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1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství  
 

Výchozím dokumentem je školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Podle školského zákona, odst. 1 písmeno f) a 
odst. 2 § 21, mají žáci a jejich zákonní zástupci právo na poradenskou pomoc školy nejen v 
oblasti vzdělávání, ale i v oblasti prevence nežádoucího chování.  

Oblast a organizaci poradenské pomoci poskytované školou rozpracovává prováděcí 
předpis k tomuto zákonu, kterým je vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských 
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ( poslední novela 197/2016 Sb., platná 
od 1.9.2016 ).  

Pravidla péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými upravuje 
vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2021. 

Kariérové poradenství se řídí platným školským zákonem a přijímací řízení upravuje 
vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění účinném 
od 1. 9. 2022 
 

 

2. Postavení výchovného poradce na škole  
 

Výchovný poradce je v organizační struktuře školy podřízen přímo řediteli školy. Je 
součástí školního poradenského pracoviště společně s metodikem prevence a speciálním 
pedagogem. Komunikuje také s pracovníky OSPODu, PPP, SPC, SVP a dalšími subjekty.  

Podmínkou úspěšné poradenské práce je efektivní spolupráce výchovného poradce s 
vedením školy, třídními učiteli, dalšími pedagogickými pracovníky, se jmenovanými 
specializovanými poradenskými pracovišti a především s rodinami žáků. 
 
 
3. Obsah poradenských služeb  
 
 Obsah  poradenských služeb tvoří činnosti přispívající k vytváření co nejlepších 
podmínek pro rozvoj osobnosti žáků a jejich motivaci k optimálním výsledkům v průběhu 
vzdělávání. Abychom tyto cíle naplnili, zaměří se výchovné poradenství na tyto oblasti: 
 

1. výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného 
kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním 

2. péče o žáky nadané, mimořádně nadané a žáky ohrožené  neprospěchem  
3. problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence 
4. kariérové poradenství – profesní orientace žáků 
5. prevence negativních jevů a rizikového chování 
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6. metodická podpora učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a 
 dovedností do vzdělávací činnosti školy, konkrétně v práci se žáky se speciálními 
 vzdělávacími potřebami a žáky nadanými 
7.   případná podpora a péče pro  ukrajinské žáky v době válečného konfliktu 

 
 
4. Plán naplnění obsahu poradenských služeb 
 

1. Péče o žáky s SVP 
 evidence žáků s SVP, kontrola povinné dokumentace 
 metodická podpora třídním učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům při 

práci s SVP, seznamování kolegů s novými právními předpisy 
 pomoc při zpracování IVP a PLPP 
 včasné odesílání žáků na kontrolní vyšetření 
 rozdělení žáků do předmětů speciálně pedagogické péče a pedagogické 

intervence, která je již plně v kompetenci školy 
 podpora a aktivní vyhledávání DVPP 

 
2. Péče o žáky nadané a talentované 

 vytipovávání nadaných žáků, u mimořádně nadaných doporučení vyšetření v 
PPP 

 podpora a motivace k zapojení do talentových soutěží a předmětových 
olympiád 

 spolupráce s DDM Moravský Krumlov a ZUŠ Moravský Krumlov 
  

3. Problémy se školní docházkou 
 ve spolupráci s třídními učiteli  informovat rodiče o právních důsledcích 

neomluvené absence 
 důsledná kontrola omluvenek a dodržování školního řádu 
 při podezření na skryté záškoláctví, okamžité řešení ve spolupráci 

s metodikem prevence, OSPODem  a vedením školy 
 předcházení absence na případné distanční výuce včasným zapůjčením 

potřebné elektroniky 
 

4. Kariérové poradenství 
 ve výchově k občanství v 8.  a 9. třídě se metodicky věnovat tématu volby 

povolání 
 ve spolupráci s třídním učitelem zjistit profesní zájem žáků 
 zajistit žákům dostatek relevantních informací k danému tématu 
 návštěvy přehlídek středních škol i konkrétních školních zařízení, využívat 

individuálně dnů otevřených dveří 
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 spolupráce s náborovými pracovníky středních škol, prezentace jednotlivých 

oborů ve výuce výchovy k občanství 
 informovat rodiče o podmínkách přijímacích řízení dle platné legislativy 
 zajistit včasné a správné vyplnění přihlášek, dopomoc rodičů 
 vyhodnotit přijímací řízení 
 

5. Prevence negativních jevů a rizikového chování 
 úzká spolupráce s metodikem prevence, vedením školy, ostatními 

pedagogickými pracovníky a především rodiči žáků 
 sledovat udělování výchovných opatření, jejich účinnost, kvantitu 

v jednotlivých třídách 
 efektivní spolupráce s dalšími organizacemi v našem městě - policií – státní i 

městskou, OSPODem MK, SVP Šance MK, neziskovými organizacemi např. 
COOLNA, Spondea… 

 
6. Metodická podpora ostatním pedagogům 

 aktualizovat a doplňovat na intranetu školy databázi potřebné dokumentace 
pro evidenci žáků s SVP 

 dopomoc učitelům s tvorbou IVP  
 ve spolupráci s vedením školy vyhledávat  nabídku dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků v oblasti poradenských služeb 
 

7. Případná péče a podpora pro žáky ukrajinských uprchlíků 
 v případě potřeby využívat metodickou podporu MŠMT ČR – seznámit se a 

uplatňovat platné metodické pokyny  
 spolupracovat úzce s rodinou i relevantními institucemi a organizacemi 
 zajistit i podporu mimoškolních aktivit usnadňující integraci těchto dětí 
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5.  Rámcový časový plán výchovného poradenství na rok 2022/2023 
 

