
 

 

 

  

 

Plán výchovného poradce – školní rok 2020/2021 

Září: 

• ve spolupráci s třídními učiteli vytipování žáků, vyžadujících podpůrná opatření ve 
vzdělávání 

• sumarizace zpráv z Pedagogicko-psychologických poraden o žácích školy s SPU a 
vypracování jejich seznamu podle jednotlivých tříd 

• informace vyučujícím o žácích, kteří vyžadují podle doporučení speciálních pedagogů 
a psychologů podpůrná opatření ve vzdělávání 

• v prvním týdnu září realizace Adaptačního kurzu pro studenty 1. ročníku oboru 
Hotelnictví 

• odeslání dotazníků rodičům žáků a studentů 1. ročníků, ve kterém mají možnost 
souhlasit, či zamítnout poskytování poradenských služeb svému dítěti od 
výchovného poradce a metodika prevence školy 

Říjen: 

• vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní 
pozornost 

• ve spolupráci s třídními učiteli navázání kontaktů s rodiči těchto žáků a následná 
domluva o další péči o tyto žáky 

Listopad: 

• prevence a řešení výukových a výchovných problémů (zejména šikany a jiných forem 
agresivního chování) 

• motivace prospěchově slabých žáků 

• porada výchovných poradců okresu Jičín organizovaná PPP Jičín 

Prosinec: 

• příprava žáků 1. ročníků na lyžařský výchovně vzdělávací kurz, jehož cílem je kromě 
výuky lyžování, také sebepoznávání, vzájemné bližší poznávání nových spolužáků, 
upevnění třídního kolektivu … 

• poskytování informací a propagačních materiálů studentům 4. ročníku oboru 
Hotelnictví o možnostech dalšího vzdělávání 

Leden: 

• přihlášky na nástavbové studium, individuální pomoc s vyplňováním přihlášek 

• individuální konzultace se žáky prospěchově slabými a neúspěšnými 
 

 

Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka 
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Únor: 

• diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů v případě komplikovaných vztahů 
ve třídě 

• konzultační servis při výběru dalšího studia pro maturitní třídy 

Březen: 

• exkurze 3. ročníků všech oborů na Úřadu práce v Jičíně – informace o možnostech 
uplatnění na trhu práce 

• pomoc při vyplňování přihlášek na další školy (3. ročník) 

Duben – Květen: 

• individuální pomoc žákům s prospěchovými problémy 

• individuální pomoc žákům s osobnostními nebo sociálně – vztahovými problémy – 
probíhá po celý školní rok 

• Český den proti rakovině – spolupráce s organizací – prodej kytiček 

Červen: 

• zhodnocení úspěchů a problémů jednotlivých tříd – podklad pro další práci třídních 
učitelů se třídami 

• beseda zaměřená na ochranu osobního zdraví, předcházení úrazů 

 

 

Zpracovala: Mgr. Klára Dixová                                    Schválil: Mgr. Petr Jaroš 
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