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Školní poradenské pracoviště  

Plán činnosti  

školní rok: 2019/2020 

Členové: R. Kubíková (ŘŠ), O. Pospíchalová (VP) , J. Fantová , P. Matůšová (ŠMP, 

spec.pedgog), E. Seďová, (spec.pedagog), A. Kočí  (asistent) 

Září, Říjen 

 zahájení činnosti Školního poradenského pracoviště (Pospíchalová) 

 stanovení konzultačních hodin jednotlivých členů 

 revize všech diagnostických zpráv a doporučení u dětí se specifickými poruchami 

učení a chování, případné konzultace s PPP/SPC (Pospíchalová) 

 zahájení činnosti žákovského parlamentu (Fantová,  Matůšová, Pospíchalová) 

 nákup pomůcek pro žáky s PO 

 zahájení práce třídních učitelů (TU ve spolupráci s pí uč. Fantovou a Pospíchalovou), 

vypracování IVP a PlPP 

 zahájení pedagogické intervence a speciálně pedagogické péče (Fantová, Seďová, 

Matůšová, Pospíchalová) 

 zahájení činnosti asistenta pedagoga – A. Kočí (dokončující kurz pro asistenty 

pedagoga) pracuje s žákyní 7. třídy Monikou Tomanovou 

 spolupráce se SVP Labyrint Znojmo 

 informace pro žáky 9. ročníku o průběhu volby povolání, přijímacích zkouškách 

Listopad  

 konzultace s třídními učiteli o stávajících problémech v jednotlivých třídách - děti se 

špatným prospěchem, děti s SPU, vztahy v třídních kolektivech, výchovné problémy 

(Pospíchalová, Fantová, Matůšová) 

 odevzdání přihlášek na umělecké školy s talentovou zkouškou (Pospíchalová) 

 informace žákům pátých, sedmých a devátých tříd o studiu na SŠ (Pospíchalová) 

 volba povolání (v rámci předmětu Pč – diskuze – 8.a 9. ročník Pospíchalová) 

 Burza škol, návštěva ÚP - beseda o volbě povolání – TU 8.a9. ročníku 

Prosinec  

 informace pro rodiče žáků 9. ročníku ( Pospíchalová) 

 sledování žáků, kteří mají vyšší omlouvané absence, pohovor s rodiči 

Leden  
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 konzultace s PPP v souvislosti s testováním žáků - profesní poradenství, Pospíchalová 

Únor  

 vyplňování a odevzdávání přihlášek na střední školy (Pospíchalová) 

 besedy a přednášky se žáky ( TU a vyučující předmětu Pracovní činnosti) 

Březen, Duben  

 příprava zápisu do 1. tříd – spolupráce pí uč. MŠ a 1. stupně (Fantová, Seďová, 

Kubíková) 

 zápis do 1. ročníku - zjišťování školní zralosti  

 příjímací zkoušky na SŠ, zhodnocení úspěšnosti, informace pro sbor na pedagogické 

radě (Pospíchalová) 

 vyhodnocení IVP, PlPP – komunikace s PPP/SPC/SVP 

Květen, Červen  

 besedy se žáky osmých tříd o volbě povolání (vyučující Ov, Pč, Pospíchalová) 

 příprava zápisu do MŠ – spolupráce pí uč. MŠ a pí ředitelka Kubíková 

 vyhodnocení IVP, PlPP – konzultace s PPP/SPC 

Další průběžné úkoly: 

Průběžné odesílání žáků do PPP/SPC, sledování účinnosti nastavených opatření. 

Členové Školního poradenského pracoviště se budou pravidelně scházet. 

Bude probíhat průběžná kontrola a konzultace účinnosti náprav u žáků s SVP a kontrola 

fungování a vývoje žáků s IVP a plnění IVP.  

Budou probíhat konzultace s PPP Znojmo, PPP Boskovice, SPC Ibsenova, SVP Labyrint 

Znojmo. 

Sledování zvýšených absencí. 

V případě potřeby konání výchovných komisí. 

Přednášky, besedy a preventivní programy pro žáky.  

Učitelé, kteří absolvují školení týkající se inkluze nebo témat spadajících pod ŠPP , budou 

informovat ostatní členy ŠPP a rovněž ostatní kolegy. 

Zpracovala O. Pospíchalová, 6.9.2019 

 
 


