Plán výchovného a kariérového poradenství na škole
Plán výchovného a kariérového poradenství na škole vychází ze standardních činností výchovného a
kariérového poradenství stanovených vyhláškou č. 197/20016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005
Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, dále z vyhlášky
č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Těžiště práce výchovného a kariérového poradce spočívá v průběžné činnosti poradenské, informační
a metodické:
1. kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní orientaci
žáků
 individuální i skupinová šetření k volbě pomaturitního studia a zaměstnání, poskytování informací
a konzultací o možnostech studia na VŠ, VOŠ žákům i jejich zákonným zástupcům s ohledem na
osobní a studijní předpoklady žáků
 pomoc při vyplňování přihlášek, jejich kontrola a administrativní zpracování
 zajišťování dostatku informací o možnostech studia a zaměstnání – ve spolupráci s vysokými a
vyššími odbornými školami a s IPS ÚP Karviná, metodika práce s programem Průvodce světem
povolání a dalšími programy poskytujícími informace o profesním uplatnění
 poskytování informací o přípravných kurzech na přijímací zkoušky, o národně srovnávacích
zkouškách, cvičných testech OSP
 pro případné zájemce z maturitních tříd zajištění přípravného kurzu k testům OSP v Národních
srovnávacích zkouškách ve spolupráci se společností Scio
 aktualizace webové stránky s informacemi o možnostech pomaturitního studia a materiálů
důležitých při hledání zaměstnání
 diagnosticko-poradenská činnost
- ve spolupráci s PPP v Orlové zajištění testů profesní orientace pro zájemce z 2. ročníku
gymnázia, popř. 3. ročníku odborných oborů a jejich vyhodnocení
- poskytování informací a konzultací o státních maturitách žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami včetně pomoci při zajišťování posudku pro žáky s PUP
 ve spolupráci s třídními učiteli - získávání a zpracování informací o umístění absolventů
 spolupráce se zástupci vysokých škol, prezentace VŠ a VOŠ maturantům (např. VUT Brno, VŠB-TU
Ostrava, SU – OPF, Opava, UP Olomouc, Vysoká škola sociálně-správní Havířov, VOŠ Havířov apod.)
-> organizace workshopu pro 4. ročníky Den s vysokými školami
2. spolupráce s poradenskými zařízeními (zejména PPP Orlová, IPS ÚP Karviná, SPC apod.) při
zajišťování poradenských služeb přesahující kompetence školy
3. poskytování konzultací studentům i jejich rodičům a pomoc při řešení problémů studijních,
kázeňských, prospěchových, osobních apod., pomoc při zajišťování kontaktu s odbornými
poradenskými centry, spolupráce s metodikem prevence, třídními učiteli a ostatními pedagogy
4. shromažďování odborných zpráv a informací o studentech se speciálními vzdělávacími potřebami
(SVP) a v jiné poradenské péči a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
5. pomoc třídním učitelům a ostatním vyučujícím při vypracování individuálních vzdělávacích plánů
(IVP) a plánů pedagogické podpory (PLPP) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
sledování jejich aktualizace a pravidelné vyhodnocování IVP a PLPP se zástupci poradenských
pracovišť, vyučujícími a zákonnými zástupci žáků
 koordinace vyučujících různých předmětů při tvorbě a konečném zpracování dokumentů pro žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami (PLPP, IVP)
 dohled na realizaci podpůrných opatření doporučených danému žákovi v praxi, kontrola
dodržování PLPP a IVP a zohledňování SVP vyučujícími

6. práce s asistenty pedagoga a metodická pomoc asistentům při řešení problémových situací
7. metodická pomoc třídním učitelům a ostatním pedagogům při řešení problémových situací,
zasedání výchovné komise
8. poskytování informací o činnosti školy:
- prezentace školy na akcích ÚP Karviná „Volby povolání“ v Orlové, v Karviné, v Havířově
- prezentace školy na Dnech otevřených dveří
- poskytování informací o studijních oborech naší školy výchovným poradcům ZŠ, žákům 9.
tříd a jejich rodičům (návštěvy 9. tříd ZŠ)
- příprava informačních materiálů pro prezentaci školy
9. ve spolupráci s PPP příprava a realizace besed pro žáky 1. ročníku všech oborů:
- První kroky na SŠ aneb Jak se učit
10. besedy s tématikou zdravovědy - Čas proměn (pro primu)
- Žena jako symbol života (pro dívky kvinty a prvního
ročníku všech oborů)
11. Podpora prohlubování sociální interakce studentů – příprava akcí ve spolupráci s třídními učiteli a
dalšími pedagogy:
- příprava adaptačního kurzu pro žáky 1. ročníku všech oborů
- charitativní sbírky Světluška a Květinkový den Ligy proti rakovině
12. další vzdělávání v oblasti VP:
- konzultace s ŠPZ (školské poradenské zařízení) k realizovaným IVP, PLPP
- semináře pro VP k problematice inkluze a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími
potřebami
- vzdělávání se v oblasti zřizování pozice asistenta pedagoga na škole
- vzdělávání se v oblasti kariérového poradenství
- samostudium

Plánované aktivity pro školní rok 2018 – 2019
(další aktivity vycházejí z aktuální situace)
Září
Adaptační kurzy pro primu a žáky 1. ročníku
Beseda PPP „První kroky na SŠ aneb Jak se učit“ – 1. ročníky
Zjišťování uplatnění letošních maturantů
Beseda o studiu na VŠ (Sokrates)
Charitativní sbírka Světluška
Říjen
Příprava informačních materiálů o možnostech studia na naší škole
Seznámení studentů 4. ročníků s možnostmi pomaturitního studia, profesního uplatnění, NSZ
Gaudeamus, informace o možnostech pomaturitního studia – 4. ročníky
Vyhodnocení uplatnění letošních maturantů
Konzultace o pomaturitním studiu
Listopad
Prezentace školy na „Volbách povolání“ - Karviná, Havířov, Orlová,
Příprava Dne otevřených dveří
Návštěvy ZŠ – prezentace studijních oborů školy
Schůzka s VP ZŠ
Testy profesní orientace – ve spolupráci s PPP
Konzultace o pomaturitním studiu

Prosinec
Den pro VŠ
Návštěvy ZŠ – prezentace studijních oborů gymnázia a SOŠ
Informace o pomaturitním studiu – 4. ročníky
Vyhodnocení testů profesní orientace – PPP
Leden
Konzultace o pomaturitním studiu – 4. ročníky
Návštěvy ZŠ – prezentace studijních oborů gymnázia a SOŠ
Příprava Dne otevřených dveří
Vyhodnocení IVP, IPS
Vyhodnocení testů profesní orientace – PPP
Únor
Konzultace o pomaturitním studiu a pomoc při vyplňování přihlášek
Březen
Informace o VOŠ, konzultace, kontrola a evidence přihlášek
Duben
Informace o VOŠ, konzultace, kontrola a evidence přihlášek
Květen – Červen
Přehled o přihláškách na VŠ a VOŠ
Příprava adaptačního kurzu pro budoucí první ročníky
Vyhodnocení IVP, IPS
Charitativní sbírka Květinkový den

Zpracovala: Mgr. E. Jeřábková

