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1. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ  

Výchozím dokumentem je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon). Dle odst. 1 písmeno f) a odst. 2 § 21 školského zákona mají žáci a zákonní 

zástupci dětí a nezletilých žáků právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského 

poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání. Rozsah a organizaci poradenské pomoci 

poskytované školou určuje vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních (novelizováno vyhláškou č. 116/2011 Sb.). Dále vyhláška č. 73/2005 Sb., 

o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 

mimořádně nadaných (novelizováno vyhláškou č. 147/2011 Sb.). Od 1. 9. 2016 se výrazně mění přístup ke 

vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na základě novely školského 

zákona, (§ 16 zákona č. 82/2015 Sb.). Prováděcí úprava je uvedena ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Škola v plném rozsahu zajišťuje prostorové 

podmínky pro poskytování poradenských služeb a zajišťuje také způsob ochrany informací a důvěrných dat 

v dokumentaci poradenských pracovníků školy dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů a dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů 

 

2. OBSAH PORADENSKÝCH SLUŽEB  

Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků 

školy a jsou zaměřené zejména na:  

• poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

• sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,  

• prevenci školní neúspěšnosti,  

• kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací 

cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,  

• podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními 

podmínkami,  

• podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,  

• průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého 

sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,  

• včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, 

• předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,  

• průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou, 

• metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve 

vzdělávací činnosti školy,  

• spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, 

• spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními, 

• spolupráci zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. 

 

3. POSTAVENÍ VÝCHOVNÉHO PORADCE VE ŠKOLE  

Výchovná poradkyně tvoří společně se školní metodičkou prevence a školní psycholožkou školní 

poradenské pracoviště (ŠPP).  

  



 

 

4. NÁPLŇ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE  

Výchovný poradce se ve škole věnuje celému souboru poradenských činností, které lze rozdělit do několika 

kategorií: 

Kariérové poradenství poskytování individuálních konzultací žákům a zákonným zástupcům žáků ohledně 

dalšího vzdělávání a uplatnění na trhu práce 

Depistáž žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně mimořádně nadaných žáků 

Metodická a informační podpora zákonným zástupcům žáků a pedagogickým pracovníkům školy: 

- předkládání návrhů na vyšetření ve školských poradenských zařízeních (ŠPZ) 

- spolupráce při vyplňování dotazníků k vyšetření v ŠPZ 

- spolupráce při vytváření plánů pedagogické podpory (PLPP) 

- spolupráce při vytváření individuálních vzdělávacích plánů (IVP) pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

Evidence 

-  shromažďování a archivace doporučení a zpráv ŠPZ  

 

Další činnosti  

-  poskytování individuálních konzultací žákům a pedagogickým pracovníkům školy při řešení 

výchovně-vzdělávacích problémů  

- pomoc při řešení konfliktních situací ve škole (zákonný zástupce - učitel, učitel - žák, žák - žák) 

- spolupráce při realizaci Preventivního programu školy 

 

Péče o nadané děti 

- Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní stimulaci vykazuje ve srovnání s vrstevníky 

vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, intelektových činností nebo v 

pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

- Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení 

schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v 

jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo 

sociálních dovednostech. Ke vzdělávacím potřebám žáka s mimořádným nadáním se vyjadřuje 

školské poradenské zařízení. Individuální vzdělávací plán (dále IVP) je vypracován po nástupu 

mimořádně nadaného dítěte do školy, nejpozději však do 1 měsíce po zjištění jeho nadání.  (§ 27 

odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 

- Učitelé ve svých třídách a předmětech nadané děti identifikují, budou o nich s ostatními pedagogy 

informovat. Dětem, které se ve větší míře budou zajímat o určitý předmět, nabídnou učitelé 

rozšíření vědomostí a znalostí zábavnou, hravou formou, odkazy na literaturu, webové stránky či 

ostatní média. Vyučující umožní, aby si žáci mohli výklad doplňovat, připravovat si referáty, účastnit 

se soutěží a olympiád.  

 

 

  



Září: 

Příprava plánu práce výchovného poradce. Zpracování harmonogramu kontrolních vyšetření. Vypracování 

a aktualizace seznamu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. 

Převedení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do nového školního roku, získání a zaevidování 

dokumentace nově příchozích žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kontrola, aktualizace a doplnění 

IVP. 

Vypracování nových IVP pro nově příchozí žáky a žáky s novým doporučením PPP ve spolupráci s třídními 

učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů, příprava dokumentu „Informovaný souhlas“ pro podepsání ZZ 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Exkurze pro žáky 9. ročníku na ÚP Beroun  

Předběžný průzkum profesní orientace vycházejících žáků. Vyhledání žáků, kteří mají zájem o studium na 

školách s uměleckým zaměřením. 

