
Rámcový plán výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 

Konzultační hodiny:  úterý  14.00 – 15.00 

                                             středa 14.00 – 15.00 

Po domluvě a v naléhavých případech bez časového omezení. 

V květnu 2016 na informační schůzce pro rodiče budoucích žáků našeho gymnázia byla 

poskytnuta základní informace o institutu výchovného poradenství. Rodičům žáků, kteří 

pokračují ve studiu na Matičním gymnáziu, budou průběžně aktualizovány informace 

týkající se výchovného poradenství. 

Mezi novými žáky gymnázia (primy a první ročník) bude provedena depistáž různých forem 

poruch učení (dyslexie, dysgrafie aj.) a následně budou s výsledky seznámeni příslušní 

vyučující (především českého jazyka a cizích jazyků) a v předmětových komisích budou 

prodiskutovány možnosti individuálního přístupu ke studentům s prokázanými poruchami. 

Termín: září 2016 

Během měsíce září proběhnou adaptační kurzy pro žáky obou prim a pro žáky 1.A. Kurz se 

uskuteční v prostorách Centra pro volný čas v Ostravě – Zábřehu. 

Termín: září 2016 

Žáci maturitních ročníků dostanou základní informace o studiu na vysokých školách a o 

vhodném způsobu přípravy na VŠ. 

Termín: září 2016 

Koncepce sexuální výchovy v hodinách biologie a občanské výchovy bude podpořena 

odborným programem Čas proměn, proběhne v obou primách, zvlášť pro děvčata a zvlášť 

pro chlapce. Žáci tercií pak absolvují odborný workshop Prevence proti AIDS a HIV, ten je 

veden studenty Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Zkušený lektor Mgr. Malina se bude 

věnovat žákům kvart a 1. ročníku v oblasti prevence drog. 

Termín: listopad 2016 

Žákům maturitních ročníků bude umožněna návštěva informačního veletrhu o VŠ 

Gaudeamus 2016 v Brně. 

Termín: listopad 2016 

V průběhu celého školního roku bude poskytován celoroční poradenský servis maturitním 

ročníkům ( konzultace, informace na nástěnkách aj.). 

Termín: po celý školní rok 2016/2017 



Při příležitosti rozdávání pololetního vysvědčení a v souvislosti s hodnocením uplynulého 

pololetí se žáci účastní společného kulturně vzdělávacího programu ( muzikál Josef a jeho 

kouzelný barevný plášť, NDM). 

Termín: leden 2017 

Nadále bude pokračovat spolupráce s kulturně vzdělávacími centry v Ostravě (Minikino, 

klub Atlantik, NDM aj.). 

Termín: po celý školní rok 2016/2017 

Matiční gymnázium jako v předchozích letech podpoří smysluplné charitativní akce, jako 

jsou Den boje proti rakovině, Bílá pastelka aj.). 

Termín: po celý školní rok 2016/2017 

 

Po celý školní rok bude probíhat spolupráce s odborníky PPP Ostrava a SPC Ostrava. 

5. 9. 2016                                                  Mgr. Jana Trčková 

 

 


