
 

  

  

Základní škola Lužec nad Vltavou, 

příspěvková organizace, 1. máje 4,         

277 06 Lužec nad Vltavou 

Plán výchovného poradenství 

Školní rok 2019/2020 

 

Vypracovala: Mgr. Barbora Prchalová 
 



 Školní rok 2019/2020 
 

 Úvod 
 

Poradenské služby jsou poskytovány: 
- výchovný poradce (přijímací řízení, řešení problémových situací žáků, péče o prospěchově slabé a 

nadané žáky, metodická pomoc TU, uč., profiorientace, plán práce VP, zápisy z jednání výchovné 

komise, vedení individuálních pohovorů, informační servis na PR, sledování platné legislativy …) 

- metodik prevence  (řešení patologických projevů chování žáků, zpracování MPP, informační servis 

na PR, sledování platné legislativy….) 

- vedoucí ADN (inkluze, integrace, IVP žáků, vedení ADN, informační servis na PR, sledování platné 

legislativy…) 

- TU, učitelé (dle pracovní náplně) 

Konzultační hodiny: 
- neodkladné řešení problematiky – ihned 

- ostatní na základě domluvy, se zákonnými zástupci na základě telefon. objednání 

Poradenské služby 2019/2020: 
Mgr. Barbora Prchalová – výchovný poradce 

Mgr. Iveta Králová-Fonioková – metodik prevence 

Mgr. Ivana Ševčíková – vedoucí ADN 

Monitorovací systém problémových projevů chování žáků: 
a) přímé pozorování 

b) vyčleňování žáků do kolektivu 

c) úzkostné projevy 

d) projevy poruch chování  

e) projevy poruch učení 

f) neprospěch 

g) záškoláctví 

h) veškeré projevy šikany 

i) nevhodné chování vůči spolužákům a vyučujícím 

 



Metody práce: 
- pozorování, diagnostika žáka a kolektivu 

- rozhovor (informativní, terapeutický, diskusní) 

- besedy, exkurze (obohacující primární preventivní působení na škole) 

- sledování schránky důvěry 

- psychodiagnostika, krizová intervence, psychoterapie – nutná v případě, kdy situace  vyžaduje 

spolupráci dalších expertů (PPP, SPC, dětský psychiatr, psycholog, sociální kurátor…) 

 

  



1. pololetí činnost Popis činnosti Zajistí 

Září schůzka s rodiči žáků 

1. tříd 

informace o SPU a SPCH, nabídka 

PPP, domácí příprava žáků, vstupní 

informace 

Še, Ko, Ro, Pr 

 kontrola školních 

schopností u žáků, 

kteří nastoupili po 

odkladu školní 

docházky 

zda došlo k nápravě poruchy, vady, 

školní zralosti 

Še, Pr 

 kontrola platnosti 

vyšetření žáků v PPP 

zda jsou vyšetření platná pro nový 

školní rok, nebo upozornit rodiče  

na vhodnost nového vyšetření 

Še, Pr 

 informace vyučujícím  

o nových žácích 

seznámit s vhodnými způsoby 

práce 

TU, Pr 

 sledovat legislativu průběžně Pr, Kr, Še, Ve 

 organizační porada přehled žáků s poruchami, způsoby 

nápravné péče  – inkluze, integrace, 

podpůrná opatření, plnění IVP 

Še, Pr 

 

 

 

 informace žákům a 

rodičům 

pomoc při řešení výchovných či 

výukových problémů, konzultační 

hodiny 

Pr 

 sledovat schránku 

důvěry 

vyhodnocení Pr 

 evidence žáků aktualizovat seznam žáků se SPU, 

SPCH  

a integracemi, podpůrná opatření 

Še, Pr 

 integrace žáků nové návrhy na integraci žáků 

individuální vzdělávací plány 

kontrola 

Še, TU, pR 

vyučující, Ko           

 pomoc žákům telefonní čísla na poradny, linky Kr, Pr 



bezpečí 

 vzdělávání zajistit besedy - drogy, sexuální 

osvěta, policie,… 

zajistit  vzdělávací besedy  

Kr, metodik 

prevence ,  

uč., Pr, Ko 

 rodiče zajistit souhlas se zpracováním 

osobních údajů žáků a souhlas s 

případnou prací psychologa.  

