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Plán práce výchovného poradce na školní rok 2019/2020 
 

I. Oblast metodické a pedagogické diagnostiky 

 vypracovat přehled žáků s SPU 

 spolupracovat s TU a ostatními vyučujícími při vypracování IVP a PlPP 

 spolupracovat s TU a vedoucí učitelkou v MŠ– průběžné odesílání žáků s podezřením 

na dysfunkce k vyšetření do PPP 

 zpracovat prvotní přehled – zájem žáků 9. ročníků o SŠ, SOŠ, umělecké školy 

 zpracovat přehled zájemců o víceletá gymnázia – žáci 5. a 7. třídy 

 sledovat chování problémových žáků 

 spolupráce s PPP a SPC, popřípadě Střediskem výchovné péče Labyrint - Znojmo 

 ve spolupráci s TU a metodikem prevence zajistit prevenci zneužívání návykových 

látek a jiných závislostí 

 účastnit se výchovných komisí ve spolupráci s TU, MP, ŘŠ,ZŘ 

 

II. Volba povolání 

 zjišťovat, usměrňovat zájem žáků o SŠ, SOŠ 

 zajistit a rozdávat brožury s přehledem nabídky studijních programů pro vycházející 

žáky 

 informace pro rodiče vycházejících žáků o možnostech studia - na TS a dle potřeby i 

jindy  

 konzultační hodiny pro rodiče a žáky 

 zpracovávání přihlášek 

 nástěnka k volbě povolání – pravidelná aktualizace + nástěnky ve třídách (využití 

internetu pro kontakty) 

 

III. Administrativní činnost 

 spolupráce s PPP/SPC – žáci s PO (sledování platnosti doporučení), vedení veškeré 

administrativy (IVP/PlPP, vyhodnocování IVP) 

 výchovné komise, pohovory s rodiči 

 klasifikační porady 

 spolupráce s TU  

 statistika umístění žáků na SŠ 
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 poradenská služba rodičům 

 účast na setkáních VP ve Znojmě 

 nákup pomůcek pro žáky s PO 

 

Září 

Shromažďování vyšetření z PPP a SPC – platnost vyšetření  a žádosti o kontrolní vyšetření. 

Informace třídním učitelům. 

Konzultace s asistentem pedagoga. 

Evidence počtu žáků s podpůrnými opatřeními. 

Návrhy individuálních plánů a plánu pedagogické podpory. 

Konzultace s rodiči a žáky – sepsání IVP/PlPP – dohoda o spolupráci, podpis rodiče i žáka. 

Sledování aklimatizace prvňáčků ve škole, při výskytu prvních potíží řešit problémy ve 

spolupráci s učitelkami 1. stupně. 

Zahájení předmětů pedagogické intervence a speciálně pedagogické péče – dle doporučení 

PPP/SPC. 

Nákup pomůcek pro žáky s PO. 

 

Říjen 
Informace žákům 9. ročníku o talentových zkouškách na školy uměleckého směru. 

Seminář výchovných poradců. 

Nákup pomůcek pro žáky s PO. 

 

Listopad 
Průběžné informace rodičům a žákům 9. ročníku o SŠ a SOU – emailem a případně na 

webových stránkách školy. 

Kontrola přihlášek na střední školy s uměleckým zaměřením. 

Informace učitelům na pedagogické radě  – nová vyšetření z PPP/SPC atd. 

Volba povolání – Burza škol ve Znojmě  

 

Prosinec 
Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných a výukových problémů žáků. 

Beseda o volbě povolání na ÚP. 

  

Leden  
Hodnocení  plnění IVP/PlPP u žáků s PO. 

Kontrola individuálních plánů. 

 

Únor  
Přihlášky ke studiu na SŠ a SOU. 

Schůzka s rodiči žáků 9. třídy – informace o předávání přihlášek a zápisových lístků. 

Kontrola přihlášek na SŠ a SOU. 

 

Březen  
Kontrola a výdej přihlášek na SŠ a SOU. 

Předání zápisových lístků. 

Příprava zápisu do první třídy. 

 

Duben 

Spolupráce s MŠ, pozvání dětí do školy. 



Zápis do 1. ročníku. 

Evidence žáků přijatých k dalšímu studiu. 

Konzultace s žáky nepřijatými, případná odvolání. 

Kontrola vyšetření PPP/SPC. 

Konzultace ve prospěch obtížně prospívajících žáků. 

Přijímací řízení na střední školy. 

Kontrola výsledků přijímacích řízení na střední školy.  

 

Květen 
Zhodnocení úspěšnosti žáků při přijímacích zkouškách. 

Návrhy žáků na vyšetření v PPP, žádosti o přešetření. 

Hodnocení  plnění IVP žáků s PO, schůzka s pracovníky z PPP Znojmo. 

 

Červen 
Hodnocení plánu na školní rok 2019/20. 

Kontrola platnosti vyšetření a příprava materiálů pro příští školní rok 

 

  

V Jaroslavicích, 31. 8. 2019 

Vypracovala: O. Pospíchalová 

 

  

  

 

 

 

 
 
 


