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PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE 

Školní rok 2018/2019 

 

 

Září 

 

 Příprava plánu práce výchovného poradce.  

 Schůzka výchovného poradce (dále VP) s učiteli 1. ročníku – seznámení se s novými 

žáky. 

 Seznámit všechny učitele i žáky s poradenskými hodinami (pondělí, hlavní budova 

sborovna 14:00 – 14:30, jinak po telefonické domluvě). 

 Urgování nedodaných doporučení u žáků vyšetřených v minulém školním roce 

 Kontrola platnosti vyšetření žáků se spec. vzděl. potřebami, žádosti na kontrolní 

vyšetření. 

 Pomoc při tvorbě nových IVP. 

 Spolupráce s asistentem pedagoga. 

 Spolupráce s NIDV Ostrava – cizinci. 

 Kontaktování PPP Olomouc – vyšetření cizinců – zařazení do nižších ročníků 

 Evidence zakoupených pomůcek. 

 Informativní blok pro rodiče žáků 9. ročníku na třídních schůzkách – přijímací 

řízení.  

 Spolupráce se SPC Bruntál – návštěva spec. pedagožky v MŠ. 

 Spolupráce s učitelkou v přípravné třídě – dokumentace, hodnocení. 

 Setkání se žáky 9. ročníku – základní info o přijímacím řízení. 

 Spolupráce se společností Eurotopia, která zajišťuje doučování žáků – zjištění 

zájmu u žáků 

 Zřídit nástěnku v učebně 9. ročníku – „Kam po základní škole.“ 

 Úprava webových stránek pro žáky 9. ročníku. 

 Úprava webových stránek výchovného poradenství. 

 Přihláška na veletrh SŠ a SOU Artifex.  

 Upozornit na internetové stránky k volbě povolání www.atlasskolstvi.cz,  

www.infoabsolvent.cz,  www.stredniskoly.cz . 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atlasskolstvi.c/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.stredniskoly.cz/


Říjen 

 

 Zjištění vzdělávacích problémů v jednotlivých ročnících, nutnost tvorby PLPP. 

 Pomoc s vypracováním plánů pedagogické podpory (dále PLPP). 

 Školení Ostrava – Školní poradenské pracoviště. 

 Projednat individuální vzdělávací programy s učiteli a rodiči žáků.  

 Pravidelně informovat žáky 9. ročníku o konání dnů otevřených dveří na SŠ.  

 Zjistit předběžně zaměření žáků 9. ročníku na SŠ a učiliště. 

 Zjistit zájemce o studium na uměleckých školách, na víceletých gymnáziích. 

 Nabídka konzultace k volbě studijního oboru na ÚP Bruntál – žádost na webu. 

 Zjistit u žáků 1. ročníku jejich bezproblémové začlenění do vzdělávacího procesu. 

V opačném případě pohovor s rodiči a zajištění testování v PPP. 

 

Listopad 

 

 Pravidelné konzultace se žáky při hledání vhodného typu studia.  

 Třídní schůzky s rodiči žáků 9. ročníku- zaměřeny na volbu povolání.  

 Návštěva veletrhu SŠ a SOU Artifex v Bruntále.   

 Vyzvednutí a rozdání katalogů SŠ. 

 Vyplnění přihlášek na školy s talentovou zkouškou - do 15. listopadu. 

 Zaslání přihlášek na školy s talentovou zkouškou - do 30. listopadu. 

 Neustálá spolupráce výchovného poradce a vyučujících učitelů ve třídách se žáky 

s SPU.  

 Zkontrolovat prospěch problémových žáků za uplynulé období. 

 Pedagogická rada hodnotící za 1. čtvrtletí- kontrola chování a absence. 

 

 

 

 

Prosinec 

 Sledovat plnění individuálních plánů, případná úprava plánů. 

 Schůzka s rodiči vycházejících žáků: vyplňování přihlášek na střední školu, potvrzení 

od lékaře, zápisový lístek. 

 Pozvat žáky 9. ročníku k individuálním konzultacím o volbě povolání.  

 Rozdání kopií přihlášek na SŠ, SOU, OU k vyplnění. 

 Testování žáků 9. ročníku – formou dotazníku: „Profesní orientace žáků ZŠ“, jeho 

vyhodnocení – spolupráce s vyučujícím Svět práce.  

 

 

 

 

 

 



Leden 

 

 Pololetní pedagogická rada  - hodnocení prospěchu a chování za 1.pololetí, kontrola 

absence. 

 Příprava nabídky pro žáky – informační buletin. 

 Vyplnění přihlášek na ŠŠ 

 Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků a schůzka s rodiči budoucích 

prvňáčků - možné obtíže při adaptaci na nové prostředí, vhodné podmínky pro domácí 

přípravu na vyučování, základní informace o poradenských službách. 

 Doporučení a informace pro rodiče dětí s možným odkladem PŠD, doporučení pro 

rodiče žáků s logopedickými problémy – spolupráce s vedoucí učitelkou MŠ  

a následné zpracování podkladů nutných k zápisu k povinné školní docházce pro šk. 

rok 2017/2018. 

 Informační text na webové stránky pro rodiče vycházejících žáků: doporučená 

literatura k domácí přípravě na přijímací zkoušky. 