TU 

 minimální preventivní 

program 

plán ADN 

plán VP 

zpracovat plány do 20. 9. 2019, 

předat ředitelce školy, seznámit  

učitele  

na poradě 

Kr 

 

Še      

Pr 

 počet vycházejících 

žáků 

sestavení jmenného seznamu 

vycházejících žáků 

Pr 

 Pravidelná prac. 

schůzka VP 

pravidelná pracovní schůzka 

výchovných poradců základních 

škol okresu Mělník, Pedagogicko - 

psychologické poradny 

Středočeského kraje, pracoviště 

Mělník a Informačního a 

poradenského střediska Úřadu 

práce ČR 

(27. 9. 2019) 

Pr 

 

  



   Zajistí 

Říjen návrhy na přeřazení žáků 

do specializovaných  škol 

průběžné návrhy vyučujících TU - jednání s 

rodiči 

 porada k třídám, které 

přešly z 1.st na 2.st 

žáci se  speciálními potřebami, SPU, 

SPCH, sociální problémy 

TU 6. a bývalé 5.  

 volba povolání plán exkurzí, besedy s náborovými 

pracovníky, zajištění informací o 

přijímacím řízení 2019/2020 

VET Fest Praha (15. 10. 2019) 

 

Pr 

 úřad práce plán návštěv úřadu práce s 9. třídou 

Setkání výchovných poradců 

Pr 

 Atlas školství předání atlasů žákům  

 schůzky s rodiči 

vycházejících žáků 

informace o volbě povolání, důležité 

termíny 

Pr 

 zahájení přípravy žáků na 

přijímací zkoušky  

přípravné kurzy k PZK z ČJ pro SŠ, 

přípravné kurzy k PZK  z M- pro SŠ, příp. 

kurzy k PZK z M a ČJ pro víceletá 

gymnázia 

Pr, Še, Va 

 

  



Listopad   Zajistí 

 volba povolání Schola Pragensis (28. 11. 2019) Pr 

 přihlášky na SŠ 

s talentovou zkouškou 

kontrola přihlášek, termín odeslání (30. 

11. 2019) 

 

 návrhy na dodatečné 

odklady školní docházky 

návrhy na dodatečný odklad školní 

docházky pro žáky 1. třídy 

Še, Pr 

 pedagogická rada za 1. 

čtvrtletí  

 

třídní  schůzky 

informace vyučujícím o nových 

vyšetřeních v PPP, IP integrovaných žáků, 

IP  pro nadané žáky,  

informace rodičům k volbě povolání 

Pr, Še  

 

 

Pr 

 třídní schůzky 20. 11. 2019  

 dny otevřených dveří předat žákům nabídky Pr 

 prevence záškoláctví kontrola absence žáků TU, Pr, Ko 

 přijímací řízení žáci se zájmem o talentové zkoušky, 

víceletá gymnázia, motivace a podpora 

žáků 

Pr 

 sledování záškoláctví dle metodického pokynu MŠMT TU,Pr 

 

  



   Zajistí 

Prosinec návrhy na vyšetření 

žáků 

PPP, podání žádostí, zajistit souhlas 

zákonných zástupců žáků 

TU, Še 

 žáci v evidenci odboru 

sociální péče 

kontakt s odborem sociální péče, zapojení 

školy do systému péče 

Pr 

 prospěch žáků informovat rodiče žáků o mimořádném 

zhoršení prospěchu 

TU 

 

   Zajistí 

Leden pedagogická rada za 1. 

pololetí 

informace vyučujícím o nových 

vyšetřeních v PPP 

Še, Pr 

 sledování záškoláctví dle metodického pokynu MŠMT, vedení 

evidence 

TU, Pr 

 přijímací řízení schůzka s rodiči vycházejících žáků Pr 

 talentové zkoušky dle harmonogramu přijímacího řízení Pr 

 DVPP do plánu DVPP prosazovat vzdělávání v 

oblasti SPU,SPCH, prevence šikany a soc. 

patologických jevů 

Ko, Fo, Pr 

 schůzka s rodiči 

budoucích prvňáčků  

organizační záležitosti,  postup při zápisu 

v dubnu, postup při žádostech o odklad 

Ko, uč., Pr,  

TU 1.tř. 

 hodnocení IVP za 1. pol. 

