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1. Plán činností výchovné poradkyně  

Výchovná poradkyně, vedoucí ŠPP: Mgr. Michaela Matějková 

Plán práce VP je rámcový a vychází z časového harmonogramu zohledňujícího 

specifika jednotlivých fází školního roku, může být operativně měněn v dílčích 

aktivitách, popř. doplňován. 

 

1.1. Hlavní oblasti působení 

- metodická činnost 

- informační činnost 

- monitorování a práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a se žáky 

nadanými 

- oblast kariérového poradenství 

 

1.2. Činnosti v průběhu celého školního roku dle potřeby 

- předávání formulářů a metodická spolupráce s TU při přípravě podkladů pro 

vyšetření žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a o žáky nadané (dále jen 

SVP) pro vyšetření žáků v PPP, SPC 

- monitorování a depistáž žáků s SVP; kontakt s rodiči těchto žáků ve věci 

vzdělávání a tvorby dokumentů např. PLPP, IVP 

- metodická a informační podpora nejen TU, ale i všech pedagogických pracovníků 

školy včetně AP při přípravě a zpracování IVP, PLPP, činností AP 

- komunikace a spolupráce se ZZ, vedením školy, ŠPZ, MP, školní psycholožkou 

a ostatními pedagogy v oblastech vymezených pro činnosti VP 

- účast na schůzkách ŠPP a integračních schůzkách s AP 



- účast na jednáních VV komise školy 

- vedení evidence činností VP a aktualizace evidence žáků se SVP 

- metodické vedení pedagogů při poskytování PO v rámci pedagogické intervence 

 

1.3. Rámcový časový harmonogram 

 

Srpen 

- sestavení plánu práce 

- příprava projektu Patronát 

- teambuilding  

- sestavení rozvrhu asistentů pedagoga, informativní schůzka s AP 

Září 

- kontrola přehledu žáků se SVP k 30. září 2020 (první hlášení údajů do 

školní matriky)  

- úvodní schůzka ŠPP 

- stanovení konzultačních hodin VP 

- seznámení pedagogů s informacemi v doporučeních z PPP, SPC pro žáky 

s různými stupni PO 

- v případě žádosti ZZ příprava podkladů pro vyšetření žáků v PPP, SPC v 9. 

ročnících (případná možnost uzpůsobení podmínek k přijímacím zkouškám) 

- komunikace s pracovníky ŠPZ (telefonicky, e-mailem, osobně) při nastavování PO 

- spolupráce při vytváření IVP (PLPP) s TU (metodické vedení, kontrola, 

připomínkování z pozice VP a finalizace dokumentu) 

- konzultace s rodiči žáků s IVP(ve spolupráci s TU), informované 

souhlasy/podpisy, žádosti a datum projednání IVP 

- příprava podkladů pro utvoření skupin žáků s doporučeními k PI, PSPP, evidence 

počtu žáků ve skupinách (podklady pro kontakty s ŠPZ – počet rozhoduje o NFN 

nebo sdílení) 

- intenzivní spolupráce s TU 6. ročníků při monitorování zvládání přechodu žáků na 

2. stupeň 

- příprava a realizace adaptačního pobytu pro žáky 6. ročníku 

- vyhledávání a monitorování žáků s výraznými úspěchy ve škole i mimo ni, 

možnost podpory žáků nadaných a výrazně nadaných v rámci školy, popř. 

předání informací rodičům o možném dalším rozvoji dítěte (spolupráce s PPP) 

-  beseda v IPS ÚP Blansko 

 



 

 

 

Říjen 

- konzultace a příprava rozvrhu se školním speciálním pedagogem 

- individuální konzultace k IVP se zákonnými zástupci žáků 

- účast na setkání VP regionu s pracovníky ŠPZ 

- informace o přijímacím řízení na školy s talentovou zkouškou – termíny přihlášek, 

harmonogram činností a součinnost škola/zákonný zástupce, vydání zápisového 

lístku ZZ těchto žáků 

- péče o nadané žáky – nabídka aktivit, kroužků, ve spolupráci se školní psycholožkou 

- schůzka ŠPP 

Listopad 

- burza středních škol pro žáky ZŠ Sloup 

- individuální pohovory se žáky a ZZ a pedagogy o poskytování různých stupňů PO 

(dle potřeby) 

