
 
 

 

ZPRÁVA O Č

 
 
 
 

V rámci funkce výchovného poradce jsem se podílel na níže uvedených 

byly rozloženy v průběhu školního roku. 

 

- aktivně se účastnil adaptace žák

organizoval a vedl adapta

- spolupracoval s třídními u

- na základě schválených žádostí jsem vypracoval IVP 

- úzce spolupracoval se školní

- napomáhal řešení závažn

- pro školní rok 2016/2017

pondělí 13.45h - 15.15h 

Během konzultačních hodin jsem poskytoval pedagogickou podporu 

zákonným zástupcům č

- poskytoval informace o studiu na VŠ, VOŠ, kurzech apod. 

individuálních a společ

- zpracoval přehled přihlášek a úsp

zprávu školy 

- zodpovídal za věcnou a 

- připravil a organizoval setkání absolvent

4. ročníků 
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Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace

                     Tel.: 541

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE 
 ŠKOLNÍ ROK 2016/2017  

 

rámci funkce výchovného poradce jsem se podílel na níže uvedených 

ěhu školního roku.  

častnil adaptace žáků prvních ročníků na podmínky studia na gymnáziu

organizoval a vedl adaptační kurz prvních ročníků 

řídními učiteli a dále s VŠ i dalšími institucemi

 schválených žádostí jsem vypracoval IVP a PPP žáků

e školní preventistkou sociálně patologických jev

ešení závažnějších výchovných a studijních problém

pro školní rok 2016/2017 jsem měl konzultační hodiny v rámci 

15.15h  a  středa 13.45 – 14.30h 

čních hodin jsem poskytoval pedagogickou podporu 

ům či učitelům. 

poskytoval informace o studiu na VŠ, VOŠ, kurzech apod. 

individuálních a společných konzultací či přednášek 

řihlášek a úspěšnosti přijetí na VŠ, VOŠ jako podklad pro výro

ěcnou a formální správnost vyplnění přihlášek na VŠ, VOŠ

vil a organizoval setkání absolventů gymnázia současných student

                             Mgr. Tomáš Sargánek

                                                                   výchovný poradce

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Slovanské náměstí 7, 612 00 Brno 
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INNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE  

rámci funkce výchovného poradce jsem se podílel na níže uvedených činnostech, které 

 na podmínky studia na gymnáziu, 

dalšími institucemi 

žáků 

 patologických jevů  

a studijních problémů žáků 

rámci funkce VP každé 

ních hodin jsem poskytoval pedagogickou podporu žákům, ale i 

poskytoval informace o studiu na VŠ, VOŠ, kurzech apod. formou nástěnky VP, 

ijetí na VŠ, VOŠ jako podklad pro výroční 

řihlášek na VŠ, VOŠ 

časných studentů VŠ s žáky 

Mgr. Tomáš Sargánek,v.r. 

výchovný poradce 

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace 

709                www.gymnaslo.cz 


