
Plán práce výchovného poradce 

Školní rok: 2022-2023 
Výchovný poradce: PaedDr. Miroslav Bialoń 

ZÁŘÍ: 

 zjištění a vyhodnocení výsledků přijímacího řízení na VŠ – loňský maturitní ročník 
 objednání žáků – maturantů k logopedickému vyšetření 
 zjištění specifických poruch a zdravotních indispozic u nových žáků – prima, 1. A, zavedení do 

kartotéky, konzultace s žáky, rodiči 
 vyplnění vzorové přihlášky na VŠ v jednotlivých třídách  
 spolupráce s pracovnicemi SPC 
 konzultace s pracovníky PPP Bohumín – vyšetření dysfunkcí žáků a rozbor jejich výsledků 
 plnění úkolů stanovených ředitelem školy 

ŘÍJEN: 

 zajištění lékařského vyšetření na tělovýchovném oddělení – kombinace s TV, 1. stupeň ZŠ 
 zajištění logopedického vyšetření 
 konzultace s třídními učiteli primy a 1. ročníků – problémoví žáci (prospěch, chování) v nových třídách 
 úkoly stanovené ředitelem školy 
 výstava Gaudeamus 
 příprava dne otevřených dveří on-line 

 
LISTOPAD: 

 seznámení s přehledy VŠ a oborů pro následující školní rok 
 individuální konzultace se studenty 4. a 8. ročníků 
 rozbor výsledků klasifikační porady, zajištění vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně u 

problémových žáků 
 úkoly stanovené ředitelem školy, veletrh škol MSK on-line 23.11.2022 
 rozbor úkolů výchovného poradenství pro tvorbu ŠVP  

PROSINEC: 

 beseda se zástupci VŠ dle plánu práce 
o Vysoká škola báňská 
o Ostravská univerzita 
o Slezská univerzita 
o UP Olomouc 

 kontrola přihlášek na umělecké VŠ a fakultu architektury 
 seznámení studentů s obory vyšších odborných škol 
 problémoví žáci – konzultace s žáky a rodiči 
 organizační zajištění účasti na dnech otevřených dveří na VŠ – maturitní. ročníky 
 spolupráce s třídními učiteli při zajištění besed  
 organizace „Dne otevřených dveří pro žáky a učitele základních škol“  v době předvánoční 
 úkoly stanovené ředitelem školy 

LEDEN: 

 individuální konzultace se studenty maturitních ročníků – VŠ,VOŠ 
 rozbor výsledků klasifikace a absence za 1. pololetí 
 potvrzení přihlášek na VŠ s termínem odeslání do 31. 1. 2023 
 seznámení studentů s možností vykonání písemných testů celostátního rozsahu – z jednotlivých 

předmětů přijímacího řízení na VŠ 
 kontrola a účast na dnech otevřených dveří – VŠ 



 úkoly stanovené ředitelem školy, veletrh škol on-line 
 konzultace s pracovníky PPP Bohumín 
 příprava dne otevřených dveří pro veřejnost v sobotu dne 21.1.2023 

ÚNOR: 

 zajištění kontroly všech přihlášek na VŠ – termín odeslání do 28. 2. 2022 
 beseda se studenty maturitních ročníků – nástavby, vyšší odborné školy (vyplnění vzorové přihlášky) 
 zajištění účasti a kontrola účasti na dnech otevřených dveří  
 úkoly stanovené ředitelem školy 

 

BŘEZEN: 

 kontrola přihlášek na VŠ – termín odeslání do 30. 3. 2023 
 kontrola přihlášek na vyšší odborné školy 
 konzultace s problémovými žáky, konzultace se zástupci pedagogicko-psychologické poradny 
 zajištění a organizace besedy se zástupci města Bohumín – určeno maturujícím žákům   
 úkoly zadané ředitelem školy 
 zajištění komplexního vyšetření žáků předmaturitních ročníků v rámci kariérového poradenství 

DUBEN: 

 kontrola přihlášek na vyšší odborné školy 
 vyhodnocení klasifikace a absence za 3. čtvrtletí školního roku 
 spolupráce při přípravě přijímacího řízení na gymnázium (prima, 1. ročník) 
 úkoly stanovené ředitelem školy 
 zajištění rozborů vyšetření intelektového profilu pro žáky 2. ročníků, profesní orientace – rozbor testů 3. 

ročníků 
 

KVĚTEN: 

 příprava formulářů pro 4. ročníky (oznámení škole o přijetí na VŠ, VOŠ, zaměstnání) 
 konzultace se zástupci pedagogicko-psychologické poradny (problémoví žáci) 
 příprava úvodních třídních schůzek s rodiči nových žáků 
 úkoly zadané ředitelem školy 

ČERVEN: 

 ukončení spolupráce se 4. ročníky 
 příprava materiálů pro studenty 3. ročníků 
 vyhodnocení přijímacího řízení na gymnázium 
 vyhodnocení klasifikace a prospěchu za školní rok 
 úkoly zadané ředitelem školy, příprava nového školního roku 2023-2024 

V Bohumíně 2. 9. 2022 

 
 

Schválil: 
PaedDr. Miroslav Bialoń, ředitel školy 
 
 
 
 