- prevence neprospěchu a školního selhávání – ve spolupráci s TU zmapovat žáky 

s případným neprospěchem či neklasifikací – pohovory se žáky, vyučujícími, ZZ a 

aplikace podpůrných opatření navržených ve strategii prevence neúspěšnosti 

(koordinuje a zajišťuje MP) – vytváření PLPP pro žáky ohrožené neprospěchem 

(TU + jednotliví vyučující + VP ve spolupráci s MP) 

- vyhodnocování úspěšnosti nastavených opatření v PLPP – dle plánovaných 

termínů nebo dle potřeby 

- schůzka ŠPP 

Prosinec 

- kontrola dokumentace ve spolupráci s TU a vedením školy 

- návrhy na vyšetření v PPP, SPC na základě vyhodnocování účinnosti PLPP 

- schůzka ŠPP 

Leden a únor 

- informace v oblasti profesní orientace – vyplňování přihlášek na SŠ a víceletá 

gymnázia (ZZ a žáci 5., 7., 9. ročníků) 

- praktické vyplňování přihlášek na SŠ „na zkoušku“ v rámci předmětu PČ 

- termíny odevzdávání přihlášek na SŠ – v kompetenci ZZ, lze průběžně žádat VP o 

metodickou podporu a individuální konzultaci; informace o nutnosti informovat 

SŠ o případném uzpůsobení podmínek při přijímacích zkouškách – je součástí 

přihlášky jako příloha (na žádost ZZ poskytuje VP kopii doporučení za ŠPZ 



k použití při podávání přihlášky) 

- dokumentace k průběžnému vyhodnocování IVP za 1. pololetí – TU ve spolupráci 

s vyučujícími participujícími na uplatňování PO 

- individuální konzultace se zákonnými zástupci žáků s různými stupni PO, 

společné vyhodnocování  účinnosti nastavených PO v IVP, PLPP 

- odevzdání přihlášek na SŠ 

- schůzka ŠPP 

Březen 

- přijímačky nanečisto 

- vydávání zápisových lístků ve spolupráci s vedením školy 

- prevence neprospěchu a školního selhávání – ve spolupráci s TU zmapovat žáky 

s případným neprospěchem či neklasifikací – pohovory se žáky, vyučujícími, ZZ a 

aplikace podpůrných opatření navržených ve strategii prevence neúspěšnosti 

– vytváření PLPP pro žáky ohrožené neprospěchem 

(TU + jednotliví vyučující + VP ve spolupráci s MP) 

- schůzka ŠPP 

Duben a květen 

- konzultace a poskytování koordinační a metodické podpory (na vyžádání) při 

přijímacím řízení v 1. kole i dalších kolech přijímacího řízení, při podávání odvolání 

v případě nepřijetí žáka na zvolenou školu/obor 

- podpora zdravého sebevědomí žáků při procesu přijímání na SŠ – ve spolupráci 

se školní psycholožkou 

- příprava Dyslektické olympiády (Cirsium) 

- kontrola zadávání údajů do školní matriky o přijetí žáků na SŠ  

- schůzka ŠPP 

Červen 

- vyhodnocování IVP ve spolupráci s TU a vyučujícími participujícími na 

poskytování PO 

- podklady pro vyšetření v ŠPZ u žáků, kterým končí platnost doporučení 

- přehled úspěšnosti při přijímání žáků na SŠ – podklady pro vedení školy 

- zpracování výhledu poskytování PO v následujícím školním roce 

- schůzka ŠPP¨- vyhodnocení projektu Patronát 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Plán činnosti metodika prevence 

Metodik prevence: 

Mgr. Monika Gregorová (1. stupeň), Mgr. Lenka Tallová (2. stupeň) 

 

2. 1. Hlavní oblasti působení 

- metodická činnost 

- informační činnost 

- monitorování a práce se žáky s problémy  

- preventivní aktivity pro třídní kolektivy 

 

 

2. 2. Rámcový časový harmonogram 

  VYHODNOCENÍ 

Srpen  schůzka ŠPP  25. 8. 2020 

  Tvorba MMP 31. 8. 2020 

  Hodnocení loňského MPP 31. 8. 2020 

  Příprava projektu Patronát   

  Teambuilding Žďár nad Sázavou 26. -27. 8. 2020 

      

