
Činnost VP 2016/2017  
 
 

září 
 

 seznámení třídních učitelů a ostatních vyučujících s vyhláškou 27  

 proškolení vyučujících na téma inkluze 

 proškolení k tvorbě PLPP, el. poštou zaslány doporučené metody, organizace 

 vypracovány metodiky s doporučeními indiv. práce pro žáky se SVP + PLPP 
pro tyto žáky 

 zveřejněny nabídky a adresy vysokých a vyšších odborných škol na nástěnce 
VP 

 žáci 1. ročníků byli seznámeni s činností VP 

 společně s ŠMP pro studenty 1. ročníků byl vytvořen Adaptační program 
s účastí VP 

 studenti posledních ročníků získali základní informace o dalších možnostech 
vzdělávání 

 byly stanoveny konzultační hodiny VP 
 
říjen 
 

 zájemcům o studium byl předán Komplexní přehled vysokých škol 

 byl aktualizován seznam žáků s PLPP 

 rodičům, základním školám byly poskytnuty informace o Dnech otevřených 
dveří  

 poskytnutí odborných informací o studijních oborech pro školní rok 2017/18  a 
letáků s nabídkou studijních a učebních oborů žákům závěrečných ročníků  

 
 
listopad 

 žáci 4. ročníků získali informace o možnostech dalšího studia na vysokých 
školách, společně s VP. se zúčastnili vzdělávacího veletrhu Gaudeamus 

 žákům závěrečných ročníků byly poskytovány informace o Dnech otevřených 
dveří na vysokých a vyšších odborných školách, uskutečnily se prezentace 
vysokých škol 

 proběhla kontrolní činnost, dodržování PLPP ve výuce 
 
 

 
prosinec 
 

 v konzultačních hodinách řešeny možnosti dalšího studia žáků čtvrtých 
ročníků a nástavbového studia třetích ročníků učebních oborů 

 konzultace VP s psychology v souvislosti s problematickým žákem 

 důraz na účinnost pedagogických dozorů ve škole s cílem podchytit negativní 
vystupování žáků (sobeckost, hrubé a bezohledné chování) 

 stanovení hodnot ve třídě 
 

 



leden 
 

 kontrola plnění PLPP, zvýšená pozornost věnována handicapovaným žákům, 
problémovým žákům a rizikovým 

 zaměření na vztahy mezi žáky, vštěpování mravních zásad 

 hodnocení PLPP 

 studenti závěrečných ročníků upozorněni na vzdělávací veletrh Gaudeamus  
v Praze 

 
únor 
 

 poskytování informací o možnostech studia a DOD  na  VOŠ, VŠ – Ostrava, 
Praha, MU, VUT Brno 

 individuální poradenská práce se žáky v případě jejich žádosti řešit výukové 
obtíže, popř. osobní obtíže související se školním vzděláváním 

březen 

 spolupráce s PPP při tvorbě PLPP žáků 

 shromažďování návrhů a podkladů vyučujících pro psychologická a speciálně 
pedagogická vyšetření 

 poradenství pro rodiče a pedagogické pracovníky v souvislosti s výukovými 
obtížemi žáků školy. (aktuální po celý školní rok) 

 kontrola platnosti zpráv, případná doplnění 

 dodržování doporučených postupů ve výuce jednotlivými učiteli 
 

 
duben 

 informace z trhu práce 

 řešení problémových situací 

 informace žákům 4. ročníků o průběhu studia našich absolventů na vysokých 
školách 

 spolupráce s třídními učiteli jednotlivých tříd, učiteli odborného výcviku a 
ostatními pedagogickými pracovníky při řešení problémových situací 

 
 
květen 
 

 konzultace aktuálních problémů jednotlivých žáků 

 úzká spolupráce se školním metodikem prevence, společné řešení některých 
problémů 

 řešení problémů souvisejících s  legislativními změnami ve školách 

 zkvalitňování spolupráce výchovné poradkyně a třídních učitelů 

 preventivní a poradenská činnost byla konkrétněji zaměřena na žáka nebo 
jejich skupinu a stejně tak na jejich rodiče 

 intenzivní spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi, zejména s PPP 
 
 
 
 



červen 

 kontrola plnění IVP, PLPP 

 důraz na vytváření příznivého klimatu ve škole 
 
 

Shrnutí 
 
Během školního roku 2016/2017 bylo vypracováno 24 Plánů pedagogické podpory a 
vytvořeno 5 Individuálních vzdělávacích plánů. 
Na třídních schůzkách ani v konzultačních schůzkách nepožádal nikdo z rodičů o 
PLPP,  žádný vyučující PLPP nenavrhl. K hodnocení PLPP se vyjádřili Ing.Bočková, 
Ing. Brokeš, Ing. Jaborníková, Mgr. Markovičová, Mgr. Bališová, Ing. Gergelová, Mgr. 
Pokorný, Ing. Pavelka, Mgr. Bednaříková. Tvorby a hodnocení PLPP se nezúčastnili 
vyučující Šrůtka, Hrabal, Sedláková. 
 

ŠPP 

Program poradenských služeb – poradenské služky jsou rodičům i žákům 

poskytovány v konzultačních hodinách i mimo ně, formou osobních konzultací, 

telefonických konzultací; vyučujícím mimo výuku. VP a ŠMP se zaměřily na pravidelné 

vzájemné poskytování informací a pomoc k jednotlivým žákům.  

Strategie školní neúspěšnosti – školní neúspěšnost žáků je způsobena jejich malou 

motivací ke vzdělávání, nízkým zájmem/nezájmem zákonných zástupců (téměř nulová 

účast rodičů na třídních schůzkách). Žáci nedokládají vyučujícím plnění úkolů 

vycházejících z PLPP – sami se tedy na řešení svého problému kromě několika 

výjimek nepodílejí a rodiče se začínají zajímat o jejich výsledky až tehdy, kdy hrozí 

žákovi nedostatečná, někdy ani v tomto případě ne. Z toho důvodu navrhuji v příštím 

školním roce pro žáky s SPU 2 hodiny výuky týdně navíc, které budou věnovány 

individuálnímu docvičení žákova handicapu (většinou čtení, psaní). 

Další vzdělávání VP 

Osvědčení č. ZZ026816 o způsobilosti k výkonu funkce Zadavatel z 13. 2. 2017. 

Doplněk k Osvědčení č. ZZ026816 o způsobilosti k výkonu funkce Zadavatel pro žáky 

s PUP MZ  

z 23. 3. 2017. Kategorie PUP MZ: TP, ZP, SP, SPU-O, SP-3. 

Doplněk k Osvědčení č. ZZ026816 o způsobilosti k výkonu funkce Hodnotitel ústní 

zkoušky z ČJL pro žáky s PUP MZ z 30. 3. 2017. Kategorie PUP MZ: TP, ZP, SPU-O. 

 

Zpracovala Mgr. Marie Sedlová, VP 

 
 
 


