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Poradenské služby zajišťuje tým poradenských pracovníků:  

výchovný poradce: Mgr. Jitka Záhorská 

školní speciální pedagog: Mgr. Jana Wollerová 

školní psycholog: Mgr. Jitka Záhorská 

školní  metodik prevence: Mgr. Šárka Zajíčková 

kariérový poradce: Mgr. Irena Čermáková 

 

 

Ve výchovném poradenství se řídíme vyhláškou č. 72/2005 Sb., z 9. 2. 2005 o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních jsou standardní 

poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních poskytovány dětem, 

žákům, studentům (dále jen „žák"), jejich zákonným zástupcům, školám a školským 

zařízením bezplatně a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských 

zařízení.  

 

Září 

 Příprava plánu práce výchovného poradce. Zpracování harmonogramu kontrolních 

vyšetření a seznamu integrovaných žáků. 

 Převedení žáků s poruchami učení do nového školního roku. Kontrola a aktualizace 

IVP, vypracování nových IVP ve spolupráci s vyučujícími. 

 Zahájení reedukační péče s individuálně integrovanými žáky. 

 Předání informací o průběhu přijímacího řízení na střední školy na informativní 

schůzce pro rodiče vycházejících žáků 

  

Říjen 

 Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (nová vyšetření v PPP 

a aktualizace starších). V případě potřeby osobní konzultace na PPP. 

 Řešení výchovných a výukových problémů žáků – spolupráce s TU, vedením školy, 

rodiči. 

 Účast na informační akci výchovných poradců. 
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Listopad 

 Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (nová vyšetření v PPP 

a aktualizace starších). V případě potřeby osobní konzultace na PPP. 

 Řešení výchovných a výukových problémů žáků – spolupráce s TU, vedením školy, 

rodiči 

 Seznámení žáků s termíny dnů otevřených dveří na středních školách a učilištích. 

 Zajištění informačních materiálů ze SŠ. 

 Kontrola přihlášek na střední umělecké školy a konzervatoře, jejich odeslání 

zákonnými zástupci. 

 Zajištění screeninku čtení pro žáky druhé třídy. 

 

Prosinec 

 V případě potřeby konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci při hledání 

vhodného typu středoškolského studia 

 Řešení výchovných a výukových problémů žáků – spolupráce s TU, vedením školy, 

rodiči 

 Předání kontaktu na objednání testování profesní orientace vycházejících žáků 

na základě žádostí jejich zákonných zástupců. 

  

Leden 

 V případě zájmu konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci při hledání vhodného 

typu středoškolského studia. 

 Hodnocení reedukační péče za 1. pololetí. 

 Informační schůzka se zákonnými zástupci vycházejících žáků s aktuálními 

informacemi o přijímacím řízení  

  

Únor 

 Pomoc při vyplňování a zasílání přihlášek na střední školy. 

 Exkurze do středních škol dle možností – pro žáky 8., 9. ročníku. 

  

Březen 

 Kontrola dodržení termínu odesílání přihlášek na střední školy. 
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 Depistáže v 1., 2. a 3. ročníku - vyhledávání žáků s možným rozvojem poruch učení. 

Zahájení časné reedukace a prevence rozvoje poruch. V případě potřeby zajišťování 

jejich vyšetření 

  

Duben 

 Evidence výsledků přijímacích řízení na střední školy  

 Zápis dětí do 1. ročníku – konzultace, informace o možnostech vyšetření na PPP, SPC 

a náležitosti odkladu. 

 Depistáže v 1., 2. a 3. ročníku - vyhledávání žáků s možným rozvojem poruch učení. 

Zahájení časné reedukace a prevence rozvoje poruch. V případě potřeby zajišťování 

jejich vyšetření. 

  

Květen 

 Vyplňování přihlášek do 2. kola přijímacího řízení. 

 Sledování umístění těchto žáků. 

 Informace k odvolacímu řízení. 

 Informace žákům osmého ročníku o průběhu přijímacího řízení v tomto roce. 

  Evidence výsledků přijímacího řízení na střední školy. 

  

Červen 

 Dotazník k profesní volbě žáků osmého ročníku. 

 Dotazník vycházejícím žákům a jejich zákonným zástupcům – zhodnocení 

kariérového poradenství ze strany školy. 

 Exkurze do středních škol dle možností – pro žáky 8. ročníku. 

 Hodnocení plnění plánu VP 

 Hodnocení reedukační péče ve 2. pololetí školního roku. 

 

 

Ve Vsetíně 01. 09. 2020  

 

 

.................................................    ………………………………. 

Mgr. Michal Molek, MBA      Mgr. Jitka Záhorská 

              ředitel školy           výchovný poradce 


