
Zpráva výchovného poradce za rok 2019/ 2020 

 

Škola má plně kvalifikovaný preventivní tým, který pod vedením ředitelky školy Mgr. Libuše 

Hrdinové tvoří:  

• školní psycholožka 

• metodička prevence   

• zástupkyně ředitelky, speciální pedagožka a konzultantka s PPP v jedné osobě 

• výchovná poradkyně  

 

  

 

Škola nabízí řadu poradenských služeb v oblasti výchovy a vzdělání žáků, které jsou 

zaměřeny na: 

1. prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží souvisejících se vzděláváním a s 

motivací k překonávání problémových situací 

2. primární prevenci sociálně patologických jevů (zejména agresivního chování, šikany, 

kyberšikany, intolerance, xenofobie, rasismu, zneužívání návykových látek, ale i 

záškoláctví a jiných forem rizikového chování) 

3. kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu 

vhodné k volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění 

4. odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se zdravotním postižením, se 

speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků 

se sociálním znevýhodněním 

5. péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků 

6. metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně 

pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy 

7. spolupráci s PPP, s SVP, DYÁDOU, odborem sociální péče, přestupkovou komisí při 

MÚ v Mostě, s Policií ČR a dalšími institucemi. 

 

Rozdělení kompetencí:                                                                                      

Školní psycholožka, PhDr. Kamila Mejstříková:   

Pracuje na škole jeden den v týdnu, v tomto roce měla úřední den - pondělí.  Aktivně 

spolupracuje s vedením školy i ostatními členy preventivního týmu. V případě potřeby 

spolupracuje i nad rámec svých úředních hodin.  Je pro školu velkým přínosem, zejména 

oporou při řešení problematických situací.  Její přítomností na škole se poradenská činnost 

rozšířila a zkvalitnila, je kompetentnější a účinnější. Rodiče více slyší na to, co doporučí 

psycholog.  Svou odbornou pomocí účinně pomáhá dětem, třídním kolektivům, rodičům, 

učitelům, ale i vedení školy. Tím, že pracuje na škole jen jeden den v týdnu, má potřebný 

nadhled při řešení problematických situací a dokáže zvolit vhodnou strategii při řešení 

problémů. Je nestranná. Na škole provádí testy k profesní orientaci a tím napomáhá dětem i 

rodičům v rozhodování o volbě střední školy, o budoucí profesi.  

 

Metodikem prevence je Mgr. Monika Krausová: 

Zajišťuje akce na podporu preventivních programů, spolupracuje v tomto směru zejména 

s Policií ČR.  Organizuje činnosti zaměřené na podporu vztahů v třídních kolektivech, na 



zlepšování třídního klimatu v některých problematických třídách (diagnostika vztahů, třídní 

aktivity, spolupráce s rodiči problematických tříd).  

Spolupracuje zejména se školní psycholožkou, vedením školy, výchovnou poradkyní. 

Významně se podílí na práci školního parlamentu, čímž přispívá k tvorbě zdravého školního 

klimatu.  

 

Oblast práce s integrovanými žáky, s žáky s SPU a SPCH má v kompetenci zástupkyně 

ředitelky školy Mgr. Jana Klimecká:  

Je zkušenou speciální pedagožkou s dlouholetou praxí v oboru, vyučuje na nižším i vyšším 

stupni. Je velmi erudovaným specialistou, a proto v rámci inkluze na ZŠ působí na škole ve 

funkci konzultanta s PPP. Zkušeně koordinuje práci v oblasti náprav poruch učení a 

chování, vede nápravy poruch učení, evidenci žáků s SPU a SPCH, aktivně spolupracuje 

s PPP, VP, MP, asistenty pedagoga, školními asistenty a všemi ostatními pedagogy. Poskytuje 

cenné metodické rady, zajišťuje odborné semináře.  

 

Výchovným poradcem na škole je Mgr. Jana Pátková:                                                                             

Pracuje zejména v oblasti kariérového poradenství, volby budoucí profese. Zajišťuje exkurze, 

spolupracuje s ÚP v Mostě, se středními školami, připravuje schůzky zástupců SŠ se žáky 9. 

tříd. Společně s vedením školy reaguje na potřeby současného trhu práce a podporuje akce na 

rozvoj polytechnické výchovy a studia technických oborů. Ve spolupráci s třídními učiteli 

zajišťuje účast žáků na akcích, jimiž se některé střední školy samy prezentují. Koordinuje 

záležitosti týkající se přijímacího řízení na SŠ, spolupracuje s rodiči vystupujících žáků.  

