
Plán práce školního poradenského pracoviště (ŠPP) 

Vedoucí školního poradenského pracoviště: 

   Vedení školy (VŠ) – Zástupce ředitele 

Členové školního poradenského pracoviště: 

   Výchovný poradce (VP) 

                                           Školní metodik prevence (ŠMP) 

   Školní speciální pedagog (ŠSP) 

                                           Kariérový poradce (KP) 

Školní poradenské pracoviště na Základní škole a mateřské škole Na Daliborce, Hořice pokračuje ve 
své činnosti i ve školním roce 2021/2022 ve službách učitelům, žákům i jejich rodičům v těchto 
oblastech: 

1. Výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 
2. Kariérové poradenství – profesní orientace žáků 
3. Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování žáků 
4. Problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence 
5. Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem 

Priority pro tento školní rok: 

1. Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  
2. Vytipování žáků s rizikovým chováním 
3. Vytipování žáků nadaných 
4. Spolupráce se SŠ, firmami v oblasti profesní přípravy žáků 

Hlavní úkoly pro jednotlivé oblasti činnosti: 

1. Výchova a vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení 
2. Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem 
3. Problémy spojené se školní docházkou 
4. Kariérní poradenství 

 
ZÁŘÍ 

Úkoly Zodpovídá 
Nákup a příprava pomůcek pro integrované žáky ŠSP 
Aktualizace a doplnění databáze integrovaných žáků se SPU a ostatních žáků se 
specifickými vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných 

VP 

Kontrola informačních nástěnek pro rodiče a učitele nástěnek  kontrola VŠ 
Příprava podkladů pro vytvoření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované 
žáky v souladu s platnou  legislativou  + založení spisů a vedení spisové 
dokumentace 

VP 



Spolupráce výchovného poradce, školního speciálního pedagoga s třídními učiteli 
při jejich tvorbě IVP pro integrované žáky 

VP, ŠSP 

Aktualizace stránek školy (VP, ŠMP, ŠSP) Všichni 
+kontrola VŠ 

Třídnické hodiny v 6. třídách, spolupráce s třídními učiteli při tvorbě tematického 
plánu. 

ŠMP 

Spolupráce metodika prevence s třídními učiteli při tvorbě individuálního 
výchovného plánu pro žáky s rizikovým chováním. 

ŠMP 

Spolupráce metodika prevence s třídními učiteli při tvorbě  IVP pro žáky 
dlouhodobě nemocné. 

VP 

Koordinace a účast na projednávání  IVP se žáky a jejich zákonnými zástupci – 
jednání se zúčastní třídní učitel, určený konzultant ŠPP, na druhém stupni vyučující 
českého jazyka, případně dalších předmětů, ve kterých se problémy výrazně 
projevují 

VP, ŠSP 

Vytvoření plánu reedukací vývojových poruch učení pro integrované žáky prvního 
stupně 

ŠSP 

Zahájení reedukací vývojových poruch učení pro integrované žáky  Daný vyučující 

Aktualizace informační nástěnky metodika prevence – základní informace ŠMP 

Vytvoření plánu preventivních aktivit pro 1. pololetí školního roku. ŠMP 

Přihlášky do případných kroužků pro  žáky Vyučující 
daného kroužku 

Preventivní program školy ŠMP 
Sledování legislativních změn v oblasti prevence rizikového chování ŠMP 
Sledování legislativních změn v oblasti přijímacího řízení na střední školy KP 
Příprava materiálů o volbě povolání pro třídní učitele vycházejících žáků  a  
předání  základních  informací žákům a rodičům přes Bakaláře 

KP 

Aktualizace  plánu práce VP, nástěnky /základní informace/ VP 
Předání zprávy řediteli školy za měsíc září VŠ 
Konzultace s asistenty pedagoga VP 
Konzultace se zákonnými zástupci – IVP, PLPP - dohoda o spolupráci VP 
Zajištění termínu pro besedu o volbě povolání pro 9.r. VP 
Příprava akce Školy do školy – stanovení termínu KP 
Exkurze -  Úřadu práce Jičín  u nás ve škole pro vycházející žáky KP,TU 

 

  

ŘÍJEN 

Evidence a kontrola IVP pro integrované žáky, jejich předložení řediteli 
školy, kompletace spisové dokumentace 

VP 

Jednání v PPP, se kterými škola spolupracuje, dohoda na spolupráci na nový 
školní rok + případné projednání IVP s konzultanty školského poradenského 
zařízení 

VP  

Aktualizace systému preventivního výkaznictví pro nový školní rok ŠMP 



Zahájení  kroužků Vyučující 
daného 
kroužku 

Schůzka metodiků prevence v Jičíně. ŠMP 
Shromažďování informací o možnostech studia na SŠ a SOU v příštím 
školním roce a předávání průběžných informací vycházejícím žákům a 
zákonným zástupcům přes Bakaláře /burzy škol, nabídka webové aplikace/ 
– aktualizace nástěnek 

