
 

 

 

 

RÁMCOVÝ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023 

 

I. Poradenská činnost 

▪ poskytování individuálních i skupinových konzultací dle domluvy 

▪ poskytování pevných konzultačních hodin 2x týdně (hl. budova školy, budova 

domova mládeže) pro žáky školy i zákonné zástupce 

▪ spolupráce s metodikem prevence a školním psychologem (doporučení 

konzultace) 

▪ poskytnutí kontaktu na odborná pracoviště v Mladé Boleslavi a okolí 

▪ v oblasti adaptace na nové školní prostředí pro žáky 1. ročníku, při práci 

s kolektivem, řešení školního neúspěchu aj. 

 

II. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a 

profesní cestě žáků 

▪ diagnostické činnosti v oblasti volby povolání a dalšího studia 

▪ individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství 

▪ zajišťování skupinových návštěv školy v informačních poradenských 

střediscích (IPS) Úřadu práce 

▪ kariérové poradenství žákům cizincům se zaměřením na SVP 

▪ spolupráce se společností SCIO – přednášky pro 3. a 4. ročník ohledně 

možnosti studia na VŠ, popřípadě vstupu na trh práce  

▪ další vzdělávání výchovného poradce v oblasti kariérového poradenství (VISK 

– certifikační zkouška Kariérový poradce pro vzdělání a profesní dráhu) 

▪ spolupráce s koordinátorem rozvoje kariérových poradců v rámci IKAP III 

 

III. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 

▪ vyhledávání a orientační šetření žáků 

▪ vstupní a průběžná diagnostika žáků se SVP 



▪ evidence podpůrných opatření 1. - 5. stupně, jejich pravidelná aktualizace, 

zpřístupnění informací z Doporučení školského poradenského zařízení 

konkrétním vyučujícím, spolupráce při realizaci podpůrných opatření 

▪ komunikace s rodiči při udělení informovaného souhlasu s poskytováním 

podpůrných opatření, komunikace se ŠPZ – PPP, SPC 

▪ tvorba individuálních vzdělávacích plánů na základě doporučení ŠPZ 

▪ vypracování zprávy školy o žákovi pro potřeby ŠPZ 

▪ školení pedagogického sboru v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb 

▪ vstupní a průběžná diagnostika žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 

IV. Řešení výchovných problémů 

▪ v případě porušování Školního řádu SOŠ a SOU, Mladá Boleslav, Jičínská 762 

řešení výchovného problému ve spolupráci s třídním učitelem, metodikem 

prevence a školním psychologem, popřípadě vedením školy 

▪ informování rodičů/zákonných zástupců o nevhodném chování žáka 

▪ rozebrání vzniklé situace formou pohovoru, dle závažnosti postupování dle 

Sankčního řádu školy 

▪ nastavení preventivního opatření v opakování výchovných problémů  

ve spolupráci s metodikem prevence a školním psychologem 

 

V. Poskytování informací o činnosti školy – prezentace školy 

▪ účast na dnech otevřených dveří, burzách škol apod. 

▪ informování o činnosti výchovného poradce na webu školy 

▪ účast na schůzce pro budoucí 1. ročníky 

▪ informace pro rodiče žáků o činnosti školy 

 

VI. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy 

▪ předávání odborných informací z oblasti výchovného a kariérového 

poradenství 

▪ náměty na aktivity v rámci adaptačního kurzu 

▪ náměty do třídnických hodin s četností konání 1x měsíčně 

 

Mladá Boleslav 2022-09-14                              Mgr. Martina Zemanová, výchovný poradce, v.r. 
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