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Pozitivně hodnotím spolupráci s třídními učiteli, zejména s Mgr. Valterou, Mgr. 
Valným, učiteli odborného výcviku, úzkou spolupráci se ŠMP Gergelovou, kde 
společně řešíme některé problémy, dále vytvoření příjemné atmosféry a uplatňování 
individuálního přístupu k žákům s poruchami učení Ing. Novákové, zejména pak 
profesionální přístup Ing. Jaborníkové k žákovi se závažnou poruchou chování. 
Dále lze jako pozitivní trend v organizaci závěrečných zkoušek podle jednotného 
zadání hodnotit účast VP v pozici místopředsedy u závěrečných zkoušek právě 
elektrikářů, kde končil svoje studium chlapec se sluchovým znevýhodněním. 
Během školního roku pak byla preventivní a poradenská činnost konkrétněji 
zaměřena na žáka a stejně tak na jejich rodiče, s nimiž mám nastavenou velmi 
dobrou spolupráci. Byly vypracovány 3 IVP. 
 
Září 
V přípravném týdnu proběhlo seznámení třídních učitelů a ostatních vyučujících 
s doporučeními PPP pro žáky se specifickými poruchami učení, v průběhu roku byl 
seznam aktualizován, vyučující byli seznámeni s dobou platnosti zpráv.  
Na nástěnce pro žáky byly zveřejněny nabídky a adresy vysokých a vyšších 
odborných škol. 
Bylo zpracováno 17 plánů kompenzačních metod pro žáky se specifickými 
poruchami učení (vyučující byli s plánem seznámeni) 
Žáci 1. ročníků byli seznámeni s činností 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. 
Studenti 1. ročníků (IT1, P1,VČ1) se 7.10. a 23.10.zúčastnili akce Den sociálních 
služeb Hustopeče, kde se seznámili s činností OSPODU, K-centra Břeclav, 
Občanské poradny Brno, Spondey. Záměrem VP bylo vést k toleranci různosti a 
odlišnosti, naučit se pomáhat slabším. 
Byl aktualizován seznam žáků se specifickými poruchami učení, vypracován IVP. 
Účast na semináři Účinná a neúčinná asertivní komunikace dne 27.10. umožnila 
nový úhel pohledu na agresi, pasivitu, agresivitu, manipulace, rozšířila vědomosti VP 
o asertivní dovednosti. 
Základním školám byly poskytnuty informace a rovněž pozvání na Dny otevřených 
dveří. 
  
Listopad 
Žáci 4. ročníků jsou průběžné informování o možnostech dalšího studia na vysokých 
školách. 
3.11. proběhla přímo na škole prezentace Provozně ekonomické fakulty Mendelu 
Brno. 
4.11. se žáci zúčastnili div. představení v Janáčkově divadle – opery Hry o Marii. 
5.11.se žáci závěrečných ročníků  zúčastnili vzdělávacího veletrhu Gaudeamus, byly 



jim poskytnuty informace o Dnech otevřených dveří na vysokých a vyšších 
odborných školách. 
Pedagogům byly sděleny informace týkající se Novely školského zákona získané na 
semináři 6.11., které zahrnovaly zejména povinnosti školy vůči dítěti a jeho ZZ, jež je 
třeba uvědomit vždy, ne pouze při krizové intervenci.  
Proběhla kontrolní činnost, dodržování postupů ve výuce.  
20.11. se konal seminář týkající se Legislativy VP, plánovaných změn vyhlášky 
73/5005, pak byli pedagogové seznámeni s Plánem pedagogické podpory a 
systémem podpůrných opatření. 
26.11. proběhla konference VP, zaměřená na syndrom ADHD, ADD.  
Došlo k výměně ve výuce ČJL 1. ročníku, kdy VP přebrala problematickou třídu od 
kolegyně Zástřeškové. 
 
Prosinec 
Probíhaly konzultační hodiny pro žáky čtvrtých ročníků o možnostech studia 
na vysokých školách (VŠ).  
Pomoc při vyhledávání nabídek VŠ na internetu využilo 11 žáků.  
Konzultace IVP s metodickým pracovníkem DÚ, OSPOD. 
Kladen důraz na účinnost pedagogických dozorů ve škole s cílem podchytit negativní 
vystupování žáků, slušné, příkladné chování pedagogů k žákům (smýkání, 
netaktnost, hrubé a bezohledné chování). Došlo k nastavení hodnot pro žáky, 
chování ke starším.  
18.12. se uskutečnil edukační program pro studenty 1. ročníků Bible.  
 
