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Péče o žáky s vývojovými a výchovnými problémy 

a) pomoc třídním učitelům při vyhledávání a sledování žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, 

při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření, při konzultacích s PPP 

a jinými odbornými pracovišti, metodická pomoc při tvorbě IVP, IvýchP a PLPP 

b) správa databáze žáků se SVP a integrovaných žáků, pomoc při vytváření individuálních plánů 

pedagogické podpory, další dokumentace pro tyto žáky /od září průběžně/ 

c) ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky organizace výchovných programů a postupů 

zaměřených na nápravu problematických žáků a jednání výchovných komisí vedených za účelem 

informovanosti rodičů těchto žáků 

 

Specifické oblasti 

a) ve spolupráci s učiteli sledování žáků nadaných a talentovaných, návrhy další péče o tyto žáky, metodická 

pomoc při tvorbě IVP a PLPP 

b) řešení konfliktních situací ve škole 

c) spolu s vedením školy zajištění spolupráce s orgány státní správy a samosprávy 

d) aktivní účast na zápise budoucích žáků 1. ročníků 

 

Volba povolání 

a) poskytování poradenské činnosti pro rodiče a žáky při profesní volbě /i ve spolupráci s PPP Vyškov, pracoviště 

Blansko/ 

b) zajištění informací o studijních možnostech /nástěnky, materiály, internet, dny otevřených dveří, spolupráce 

s ÚP, PPP, středními školami/ 

c) vedení dokumentace o profesní volbě 

d) zajištění návštěvy ÚP pro žáky 8. a 9. ročníků /říjen, květen/ 

e) zajištění setkání zástupců SŠ s žáky a rodiči /jídelna školy 25. 10. 2020 v 15.00 h./ 

f) dny otevřených dveří na SŠ dne 8. 11. 2020, Burza středních škol v Boskovicích 6. 11. 2020 - ZRUŠENA 

g) veletrh SŠ v Brně /BVV/ - ZRUŠENO 

h) do 30. 11. 2020 podání přihlášek na umělecké školy s talentovými zkouškami 

i) do 1. 3. 2021 podání přihlášek na ostatní SŠ 

j) kontrola a potvrzení přihlášek na SŠ u oborů s talentovými zkouškami do 15. 11. 2020, u oborů 

bez talentových zkoušek do konce ledna 

k) vydávání zápisových lístků na SŠ zákonným zástupcům žáků 5. a 9. tříd ve dnech 25. 1. a 26. 1. 2021 

od 7.00 do 8.00 h a od 13.30 do 16.00 h 

Plán oblasti výchovného poradenství  
(výchovný poradce, koordinátor inkluze) 

na školní rok 2020/21 
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l) zpracování přehledu o stavu přijetí žáků na SŠ 

 

Metodická a informační činnost 

a) poskytování informací o možnostech prevence a nápravy problémů 

b) spolupráce s pracovníky odborných a speciálních center 

c) informace o změnách v právních předpisech týkajících se výchovného poradenství 

d) pomoc při tvorbě tematických plánů učiva týkajícího se volby povolání 

e) vedení sbírky pomůcek pro žáky se specifickými potřebami 

 

Důležité termíny 

 Kontrola IVP a PLPP pro integrované žáky do konce září ve škole, na příslušné PPP první týden v říjnu 

 Průběžná kontrola plnění IVP v pololetí a na konci roku 

 Průběžná kontrola plnění PLPP Potvrzení prospěchu na přihláškách na SŠ s talentovou zkouškou 

do 15. 11. 2020 

 Potvrzení přihlášek na SŠ pro 1. kolo přijímacího řízení do 19. 2. 2021 Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení 

včetně příloh odeslat na SŠ do 1. 3. 2021 

 Vydávání zápisových lístků na SŠ zákonným zástupcům žáků 5. a 9. tříd ve dnech 25. 1. a 26. 1. 2020 


