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Základní škola a Mateřská škola Radonice, příspěvková organizace 
Kaštanová 473, 250 73 Radonice 

 

Plán výchovného poradce  

Práce výchovného poradce je založena na velmi úzké spolupráci s metodikem primární 

prevence, vedením školy, pedagogickými pracovníky, zákonnými zástupci dětí a žáků a dalšími 

institucemi jako jsou pedagogicko-psychologické poradny, OSPOD aj.  

 

I. pololetí 

 Příprava a sestavení plánu výchovného poradce na školní rok 2022/2023 

 Seznámení s organizačními pokyny pro školní rok 2022/2023 

 Stanovení konzultačních hodin výchovného poradce – konzultační hodiny dle aktuální 

potřeby a po předchozí domluvě kdykoliv  

 Evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Příprava a zajištění podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům, koordinace 

vzdělávacích opatření  

 Příprava a zajištění podmínek pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných2 

 Příprava a zajištění podmínek pro vzdělávání žáků-cizinců 

 Spolupráce při přípravě, zpracování, kontrole a evidenci individuálních vzdělávacích 

plánů a plánů pedagogické podpory 

 Spolupráce s třídními učiteli 

 Spoluúčast na organizačním a personálním zajištění a následném zahájení speciálně-

pedagogické činnosti u žáků s podpůrnými opatřeními 

 Metodické vedení v oblastech souvisejících s výchovným poradenstvím  

 Sledování platné legislativy, vyhodnocení legislativních změn 

 Podpora v otázkách profesní orientace (za podpory především třídních učitelů) 

 Zjištění zájmu žáků o umělecké školy a konzervatoře 

 Zhodnocení práce žáků s podpůrnými opatřeními za 1. pololetí – spolupráce s třídními 

i ostatními učiteli, zákonnými zástupci a školskými poradenskými zařízeními 
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II. pololetí 

 Spoluúčast na přípravě a organizaci zápisu žáků do budoucího 1. ročníku 

 Zhodnocení práce žáků s podpůrnými opatřeními za 2. pololetí – spolupráce s třídními 

i ostatními učiteli, zákonnými zástupci a školskými poradenskými zařízeními 

 Předávání přihlášek ke studiu na víceletá gymnázia, zápisových lístků  

 Spoluúčast na přípravě a organizaci schůzky pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku 

 

V průběhu I. a II. pololetí 

 Poskytování individuálních konzultací pedagogickým pracovníkům, žákům, zákonným 

zástupcům  

 Individuální řešení školních neúspěchů žáků – s třídními učiteli, dalšími vyučujícími, 

žáky, zákonnými zástupci 

 Spolupráce s metodikem primární prevence, vedením školy 

 Spolupráce s asistenty pedagoga 

 Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou  

 Spolupráce se sociálním odborem, Obecní policií Radonice, Policií České republiky a 

dalšími institucemi  

 Účast na informačních a vzdělávacích akcích pro výchovné poradce (dle aktuální 

nabídky a možností školy) 

 Předávání potřebných informací ostatním pedagogickým pracovníkům 

 Řešení výukových problémů (účastnit se jednání se žáky, zákonnými zástupci žáků) 

 Řešení výchovných problémů (účastnit se jednání se žáky, zákonnými zástupci žáků) 

 Práce spojené s vytvářením individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické 

podpory  

 Práce spojené s individuálním vzděláváním  

 Nákup kompenzačních pomůcek dle doporučení školského poradenského zařízení 

 Podpora žáků nadaných a mimořádně nadaných  

 Podpora žáků-cizinců, sledování integrace   

 Mapování zájmu o studium na víceletých gymnáziích 

 Tvorba a zpracování výkazů pro získání finančních prostředků 
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 Příprava podkladů pro pedagogickou radu školy 

 Sledování schránky důvěry 

 Příprava a aktualizace informací na webových stránkách školy 

 Kontrola vedení předmětu speciálně pedagogické péče, třídní knihy 

 V rámci pedagogických rad informování pedagogických pracovníků o novinkách, 

změnách v dané oblasti 

 Zajišťovat podklady pro vyšetření ve školských poradenských zařízeních (PPP, SPC) 

 Hospitace v hodinách 

 

Vypracovala: Mgr. Veronika Černá, výchovná poradkyně  

 

V Radonicích dne 1. 9. 2022 

 

Mgr. Veronika Černá v. r. 