Pracuje i v oblasti primární prevence, spolupracuje s vedením školy, se školní psycholožkou, 

MP, s třídními i ostatními učiteli na řešení problémů v oblasti práce s integrovanými žáky, 

v oblasti práce s dětmi s poruchami učení a chování, metodicky pomáhá v řešení třídních 

problémů, spolupracuje s třídními učiteli v oblasti třídního a školního klimatu, jedná s rodiči 

problémových žáků.   

  

Kariérové poradenství 

Průběh letošního školního roku byl ochromen uzavřením škol z důvodu coronaviru a 

přechodem na distanční výuku. Přesto se podařilo i v rámci distanční výuky připravit deváté 

třídy na přijímací řízení. V první polovině roku byla zorganizována řada akcí na podporu 

volby povolání, škola se zapojila do aktivit zaměřených na rozvoj technického vzdělávání, 

využila nabídek SŠ i Magistrátu města Most.  

 

Jak probíhala činnost v oblasti kariérového poradenství na škole? 

VP měla pravidelné konzultační hodiny, ale většinou se přizpůsobovala potřebám a 

možnostem rodičů. Ti využívali poradenských služeb zejména v rozhodování o SŠ, ve 

vyplňování přihlášek na SŠ.                                                                                                                                       

Prostřednictvím webových stránek, třídních schůzek VP ve spolupráci s třídními učiteli 

aktuálně informovala rodiče i žáky 9. tříd o přijímacím řízení na střední školy, o akcích, 

které s touto oblastí souvisejí. 

– Škola opět využila nabídky ÚP v Mostě a žáci 9. ročníků se zúčastnili exkurze k profesní 

orientaci. Tyto exkurze jsou vedeny velmi dobře a mají u žáků kladný ohlas. Získávají 

přehled o potřebě trhu, o uplatnění absolventů na trhu práce, vyzkouší si zábavný test k volbě 

profese.                                                                                                                      . 

 - I v letošním roce žáci 9. ročníků dostali z ÚP katalog a atlas středních škol a odborných 

učilišť v mosteckém regionu a v Ústeckém kraji, nově VZKAZNÍK aneb „Loňští deváťáci 

letošním deváťákům. Byli informováni o burze středních škol, SOKRATES, pořádané 



Úřadem práce v Mostě, kterou v listopadu navštívili s třídními učiteli, někteří také se svými 

rodiči.  

- Žáci byli průběžně seznamováni s otevíranými studijními obory, se Dny otevřených dveří na 

jednotlivých školách, byly jim předávány informační letáky, pozvánky na akce SŠ.                           

- Žáci byli instruováni o vyplňování přihlášek na střední školy a odborná učiliště. 

V listopadu bylo zajištěno podání přihlášek na školy s talentovými zkouškami, 

konzervatoře, umělecké školy, školy se sportovním zaměřením.                                                 

- V lednu byly žákům rozdány dle zákona dvě přihlášky vyplněné základními údaji. Žáci 

byli poučeni o dalším vyplňování formulářů, o podání přihlášek a zápisového lístku 

v zákonném termínu. Všechny potřebné informace byly také zveřejněny na webových 

stránkách školy.                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Ve spolupráci se středními školami proběhla řada informačních schůzek se zástupci 

těchto středních škol.                                                                                                                                            

– Uskutečnily se akce na podporu volby povolání. 

                                      
Aktivity k volbě povolání: 

 
Říjen: 

Dílny Velebudice 7.třídy  

Dílny IT  – 8.třídy SOŠGS J. Palacha, Most 

schůzka VP na Podkrušnohorském  gymnáziu v Mostě  

setkání VP na VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most 

besedy se záchranáři 

prezentace SŠ:  SSŠ pro marketing a ekonomiku podnikání 

 

Listopad: 

SOKRATES –Burza SŠ, Veletrh vzdělávání 

exkurze 9. A, B na ÚP v Mostě 

Chemshow  8.C   

Prezentace SŠ: SSŠ podnikatelská pro 9.tř. a 

Prezentace SŠ : SPŠ a SOŠGS J.Palacha Most 

Prezentace SŠ: Schola Humanitas pro 9.tř. 

