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Plán práce výchovné poradkyně 2015/2016 

 

Konzultační, poradenská a intervenční práce 

- depistáž specifických poruch učení a chování (do 15. září 2015), zajištění zpráv z PPP, 

od lékařů, rodičů, učitelů v souladu s novelou (č. 147/2011Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných) 

vyhlášky č. 73/2005 žáků se SPUCH a mimořádně nadaných, seznamy. 

-  kontrola platnosti zpráv, upozornění žáků na případné ukončení platnosti zpráv a 

nutnost návštěvy lékaře, PPP. Stanovit individuální plány odpovídající potřebám jednotlivých 

žáků. Vypracování doporučení k výuce, individuální konzultace s rodiči, seznámení rodičů 

s doporučeními, vyžádání informovaného souhlasu. TU seznámí vyučující s doporučeními. 

- tvorba a realizace IVP, spolupráce se žákem, jeho zákonnými zástupci i vybranými 

učiteli školy (tvorba IVP do měsíce od schválení ředitelem školy, spolupráce aktuální po celý 

školní rok) 

- individuální poradenská práce se žáky v případě jejich žádosti řešit výukové obtíže, 

popř. osobní obtíže související se školním vzděláváním (aktuální po celý školní rok) 

- poradenství pro rodiče a pedagogické pracovníky v souvislosti s výukovými obtížemi 

žáků školy (aktuální po celý školní rok) 

- kariérové poradenství (listopad 2015-duben 2016) 

- individuální konzultace s pedagogy i zákonnými zástupci žáků (aktuální po celý školní 

rok) 

- zjišťování sociálního klimatu ve třídách (aktuální po celý školní rok) 

- diagnostika třídních kolektivů (dle potřeby - aktuální po celý školní rok) 

- zjišťování atmosféry školy 

 

Metodická a informační činnost 

- možnosti pracovních seminářů pro pedagogické pracovníky 

- zprostředkování informací o možnostech dalšího vzdělávání žákům závěrečných 

ročníků; v ostatních ročnících podle požadavků 



- návštěva veletrhu GAUDEAMUS. Rozvoj a postupy výuky žáků mimořádně 

nadaných, návštěva DOD vysokých škol. 

- metodické konzultace s učiteli při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

(kontinuálně v průběhu celého školního roku); 

- evidence odborných zpráv a další dokumentace související s žáky školy (kontinuálně  

v průběhu celého školního roku) 

- koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (aktuální v průběhu celého 

školního roku) 

- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a dalšími potřebnými institucemi, 

s PPP. Prohlubovat spolupráci ZZ se školou, vých. poradců ZŠ v rámci kariérového 

Zpracovat, shromažďovat a zvážit návrhy a podklady vyučujících pro psychologická a 

speciálně pedagogická vyšetření. Poskytovat informace o možnostech studia VOŠ, VŠ. 

poradenství 

 

Kontrolní a hospitační činnost  

- plnění  pokynů ke vzdělávání vyučujícími, 

- znalost doporučení PPP žáků s dys- poruchami, dodržování  doporučených postupů ve 

výuce jednotlivými učiteli,  

- zjišťování atmosféry ve třídách, 

- zjištění návrhů a podkladů vyučujících pro psychologická a speciálně pedagogická 

vyšetření, jejich zvážení, zpracování, shromažďování, 

- dodržování ustanovení MP č.j. 2006/2007-51 primární prevence SPJ, MP č.j. 

24246/2008-6 k prevenci proti šikanování, Kontrola platnosti zpráv, případná 

doplnění, dodržování doporučených postupů ve výuce jednotlivými učiteli,  

- metodické usměrňování a sjednocování diagnostické činnosti učitelů, podílení se na 

řešení konfliktů, provádět dle potřeby  diagnostická šetření tříd, podílet se na řešení 

konfliktů,. 

- návrhy postupů na základě prováděné hospitační činnosti 2x ročně. 

 

Zpracovala Mgr. Marie Sedlová 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