Měsíc Úkoly Poznámky 
 

Září 
 
 
 
 
 
 

Vypracování plánu školního poradenského pracoviště a plánu 
výchovného poradenství 
Kontrola evidence žáků s SVP, aktualizace  
Zařazení nových vyšetření a doporučení doručených o prázdninách 
Obnovení a doplnění nástěnek, webu  o nové informace 
Tvorba IVP a PLPP dle platných doporučení, spolupráce s třídními 
učiteli 
Nákup pomůcek pro žáky s PO2-PO5 dle vyšetření 
Rozdělení žáků s SVP do skupin předmětu SPP, PI, doučování 
Depistáž v 6. třídě se zaměřením na specifické výukové potřeby, 
sledování adaptace nových žáků 
Stanovení konzultačních hodin 
Rozdělení kompetencí ve školním poradenském pracovišti, 
stanovení plánu schůzek ŠPP 
Prvotní průzkum mezi žáky 9. ročníků o volbě povolání 
 

 

Říjen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evidence a kontrola individuálních vzdělávacích plánů a plánů 
pedagogické podpory 
Konzultace s PPP a SPC dle potřeby 
Účast na aktivu výchovných poradců okresu Znojmo 
Monitoring zájmu žáků o budoucí povolání a studium 
Průběžná spolupráce  s náborovými pracovníky středních škol 
Příprava a informace pro zájemce o studium na uměleckých 
školách, vydání přihlášek 
Den otevřených dveří Miroslav 2022 
Burza středních škol ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice 

 
 
4. 10. 2022 

Listopad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrobné informace rodičům k volbě povolání pro žáky 9. tříd 
Informace pro zájemce o studium na víceletých gymnáziích – 5. a 7. 
třída 
Potvrzení přihlášek pro umělecké obory 
Vyhodnocení plánů pedagogické podpory, v případě neúčinnosti 
odeslání do PPP, příp. SPC 
Průběžné vyhodnocení IVP 
Monitorování neprospěchu žáků na pedagogické radě 
Depistáž v 1. třídách se zaměřením na výukové problémy 
Dny otevřených dveří na SŠ a SOU 
Školní kola talentových soutěží 
 

Přihlášky  
na umělecké obory 
do 30.11. 2022! 
 
24.11.2022  
Třídní schůzky  
9. ročníků k volbě 
povolání,  
schůzka s náboráři  

Prosinec 
 
 

Individuální konzultace se žáky 9. ročníku a jejich rodiči k volbě 
povolání 
Kontrola evidence a platnosti doporučení pro žáky s SVP 
Školní kola talentových soutěží 
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Leden Individuální pohovory k volbě povolání a studiu na víceletých 
gymnáziích 
Návštěvy dnů otevřených dveří na jednotlivých školách 
Talentové zkoušky na umělecké obory 
Výchovné komise k výukovým i výchovným problémům 
Okresní kola talentových soutěží  
Hodnocení účinnosti poskytování podpůrných opatření 
 

 

Únor Přihlášky na střední školy – vyplňování a kompletování 
Zahájení 2. pololetí předmětů PSPP 
Zahájení kroužků přípravy na přijímací zkoušky  
Okresní kola talentových soutěží – dle aktuální epidemické situace 
Řešení neprospěchu žáků v 1. pololetí 
Vyhodnocení absence za 1. pololetí 
 

 

Březen 
 
 
 
 

Doručení přihlášek na střední školy 
Okresní a krajská kola talentových soutěží 
Kontrola dokumentace žáků s SVP 
Odeslání žáků na kontrolní vyšetření – žádají rodiče 

Přihlášky do  
1.3.2023 ! 
 
Zápisové lístky do 
15.3.2023! 

Duben Přijímací řízení na střední školy a víceletá gymnázia – 1. kolo 
Vyhodnocení prospěchu žáků 
Práce se žáky ohrožené školním neúspěchem 
Krajská kola talentových soutěží  
Testování nadaných žáků systémem INVENIO – 4. třída 
 

 

Květen Vyhodnocení 1. kola přijímacího řízení, dopomoc žákům, kteří 
neuspěli, nabídka škol vyhlašujících druhá kola, pomoc při formulaci 
odvolání 
2. kolo přijímacího řízení 
Náhradní termíny přijímacích zkoušek 
Kariérové poradenství pro žáky 8. ročníků – dotazníky k volbě 
povolání 
 

 

Červen 
 
 
 
 
 

Vypracování přehledu umístění vycházejících žáků na SŠ a víceletá 
gymnázia, zhodnocení výsledků přijímacího řízení za uplynulý školní 
rok 
Zhodnocení efektivity práce u nadaných žáků ve 2. pololetí 
Zhodnocení výsledků péče o žáky se specifickými vzdělávacími 
potřebami – zpětná vazba od zákonných zástupců integrovaných 
žáků  i jejich vyučujících – vyhodnocení IVP a PLPP 
Vyhodnocení prospěchu a chování žáků v uplynulém školním roce 
Vyhodnocení činnosti školního poradenského pracoviště 
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6.  Závěr 
 
 Plán výchovného poradenství tvoří společně s minimálním preventivním programem  
plán činnosti školního poradenského pracoviště. S plánem byli seznámeni pedagogičtí 
pracovníci a vedení školy. 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Mgr. Michaela Vejvalková        Schválila: Mgr. Lenka Hodaňová 
                           výchovná poradkyně      ředitelka školy  
 
 
                       ______________________       _____________________ 
  
 
 
 
 
 
V Moravském Krumlově 22.9.2022                                                    
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