 

Únor 

 

 Pohovor s učitelkami MŠ o vycházejících dětech – odeslání do PPP (odklady), 

rozhodnutí o odkladu doložit už u zápisu 

 Vypsání přihlášek na SŠ, SOU, OU, zkontrolování správnosti vyplnění. Rodiče zajistí 

lékařské potvrzení, podpisy, případně zaslání na SŠ – systém Bakalář. 

 Zkontrolovat vyplnění a odeslání přihlášek na střední školy.  

 

 

Březen 

 

 Rozdat žákům zápisový lístek k potvrzení úmyslu stát se žákem střední školy  

do 15. března.  

 Upozornit žáky na druhý termín přijímacích zkoušek. 

 Případná kontrola a evidence pozvánek k přijímacím zkouškám druhého kola 

přijímacího řízení. 

 Profesní orientace žáků 8. ročníku – zjištění zájmu. 

 Kontrola zápisů v systému Bakalář. 

 

 

Duben 

 

 Přijímací řízení- přijímací zkoušky, evidence přijatých žáků.  

 Pomoc rodičům při odvolacím řízení  - vzor odvolání. 

 Pedagogická rada hodnotící za 3. čtvrtletí- kontrola chování a absence žáků.  

 Zápis do první třídy - předběžné sledování projevů nových dětí, pohovor s rodiči 

(rozdat text – desatero prvňáčka, desatero pro rodiče prvňáčka). 



 Statistika z výsledků zápisu do 1. ročníku (špatná výslovnost, špatný úchop psacího 

náčiní, špatné sezení). 

 Zpracování dokumentace zápisu do 1. ročníku, vyvěšení přijatých žáků na webové 

stránky školy 

 

 

Květen 

 

 Evidence výsledků přijímacích řízení na SŠ. 

 Kontrola práce se žáky se SPU a poruchami chování. 

 Výsledky práce s integrovanými dětmi. 

 Zajistit kontrolní vyšetření žákům, kterým končí termín platnosti vyšetření (PPP, 

SPC). 

 Druhé kolo přijímacího řízení. 

 Zpracovat údaje o přijímacích řízeních do středních škol (úspěšnost žáků, typy 

středních škol, …). 

 Zkompletovat dokumentaci žáků s SPU, SPCH. 

 Objednat zápisové lístky. 

 

 

Červen 

 

 Dokončit přehled o umístění všech žáků na SŠ – výroční zpráva  

 Projednat na pedagogické radě komisionální a opravné zkoušky. 

 Projednat na pedagogické radě péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů 

pro jeho snižování. 

 Projednat žáky, kteří opakují ročník (neprospěli, nemohou být hodnoceni). 

 Kontrola dokumentace poskytovaných poradenských služeb (žádosti, informování 

 o náležitostech poskytované služby, výsledky vyšetření a doporučení, podpisy 

 o informování o výsledcích šetření). 

 Vyhodnocení IVP, stručné hodnocení všech žáků s PO 

 Kontrola pomůcek zakoupených z PO. 

 Hodnocení plnění plánu VP – písemné, s vyjádřením k jednotlivým bodům (splněno, 

nesplněno, návrh opatření pro příští školní rok) 

 Zpráva VP do výroční zprávy 

 

Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP Bruntál –  

Mgr. Ludmila Schaffartziková.  

 její náplní je připravovat výchovnému poradci materiály pro PPP a SPC, které 

se týkají žáků 1. a 2. ročníku 

 jde o spolupráci s třídními učiteli, se kterými bude projednávat výchovné a vzdělávací 

problémy, které následně bude vyhodnocovat s výchovnou poradkyní. Výsledkem této 

spolupráce bude rozhodnutí, zda žák bude vyšetřen v PPP či SPC nebo ne. 



 1x měsíčně třídní učitelé na poradě projednají zhoršení prospěchu nebo chování žáků 

 

Průběžně:  

1. Konzultace s PPP a SPC 

2. Osobní vzdělávání. 

3. Individuální konzultace s třídními učiteli. 

4. Individuální konzultace s potřebnými žáky. 

5. Individuální konzultace s rodiči problémového žáka. 

6. Včasná informovanost rodičů o vznikajících výchovných a vzdělávacích potížích 

jejich dětí. 

7. Poradenská pomoc rodičům žáků s výchovnými a výukovými problémy formou 

individuálních pohovorů (rodič, třídní učitel, výchovný poradce). 

8. Poradenská pomoc rodičům vycházejících žáků. 

9. Evidence o konzultacích s rodiči a žáky, o vyšetřování žáků v PPP či jiných 

odborných pracovištích, karty žáků, katalogové listy. 

10. Získávání nových poznatků z problematiky výchovného poradenství – přednášky, 

semináře, časopisy, knižní novinky, internetu a jiných mediálních prostředků 

11. Evidence problémových žáků a žáků se SPU a konzultace s nimi 

12. Spolupráce s PPP, SPC, ÚP, OÚ, orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, krizovým 

centrem – dle potřeby konzultace 

13. Spolupráce s učiteli, rodiči, ředitelko školy, metodikem prevence 

14. Evidence došlé a odeslané pošty. 

15. Výběr a nákup pomůcek pro vzdělávání žáků se speciálními zadělávacími potřebami 

16. Průběžné informování o výchovném poradenství na školních webových stránkách. 

 

 

 
V Jindřichově 15. září 2018     ………………………………… 

         Mgr. Alena Grossová 

         výchovná poradkyně 

 