Prezentace SŠ: Podkrušnohorské gymnázium Most 

laborky na Podkrušnohorském gymnáziu v Mostě  



Roboschop  na SPŠ 9.tř 

Technohraní 

Exkurze SOŠ Hamr -50 žáků 

Dílny Velebudice – 7.tř 

Projekt Zdraví – 8.C 

 Roboshop 9.tř. 

Den zdraví SZŠ Most – pro 9.tř. 

litvínovský CHOROŠ – Schola Humanitas  

 

Prosinec: 

Prezentace SŠ:  Gymnázium a SPŠ Duchcov 

Dílny SPŠ Most 7.tř – celý prosinec 

Exkurze do průmyslové zóny Triangl 9.AB 

EDUCHEM- zábavná chemie pro 9.tř. 

 

Leden: 

prezentace SŠ : VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most – pro 9.tř. 

Schůzka VP na Magistrátu města Most s ředitelem Podkrušnohorského gymnázia k přijímacímu řízení 

 

Květen: 

Cvičné přijímací zkoušky pro 9. tř. 

 

Do budoucna bychom rádi do volby povolání více zapojili i rodiče, např. zajišťování besed, 

exkurzí. 

 

Akce zaměřená na primární prevenci: 

Návštěva filmového představení V síti. Zhlédnutí předcházela třídnická hodina na téma: 

kyberšikana. Šlo o šokující, velmi zdařilý dokument o predátorech na sociálních sítích. 

Posléze následovala i debata s rodiči na třídních schůzkách. Film poukázal na velká nebezpečí 

číhající na sociálních sítích, varoval před zneužitím mládeže, nabádal k obezřetnosti, ukázal, 

jak se chovat/ nechovat na sociálních sítích.  

 



Akce zaměřené na posilování třídních kolektivů, přátelských vztahů, aktivity k tvorbě 

zdravého školního klimatu, k rozvoji spolupráce, vzájemné komunikace letos poznamenala 

přerušení výuky z důvodu šíření coronaviru. Přesto se podařilo některé akce uskutečnit: 

výjezdy žáků na adaptační kurzy, výjezd žáků do ŠvP, třídní výlety, třídnická setkání 

s přespáváním ve škole, školní akce halloween, vánoční dílny, čtenářský maratón, 

sportovní akce aj.  

 

 

Absolvovaná školení: 

 

Komunikace v problémových situacích s rodiči – PaeDr et Mgr. Hana Źáčková 

Hodnocení žáků – Mgr. Kateřina Králíčková, proškolen byl celý pedagogický sbor, z něj pak 

vzešlo ústní hodnocení žáků za období distanční výuky  

                                                                                                                                                                                                                             

Vypracovala:  Jana Pátková, VP 

Přílohy: přijetí žáků na SŠ a nižší ročníky gymnázia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.A PŘÍJMENÍ A JMÉNO Přijetí na SŠ 