Září Schůzka ŠPP  

 Kontrola evidence - informované souhlasy   

  Projekt Patronát společná akce   

  Příprava adaptačního pobytu pro žáky 6. ročníku   

  Dokončení výzdoby nástěnky ve spojovací chodbě   

  Adaptační pobyt 6. roč. 8. - 9. 9. 2020 

  Běh Moravským krasem 19. 9. 2020 

    

Říjen 

Vypracování informačního materiálu pro rodiče - 

leták ŠPP, schůzka ŠPP   

  Arnošt Vašíček - záhadolog, beseda pro 2. stupeň  

  Projekt Nepořádek na palubě 1.-3. třída   



  Strašidelná škola 27. 10. 2020 

  Mapování a sociometrie ve třídách   

      

Listopad Čtení nás baví - 4. roč.   

  Schůzka ŠPP   

  Čtení nás baví - 2. roč.   

  Mapování a sociometrie ve třídách   

  Projekt Nepořádek na palubě 1. -3. třída   

      

Prosinec Pomoc při přípravě vánoční besídky   

  

Mikulášská nadílka - spolupráce 1. a 9. roč. - 

projekt Patronát 4. 12. 2020 

  Projekt Nepořádek na palubě 1. -3. třída   

  Vánoční akademie 20. 12. 2020 

  Projektový den VÁNOČNÍ DÍLNY 21. a 22. 12. 2020 

  Zpívání u stromku - akce pro rodiče a děti 22. 12. 2020 

   Schůzka ŠPP   

Leden Schůzka ŠPP  

  Pasování prvňáků - Patronát 28. 1. 2021 

  Projekt Nepořádek na palubě 1. -3. třída   

  Lyžařský výcvik pro 2. stupeň 17. - 23. 1. 2021 

  Ples ZŠ a MŠ Sloup 15. 1. 2021 

      

Únor Schůzka ŠPP s vedením školy   

  Kontrola souhlasů - nově příchozí žáci   

  Projekt Nepořádek na palubě 1. -3. třída   

  Den pro Vysočany  

     

Březen Projekt Nepořádek na palubě 1. -3. třída   

 Schůzka ŠPP  

  Den otevřených dveří 10. 3. 2021 

  Přijímačky nanečisto 3. 3. 2021 

  Škola "Naruby" 25. 3. 2021 

      

Duben Schůzka ŠPP   



  Sloupský vodník  

  Čarodějná škola - 1. st.  30. 4. 2021 

  Projekt Nepořádek na palubě 1. -3. třída   

  Čtení nás baví - 4. roč.   

      

Květen Čtení nás baví - 2. roč.   

 Schůzka ŠPP  

  Projekt Nepořádek na palubě 1. -3. třída   

  Schůzka pro rodiče prvňáků 4. 5. 2021 

  Školní výlety  31. 5. -11. 6. 2021 

  Cirsiády 19. -21. 5. 2021 

      

      

Červen Sloupský slavík  

 Kurz vodní turistiky 23. - 26. 6. 2021 

 Schůzka ŠPP   

  Vyhodnocení činnosti ŠPP   

  Vyhodnocení MPP   

  Ukončení projektu Patronát   

 Červenec  Ve škole po škole – příměstský tábor akce ŠD 1. - 2. 7. 2021 

 

3. Použité zkratky: 

VP – výchovný poradce; TU – třídní učitelka; SVP – specifické vzdělávací potřeby; 

PPP – pedagogicko psychologická poradna; SPC – speciálně pedagogické centrum; 

ŠPZ – školské poradenské zařízení; PLPP – plán pedagogické podpory; IVP – 

individuální vzdělávací plán; AP – asistent/ka pedagoga; MP – metodik prevence; ZZ 

– zákonný zástupce;  PO – podpůrná opatření; PI – pedagogická intervence; PSPP – předmět 

speciálně pedagogické péče; NFN – navýšení finančních prostředků; TS – 

třídní schůzky; IPS ÚP – informační a poradenské středisko úřadu práce; SŠ – střední škola. 

 

 

 

 


