
        Č. j.: ZS/106/2017 

Plán výchovného poradce na šk.r.2017/2018 

ÚVOD 

Úkolem výchovného poradce na základní škole je především spolupracovat s mnoha 

subjekty, optimálně je propojovat s pedagogickou činností a s výchovným působením,                      

a jejich celkovou souhrou přispívat ke zdravému školnímu prostředí. Práce výchovného 

poradce tedy není prací jedince, ale prací týmovou. 

Poskytování poradenských služeb na školách je zapracováno do Vyhlášky č. 197/2016 Sb.-
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. 

Plánované činnosti výchovného poradce(dále VP) na ZŠ a MŠ Karla Klostermanna v Železné 

Rudě ve šk.r. 2017/2018 ve spolupráci s těmito subjekty: 

VP-ředitel školy 

 Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných v souladu s Vyhláškou č. 27/2016 Sb. ve škole, koordinace poskytování 

poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a 

koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. 

 Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších 

poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních 

údajů  

 Vedení matriky jednotlivých žáků 

 Řešení kázeňských nebo výukových problémů žáků 

 Předávání a projednání informací pedagogickým pracovníkům na pedagogických 

radách 

 Pedagogická pomoc začínajícím nebo novým učitelům 

 Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného 

poradce 

 Pravidelná kontrola dokumentace a její platnosti 

 Informace zákonným zástupcům o termínech přijímacího řízení v roce 2017/2018 

VP- TU a ostatní pedagogičtí pracovníci školy 

 Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní 

pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, 

kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného 

opatření v 1. stupni. 



 Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy: 

     a) s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů 

            b) s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory 

            c) s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními          

                 vzdělávacími potřebami 

             d) v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky 

        

 Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence u žáků 

s potřebou podpůrného opatření ve 2. a 3. stupni 

 Vzájemný návrh na kompenzační pomůcky, učebnice aj. u žáků se SPU 

 Hospitace ve třídách s cílem pedagogické diagnostiky žáků se SPU 

 Plánované hodnocení vývoje žáků se SPU 

 Pomoc při řešení kázeňských přestupků žáků jednotlivých tříd 

 Poskytnutí informací TU po individuální práci se třídou, kde je špatné klima, návrh 

dalších efektivních postupů 

 Pravidelné informace o činnosti VP na pedagogických radách nebo aktuálně dle 

potřeby 

 

VP-rodiče žáka 

 Individuální poradenství v rámci konzultačních hodin –každé pondělí od 14.00- 16.00 

(po předchozí domluvě), týkající se zejména:  

a) výukových nebo výchovných problémů dítěte ve vztahu k žáku, učiteli 

b) tvorby IVP dle doporučení PPP nebo SPC 

c) změny životní situace dítěte  

 Kariérové poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady 

žáků ve spolupráci s třídním učitelem 

 Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona 

 Poskytnutí informací (termíny, systém)o přijímacím řízení na SŠ ve šk.r. 2017/2018, 

informace na 1. třídních schůzkách a na webu školy 

 Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení                

v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb 

 Pomoc s dotazníky pro školská poradenská zařízení 

 

 

 

 

 



VP- žák 

 Individuální poradenství (výukové a výchovné problémy, změny životní situace, 

aktuální řešení problémů dítěte, dodržení taktního přístupu a nezklamání důvěry ze 

strany žáka)  

 Individuální práce se třídou, kde je špatné klima 

 Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti  

 Poskytování služeb kariérového poradenství žákům- cizincům se zřetelem k jejich 

speciálním vzdělávacím potřebám 

 Zajištění skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích 

krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a 

zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto 

středisek, zajištění odborných exkurzí nebo přednášek s tématem budoucí žákovy 

profesní kariéry (Info kariéra Plzeň, ÚP Klatovy, Den řemesel Klatovy) 

 

VP- školská pedagogická zařízení (PPP nebo SPC) 

 Pravidelná spolupráce s PPP a SPC (Klatovy, Domažlice, Plzeň) 

 Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a 
mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami nebo mimořádně nadané žáky 

 Spolupráce při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 Projednání Individuálních vzdělávacích plánů a Plánů pedagogické podpory 

 Individuální oboustranné návštěvy podle aktuální potřeby (p. Kheilová,                                       
p. Kozderková, p. Gabrielová, p. Forstová, p. Populová)                         
 
 
 
 
 
 

 

V Železné Rudě dne 30. 8. 2017                                                                Mgr. Eva Hladíková 

 

 

 

 


