
 

 

  

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, 

okres Hodonín, příspěvková organizace 

 

 

PLÁN ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE  

VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 
 
 

Konzultační, poradenská a intervenční činnost 

 

 

- evidenci žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a nadaných žáků   

- depistáž specifických poruch učení  

a chování  

- potřebná dokumentace  
- evidence pomůcek pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami 
- spolupráce s pedagogy a zákonnými zástupci 
žáků 
 

aktuálně po celý školní rok 

 

tvorba a realizace IVP  

- příprava IVP ve spolupráci s vyučujícími -  
předložení vypracovaných IVP 
 k podpisu PPP a SPC 
- IVP k podpisu žákům a zákonným zástupcům  

spolupráce se žákem, jeho zákonnými zástupci 

a učiteli školy  

- hodnocení IVP a odeslání ke konzultaci PPP, 

SPC a zákonným zástupcům 
 

září   

aktuálně po celý školní rok  

 

 

 

 

 

květen, červen 

ÚP Hodonín – návštěva + atlas školství  říjen 

Seminář pro výchovné poradce říjen 

Veletrh vzdělávání pro vycházející žáky říjen 

 
 

kariérové poradenství  

 

- schůzka pro rodiče vycházejících žáků, 

přihlášky, zápisové lístky 

- konzultace se žáky 

- aktualizace nástěnky „Volba povolání“  

 - informace o přijímacím řízení na střední 

školy pro školní rok 2022/2023 

                                                     

 

 

listopad 

listopad - květen 

aktuálně po celý školní rok 

aktuálně po celý školní rok 
 

aktuálně po celý školní rok 

- individuální poradenská práce se žáky 

v případě jejich žádosti řešit výukové  

obtíže, popř. osobní obtíže související  

 

se školním vzděláváním  

 

aktuálně po celý školní rok  



 

 

- poradenství pro rodiče a pedagogické   

pracovníky v souvislosti s výukovými  

obtížemi žáků školy                                           
 aktuálně po celý rok 

- individuální konzultace s pedagogy  

a zákonnými zástupci žáků  
 

 

aktuálně po celý školní rok  

- zjišťování sociálního klimatu ve třídě  
 

aktuálně po celý školní rok  

- spolupráce se školskými poradenskými 

zařízeními a dalšími potřebnými institucemi, 

zejména z oblasti sociálních služeb a 

zdravotnictví  

 

 

 

 

aktuálně v průběhu celého školního roku  

 

Metodická a informační činnost 

- předávání informací o žácích školským 

poradenským zařízením (PPP, SPC, 

 OSPOD) 

- prevence záškoláctví – kontrola absence  

- zajištění přihlášek a zápisových lístků ke 

studiu na SŠ 

- spolupráce se školním metodikem prevence  
 

aktuálně v průběhu celého školního roku  

- metodické konzultace s učiteli při práci  

se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  
 

 

aktuálně v průběhu celého školního roku  

- evidence odborných zpráv a další 

dokumentace související s žáky školy   
 
 

 

 

aktuálně v průběhu celého školního roku  

 

V Dolních Bojanovicích 5. 9. 2023 

 

zpracovala:           

 

 …………………………….                                         …………………………………… 

 

      Mgr. Ivana Vaculíková      Mgr. Eva Králíková 

výchovná poradkyně pro 2. stupeň    výchovná poradkyně pro 1. stupeň 

 

 

schválil:      

…............................................................. 

 

Mgr. Martin Maňas 

ředitel školy 

 

 

 

 


