
Plán činnosti výchovného poradce 
školní rok 2019/2020 

Mgr. Ilona Janů – výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň 

Náplň práce: 

 
 

 

1. Kariérové poradenství 

• poradenská činnost pro žáky i rodiče 

• konzultace s tř. učiteli 5. a 9. tříd ohledně přijímacího řízení na SŠ 

• podávat informace o studijních možnostech: 

8. tř. Návštěva ÚP IPS Pelhřimov 

9. tř. Mozaika – přehled SŠ v Pelhřimově – podzim 2019 

zajištění informačních brožur SŠ 

informace o dnech otevřených dveří na SŠ 

práce s Atlasem školství (vydáno ÚP IPS Pelhřimov) 

nástěnka k volbě povolání 

• vydání přihlášek ke studiu, sdělení informačních pokynů k jejich vyplnění 

• v případě nepřijetí žáka na SŠ pomoc s odvoláním 

• vypracování přehledu o přijetí vycházejících žáků 

 

 

2. Péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování: 

 

• vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní 

pozornost, příprava návrhů na další péči o tyto žáky, spolupráce s ostatními pedagogy na 

přípravě, kontrole  a evidenci plánů pedagogické podpory pro žáky  s potřebou podpůrného 

opatření 1. stupně 

• zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a 

mimořádného nadání ve školských poradenských zařízeních 

• spolupráce se školským poradenským zařízením při zajišťování podpůrných opatření pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

• příprava podmínek pro vzdělávání žáků se vzdělávacími potřebami ve škole, dodržování 

doporučení PPP, zařazování do náprav 

• ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními pedagogy tvorba Individuálních vzdělávacích 

plánů, jejich kontrola a doplňování, vyhodnocení 

• poradenská činnost pro rodiče i děti 

• evidence žáků vyšetřených v PPP, SPC 

 

3.Péče o žáky s výchovnými problémy: 

 

• poradenská činnost pro žáky v obtížných životních situacích 

• v součinnosti s ostatními pedagogy řešení konfliktních situací (žák-žák, žák-učitel, rodič – 

učitel) 

• spolupráce s dalšími institucemi – PPP, DD Senožaty 

 

4. Další metodická a informační činnost: 

 

• poskytování metodické pomoci ostatním vyučujícím při práci se žáky se specifickými 

vývojovými poruchami učení a chování, poskytování informací  v oblasti výchovných 



trendů ostatním pedagogům, pomoc s přípravou a vyhodnocování IVP, metodická pomoc při 

práci s nadanými žáky 

• mapování adaptačních obtíží žáků 1. ročníku a žáků 6. ročníku při přechodu na 2. stupeň 

• poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v 

regionu, jejich zaměření, kompetence a předávání informací o možnostech využití jejich 

služeb žákům a jejich zákonným zástupcům(informace i činnosti PPP, SPC, ÚP IPS, sociální 

péče, krizová centra) 

• shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči, jejich zajištění v 

souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

• vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného 

poradce, navržená a realizovaná opatření 

• účast na akcích organizovaných pedagogicko-psychologickou poradnou a úřadem práce pro 

výchovné poradce 

• poradenská činnost pro žáky – neprospěch, konflikty se spolužáky, ubližování, šikana, 

problémy s rodiči, s učiteli 

• poradenská činnost pro rodiče bez objednání v konzultačních hodinách, po telefonické 

domluvě i v jiný čas 

• spolupráce s DD Senožaty 

• spolu s třídními učiteli věnovat pozornost žákům z cizojazyčných rodin 

• spolupráce s metodikem prevence – sledování potenciálně problematických žáků 

• vyhodnocení činnosti výchovného poradce 

• spolupráce s vedením školy 

 

V případě diagnostické, intervenční či konzultační činnosti v rámci třídních kolektivů budou vždy v 

souladu s vyhláškou MŠMT o charakteru práce informováni zákonní zástupci žáků. Evidence 

dokumentů o žácích probíhá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 

 

Konzultační hodiny: ( bude doplněno v září) 

 

Kontakty: mail: 

tel. ZŠ Senožaty 565 582 153 

tel. PPP Pelhřimov  565 381 364 

tel. ÚP IPS Pelhřimov 950 145 322 

 

Výchovná poradkyně: Mgr. Ilona Janů 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