škol. Roku 

- s žáky, vyučujícími, zákonnými zástupci 

žáků 

Pr, Še, uč. 

 

  



 

 

   

 

Únor 

přijímací řízení škola odevzdá vyplněné přihlášky na SŠ 

zákonným zástupcům žáků  do 12. 2. 2020 

rodiče odešlou na SŠ  do 1. 3.2020 

Ko, Pr 

 integrovaní žáci kontrola plnění individuálních plánů 

integrovaným žákům poskytnout základní 

školní potřeby v hodnotě 100 Kč (§16 ŠZ) 

Ko, Še 

, Pr 

 předání zápisových lístků  proti podpisu vycházejícím žákům Pr 

 sledování záškoláctví průběžně, vedení evidence TU, Pr 

 

Březen   Zajistí 

 příprava žáků na 

přijímací zkoušky 

na SŠ- kontrola 

M, Čj / 5.,9./                                                 dle přidělení 

 přihlášky na SŠ kontrola přihlášek, termín odeslání 

(1. 3. 2020) 

Ko, Pr 

 hodnocení žáků klasifikační řád, zohledňování SPU, 

SPCH při klasifikaci 

Ko, Pr, Še, uč. 

 sledování záškoláctví prevence TU, Pr 

 vycházející žáci - schůzka se zákonnými zástupci žáků, 

kteří splnili povinnou školní docházku  

v nižším než devátém ročníku, o 

možnostech prodloužení školní 

docházky; zpracování aktuálního 

seznamu žáků, jejichž rodiče mají 

zájem o prodloužení školní docházky 

pro vedení školy; pomoc zákonným 

zástupcům s vyplněním žádosti o 

prodloužení školní docházky 

Ko, Pr 

 

  



Duben zápis žáků do 1. třídy 

/termín dle ČSP/ 

 

způsob posouzení školní zralosti, 

informace rodičům o možnosti odkladu,  

informace z MŠ o dětech k zápisu, 

zda do školy nastoupí loňské odklady  

docházky 

Ko, Pr 

 

 

 kontrola vyšetření 

 v PPP 

zda byla provedena požadovaná vyšetření TU 

 pedagogická rada za 3. 

čtvrtletí 

informace vyučujícím o nových 

vyšetřeních v PPP 

informace výchovného poradce o 

přijímacím řízení / zápis do 1. tř., 

vycházející žáci/ 

Še, Pr 

 třídní schůzky 15. 4. 2020  

 přijímací řízení dle harmonogramu přijímacího řízení, 

evidence přijatých žáků 

/ dokumentace – umístění žáků/ 

 

Pr 

 

 

 

 prospěch žáků informovat rodiče žáků o mimořádném 

zhoršení prospěchu 

TU 

 rozpočet školy v jaké výši byly škole přiděleny prostředky 

na integrované žáky - na platy a na 

pomůcky, plán čerpání 

Ko, Še 

 

 

 

 

 

 

 



   Zajistí 

květen prevence záškoláctví kontrola absence a způsobu omlouvání 

rodiči, vyhodnocení 

TU, Pr 

 přijímací řízení zpracování přehledu, přihlášky žáků, kteří 

neuspěli v 1. kole přijímacího řízení 

Pr 

 příprava podkladů pro 

výroční zprávu 

VP, MPP, ADN  Pr, Kr, Še 

 

 

   Zajistí 

Červen  vyhodnocení VP příprava podkladů, údaje o přijímacím 

řízení, zpráva výchovného poradce, 

zhodnocení plánu 

Pr 

 pedagogická rada za 2. 

pololetí 

informace vyučujícím o nových 

vyšetřeních v PPP, vyhodnocení ADN 

Še  

 MPP vyhodnocení Pr 

 

 

Vypracovala    Mgr. Barbora Prchalová, výchovný poradce 

28. 8. 2019 