1. Barešová Natálie 
VOŠ,OA,SPgŠ Most 



2. Bechyňská Anna 
Podrušnohorské gymnázium Most 

3. Charlotte Drimlová 
Podrušnohorské gymnázium Most 

4. Grundová Kateřina 
Podrušnohorské gymnázium Most 

5. Hanzlíček Adam 
SOZ Chomutov 

6. Hlaváčiková A déla 
VOŠ,OA,SPgŠ Most 

7. Horn Ondřej Antonín 
SŠ diplomacie Most 

8. Hrodek Šimon 
SPŠ Děčín 

9. Hrzánová Karolína 
Pražská konzervatoř, Praha 1 

10. Chýlová Karolína 
Podrušnohorské gymnázium Most 

11. Jarolímová Zuzana 
VOŠ,OA,SPgŠ Most 

12. Kastnerová Lucie 
VOŠ,OA,SPgŠ Most 

13. Kováčová Justýna 
SOŠ ped.Praha 6 

14. Kryndlerová Marie 
Podrušnohorské gymnázium Most 

15. Kubík Michal 
Gymnázium Teplice 

16. Maleček Roman 
SŠ EDUCHEM 

17. Malinová Lada 
G a SPŠ Duchcov 

18. Matějová Marie 
VOŠ,OA,SPgŠ, SZŠ  Most 

19. Matoušková Eliška 
VOŠ,SZŠ Ústí nad Labem 

20. Němeček Pavel Milan 
SŠT Most, Velebudice 

21. Pliska Daniel 
SPŠ Žatec 

22. Podstavek Adrian 
SŠT Most, Velebudice 

23. Procházková Kateřina 
VOŠ,SZŠ Ústí nad Labem 

24. Smetánka Jakub 
SPŠ a VOŠ Chomutov 

23. Sochor Václav 
SŠT Most, Velebudice 

24. Suljanovič Lana 
Podrušnohorské gymnázium Most 

25. Šalanská Nela 
VOŠ,SZŠ Most 

26. Šoustek Daniel 
SŠ diplomacie Most 

27. Wildová Laura 
Podrušnohorské gymnázium Most 

28. Šusta Marek 
VOŠ a VOŠ MV Sokolov- 

 

 

 

 

 

 

 



 9.B PŘÍJMENÍ A JMÉNO Přijetí na SŠ 

1. Aubrecht Tomáš 
SSŠ pro marketing a ekonomiku 
podnikání Most 

2. Baláš David 
Podrušnohorské gymnázium Most 

3. Bednařík Jakub 
Podrušnohorské gymnázium Most 

4. Brejchová Tereza 
SPŠ stavební a technická Ústí nad 
Labem 

5. Čubíková Marcella 
VOŠ,OA Most 

6. Dominik David 
ISST Most Velebudice 

7. Drapáková Julie 
SOŠ InterDACT Most 

8. Gregor Štěpán 
Podrušnohorské gymnázium Most 

9. Hamprechtová Róza 
SUPŠ sklářská Kamenický Šenov 

10. Hromadová Michaela 
SOŠ Litvínov Hamr 

11. Chudíková Natálie 
SZŠ Most 

12. Jáchimová Sanela 
SOŠ InterDACT Most 

13. Jeníček Jan 
ESOZ Chomutov 

14. Kocourek Patrik 
SŠ EDUCHEM 

15. Koldová Kateřina 
SOŠ Litvínov Hamr 

16. Král Petr 
SSŠ pro marketing a ekonomiku 
podnikání Most 

17. Krešne Adriana 
Podrušnohorské gymnázium Most 

18. Krupka Robin 
SPŠ Most 

19. Kubátová Valerie 
VOŠ,SZŠ Most 

20. Kudláček Petr 
SPŠ stavební a OA Kadaň 

21. Lahučká Tereza 
SŠ AGC Teplice 

22. Marko Filip 
VOŠ, SPgš Most 

23. Maryšková Viktorie 
SŠ diplomacie a veřejné správy, 
Most 

24. Mašková Valentýna 
VOŠ,OA,SPgŠ, SZŠ  Most 

23. Michálek Lukáš 
VOŠ,OA,SPgŠ, SZŠ  Most 

24. Oračková Natálie 
SSŠ pro marketing a ekonomiku 
podnikání Most 

25. Urbánková Ema 
Podrušnohorské gymnázium Most 

26. Vu Tung Daniel 
Podrušnohorské gymnázium Most 

 

 

 

 

 8.tř. PŘÍJMENÍ A JMÉNO Přijetí na SŠ 



1. Kirvejová Zdeňka 
SPŠ a SOŠGS J.Palacha, Most 

2. Kirvejová Veronika 
SPŠ a SOŠGS J.Palacha, Most 

 

 

 

 5.tř. PŘÍJMENÍ A JMÉNO Víceleté gymnázium (primy) 

1. Kouba Lukáš 
 

2. Kolařík Adam 
 

3. Konorev Alex 
 

4. Nový Štěpán 
 

5. Jirousek Max 
 

 

 

 

 

 

Malá statistika: 

 Střední škola Počet přijatých 

 Gymnázia 
14 + 5 (prima) 

 Umělecké školy  
2 

 
Technické obory 
(SPŠ,SŠT) 

14 

 Vojenská škola 
1 

 VOŠ, OA.SPgŠ,SZŠ 
11(Most) + 1 (Ústí na Labem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


