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Plán výchovného poradenství
Střední škola

Krátkodobý plán    -    Školní rok 2020/21

Plán výchovného poradenství na školní rok 2020/21 vychází z „Dlouhodobého plánu 
výchovného poradenství pro SŠ a ZŠ Tišnov“, část střední škola
Výchovnou poradkyní je jmenována Mgr. Jitka Alexová. 
Jednání výchovných komisí bude probíhat podle přiloženého harmonogramu. 
Konzultační hodiny výchovného poradce : čtvrtek 12:00-13:30 jinak po předchozí domluvě 
kdykoliv.
Harmonogram aktivit s bude řídit epidemiologickou situací. Průběžně budou žáci informování
prevenci onemocnění a budou distribuovány dostupné materiály. 
Ve škole je realizován program Šablony pro střední školy. Část jeho aktivit je zaměřena na 
kariérní poradenství a prevenci sociálně patologických jevů. Ve škole bude působit sociální 
pedagog. Škola zprostředkuje žákům prostřednictvím besed s úspěšnými absolventy 
informace o možném uplatnění. Cílem je zvýšit motivaci žáků k úspěšnému dokončení studia 
a dalšímu vzdělávání ve vybrané oblasti. Na stránkách školy jsou ve složce Školní poradenské
pracoviště uveřejněny informace a kontakty. 
Ve škole bude zavedena schránka důvěry.
Během roku bude provedena diagnostika pomocí standardních diagnostických metod. 

Září Adaptace žáků
Shromažďování dokumentace
Informační a propagační činnost
Tvorba informačních materiálů
Konzultace s maturanty o PUP maturitní zkoušky

Říjen Konzultace s TU 1. ročníků
Informace pro maturitní ročníky
Sociometrie
Gaudeamus
Veletrh vzdělávání Břeclav

Listopad Informace pro rodiče na třídních schůzkách
Veletrh SŠ Brno
Veletrh vzdělávání Žďár
Dotazník pro žáky

Prosinec Informace o podání přihlášek k dalšímu studiu
Dokumentace žáků s PUP pro maturitní zkoušku
Den otevřených dveří

Leden Přihlášky k nástavbovému studiu
Přihlášky ke studiu na VOŠ a VŠ
Souhrná zpráva za 1. pololetí

Únor Řešení školní neúspěšnosti v 1. pololetí
Řešení vysoké absence v 1. pololetí
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Přednáška pro pedagogy
Březen Přizpůsobení řidičských zkoušek pro žáky s PUP

Návštěva Úřadu práce – nástavbové studium
Přednáška pro žáky - pracovní pohovor

Duben Návštěva Úřadu práce - učební obory
Přednáška pro žáky - pracovní smlouva

Květen Dotazník pro žáky 
Odborné exkurze 
Příprava maturitních  a závěrečných zkoušek

Červen Závěrečná zpráva, hodnocení plánu
Sportovní den
Den s Policií ČR a Hasiči

V Tišnově dne 26.8.2020                                Vypracovala : Mgr. Jitka Alexová

                                                                          Schválil : Ing. Rudolf Mašek

___________________________________________________________________________
e-mail: reditel@skolatisnov.cz                                                                       Číslo účtu: 31931641/0100