Leden 
Prohlubována spolupráce ZZ se školou, vých. poradců ZŠ v rámci kariérového 
poradenství DOD. 
Kontrola plnění IVP.  
15.1. se ITVČ3, IT 4  zúčastnily programu Bible průřezově v literární, historické a 
společenské oblasti, 22.1. Hus, jak ho neznáte, v rámci seznámení a aplikace 
základních hodnot, které Hus zastával. 
Zvýšená pozornost věnována handicapovaným žákům, problémovým žákům a 
rizikovým.  
Zaměření na problematiku násilí, nutnost změnit hodnotící postoje a způsoby 
chování, vštěpování mravních zásad.  
Kontrola dodržování IVP, aktualizován plán SPUCH, doporučení k výuce. 
Studenti závěrečných ročníků upozorněni na Gaudeamus v Praze. 
    
Únor 
Účast 11.2.na semináři Nácvik asertivní a neasertivní komunikace, manipulace, 
psychopatie z pozice moci, kritika, odmítnutí.                                               
Poskytování informací o možnostech studia a DOD  na  VOŠ, VŠ – Ostrava, Praha, 
MU, VUT Brno, pomoc při vyplňování přihlášek.                                            
Prezentace SVŠE Znojmo, 25.2. prezentace Armády ČR pro závěrečné ročníky 3. a 
4. studijních oborů.  Individuální poradenská práce se žáky v případě jejich žádosti 
řešit výukové obtíže, popř. osobní obtíže související se školním vzděláváním (VČ1, 
MLZ1, IT4, VČ4).                                                                                                  
Tvorba a kontrola IVP pedagogem. Metodické vedení pedagogů s využitím poznatků 
ze semináře Hodnocení a zpětná vazba z 23.2.  

 



Březen 
Poradenství pro rodiče a pedagogické pracovníky v souvislosti s výukovými obtížemi 
(aktuální po celý školní rok). 
Kontrola platnosti zpráv, případná doplnění, dodržování doporučených postupů ve 
výuce jednotlivými učiteli, dodržování ustanovení MP č.j. 2006/2007-51 primární 
prevence SPJ, MP č.j. 24246/2008-6 k prevenci proti šikanování.  
Konzultace s PPP kolem IVP pro žáka 1.ročníku s poruchami chování, konzultováno 
se psychoterapeutem.  
 
Duben 
8.4.2016 – pracovní setkání výchovných poradců Společné vzdělávání Krok za 
krokem, vystoupení MŠMT, NÚV, Asociace výchovných poradců, informace ze 
semináře o novinkách souvisejících s rozšiřováním společného vzdělávání podle 
novely školského zákona č. 561/2004 Sb.  

. 
Květen  
V rámci dalšího vzdělávání se se VP 16.5.2016 zúčastnila konference Škola – 
agresivita vzrůstá o školní šikaně. 
V rámci kariérového poradenství se uskutečnila prezentace Generalist Kollmorgen 
s.r.o. s nabídkou pracovního uplatnění pro závěrečné ročníky učebních oborů. 
Kontrola plnění IVP, SPUCH.  
20.5. památník bří Mrštíků s třídou IT/VČ3, 31.5. s třídami P1,IT1. 
 
Červen  
3.6.2016 památník bří Mrštíků VČ1.  
Účast při ZZ žáka s SPUCH.  
Hodnocení IVP. 
 Zhodnocení celoroční činnosti.  
 
V letošním školním roce došlo k dalšímu řešení problémů souvisejících 
s  legislativními změnami ve školách, zkvalitňovala spolupráce  výchovné poradkyně 
a třídních učitelů. Negativně hodnotím nevyužití speciálního pedagoga a jeho 
nezařazení do projektu, jakož i nevyužití speciálního pedagoga pro vytvoření 
školského poradenského pracoviště.  
 
V následujícím školním roce se bude VP důsledně se věnovat pochopení 
inkluzivního vzdělávání na škole, vytváření příznivého klimatu, průběžně jeho vývoj 
sledovat a vyhodnocovat. 
 
 
 
Zpracovala Mgr. Marie Sedlová, VP 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