Rozvržení a zahájení pedagogické intervence u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Říjen 

Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (nová vyšetření v PPP…), kontrolní vyšetření v případě 

stávajících doporučení. Osobní a telefonické konzultace s PPP. 

Účast na informační akci výchovných poradců .Burza škol v Berouně. 

Předání informací o průběhu přijímacího řízení na střední školy na informativní schůzce pro rodiče 

vycházejících žáků. 

Aktualizace webových stránek výchovného poradce. 

Zajištění Atlasů školství pro vycházející žáky, seznámení žáků s touto brožurou. 

Listopad 

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

materiálů  SŠ. Koordinace prezentací jednotlivých SŠ u nás ve škole ( většinou naši bývalí žáci). 

Schola Pragensis ( veletrh středních škol a učilišť ) 

Vyplnění případných žádostí o poradenskou službu PPP ohledně profesní orientace vycházejících žáků na 

základě žádostí jejich zákonných zástupců. 

Pomoc s vyplněním a kontrola přihlášek na střední umělecké školy a konzervatoře. 

Prosinec  

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

středoškolského studia v rámci konzultačních hodin. 

Kariérové poradenství – ve spolupráci se školní psycholožkou 

Koordinace prezentací jednotlivých SŠ u nás ve škole. 

Exkurze do blízkého podniku – dle možností  

Leden, únor 

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

středoškolského studia v rámci konzultačních hodin. Dny otevřených dveří. V průběhu prvního pololetí 

účast na burzách škol, veletrhu řemesel apod. v Praze, dle aktuální nabídky. 

Pomoc při vyplňování a zasílání přihlášek na střední školy.  

Březen, duben 

Evidence výsledků přijímacího řízení na střední školy – 1. kolo. Informace k odvolacímu řízení. Pomoc při 

odevzdávání zápisových lístků na SŠ. 

Zápis dětí do 1. ročníku. 

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. 

  



Červen 

Evidence výsledků přijímacího řízení na střední školy, prezentace výsledků veřejnosti. 

Dotazník k profesní volbě žáků osmého ročníku. Exkurze do podniků dle možností – pro žáky 8. ročníku  

Hodnocení plnění plánu VP. 

Hodnocení speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence . 

 

 

V průběhu školního roku : 

Soustavně během celého roku pracuje výchovný poradce v několika oblastech: 

- sebevzdělávání ( zaměření na práci s nadanými žáky) 

- účast na vzdělávacích akcích a prezentacích 

V oblasti práce s žáky a jejich rodiči se výchovný poradce stará především o:    

- řešení studijních a výchovných problémů 

- zajištění informací v oblasti profesní orientace a kariérového poradenství 

- práce s žáky,  jejichž vzdělávání vyžaduje podpůrná opatření 

- vypracovávání plánů pedagogické podpory ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími daných 

předmětů, konzultace plánů se zákonnými zástupci žáků 

- vyhodnocování plánů pedagogické podpory a následná opatření 

- vyplňování žádostí o vyšetření v PPP nebo SPC ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími daných 

předmětů 

- vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů žákům, kterým bylo doporučeno vzdělávání podle 

IVP Doporučením školského poradenského zařízení v průběhu školního roku 

- vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zajištění poskytování přiznaných 

podpůrných opatření 

- vyhodnocování efektivnosti poskytovaných podpůrných opatření u jednotlivých žáků 

Ve spolupráci s vedením školy zajišťuje:   

- zpracování přihlášek ke studiu 

- péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

- přednášky, prezentace a exkurze pro žáky 

V součinnosti s třídními učiteli:     

- pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vede jejich evidenci a zabezpečuje péči o ně, 

vyhledává další žáky, kteří by mohli být ohroženi školním neúspěchem nebo jeví známky rozvíjejících se 

poruch učení či chování 

- vyplňuje žádosti o vyšetření v PPP nebo SPC 

- vypracovává plán pedagogické podpory, IVP 

- vyhodnocuje efektivnost plánů pedagogické podpory a poskytování podpůrných opatření  

- zajišťuje konzultace, odborná vyšetření 

Dále spolupracuji s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálními pedagogickými centry, s úřadem 

práce a zástupci středních škol a učilišť, OSPOD, PČR a dalšími organizacemi. 

 

 

V Litni dne:    27. srpna  2022                                                                     Zpracovala  :   Mgr. Hana Havelková  

  

 

 

 

 

 