VP,KP 

Průzkum mezi vycházejícími žáky, žáků 7. r. a 5. r. o dalším studiu na SŠ, 
SOU a víceletých gymnázií 

VP, TU 

Schůzka zástupců škol, ÚP a PPP Jičín  VP 
Příprava akce Školy do školy – oslovení škol KP 
Vydání přihlášek na SŠ žákům, kteří se budou hlásit na umělecké obory a 
budou vykonávat talentové zkoušky 

Ředitel 
školy  

Přihlášky na umělecké školy – dojednání způsobu vyplňování  a  předávání 
přihlášek 

VP, VŠ 
kontrola 

Rozhodnutí o způsobu předávání informací ohledně přihlášek na SŠ všichni 
Schůzka s  9. r. ohledně  talentových zkoušek /v případě potřeby/ KP, TU 
Konzultace s asistenty pedagoga VP 

 

LISTOPAD 

Setkání zástupců středních škol – akce Školy do školy - informování žáků 8. a 
9. r. + jejich zákonných zástupců 

KP 

Kontrola přihlášek žáků na obory s talentovou zkouškou KP,VP, VŠ 
kontrola 

Konzultace s asistenty pedagoga VP 
Ve spolupráci s třídními učiteli vytipování žáků s rizikovým chováním ŠMP 
Jednání o neprospěchu žáků, kteří jsou za první čtvrtletí hodnoceni 
z nějakého předmětu nedostatečně, evidence zápisů z jednání 

VP 

Vydávání přihlášek na umělecké školy KP,VP,VŠ 
Návštěva PPP Jičín v naší škole – 9.11.2021 VP 
Předání zprávy za 1.čtvtletí řediteli školy  VŠ 
Předání informací  o přijímacím řízení na střední školy a víceletá gymnázia 
žákům 9.r., 7.r. a 5.r. + jejich zákonným zástupcům v rámci třídních schůzek 
/přes Bakaláře/ 

KP 

Informace učitelům na pedagogické radě všichni 
 

PROSINEC 

Kariérové poradenství – individuální konzultace s žáky a jejich zákonnými 
zástupci, pomoc při rozhodování 

KP,VP 

Doplnění aktivit do systému preventivního výkaznictví ŠMP 
Kontrola a doplnění seznamu žáků s PO, vyhodnocení žáků s PO1 VP 



Konzultace se speciálním pedagogem, třídními učiteli  a asistenty pedagoga, 
zajištění vyšetření nově navržených žáků  

VP 

 

 

LEDEN 

Zhodnocení reedukací specifických vývojových poruch učení a spolupráce 
s rodiči i vyučujícími za první pololetí školního roku 

ŠSP + 
vyučující 

Zhodnocení efektivity práce integrovaných žáků podle IVP v prvním pololetí 
+ návrhy na doplnění IVP 

VP, ŠSP 

V případě potřeby schůzka s rodiči 9. a 5. tříd – informace k vyplnění 
přihlášek 

KP 

Zhodnocení činnosti kroužků Vyučující 
daného 
kroužku 

Nové návrhy na vyšetření žáků nadaných VP 
Plán preventivních aktivit na 2. pololetí šk. roku. ŠMP 
Přijímací řízení na obory s talentovými zkouškami + vyhodnocení tohoto 
přijímacího řízení 

KP 

Kontrola evidence přihlášek na SŠ, SOU a víceletá gymnázia, potvrzení 
přihlášek ve škole a jejich následné vrácení žákům (odeslání přihlášek zajistí 
zákonní zástupci) + Vydání zápisových lístků 

KP, 
VP,TU,VŠ 

Předání zprávy za 2.čtvtletí řediteli školy  VŠ 
Konzultace s asistenty pedagoga VP 

 

 ÚNOR 

Nové návrhy na vyšetření žáků nadaných VP 
Konzultace s asistenty pedagoga VP 

 

BŘEZEN 

Zápis do 1. tříd – příprava  VP + učitelé 
1. stupně 

Doplnění aktivit do systému preventivního výkaznictví ŠMP 
Konzultace s asistenty pedagoga VP 

  

DUBEN 

Spolupráce s MŠ a učitelů 1. tříd VŠ 
Plán třídního učitele budoucích šestých tříd VŠ 
Konzultace s asistenty pedagoga VP 
Jednání o neprospěchu žáků, kteří jsou za třetí čtvrtletí hodnoceni 
z některého předmětu nedostatečně, evidence zápisů z jednání 

VP 



První kolo přijímacího řízení, sledování a vyhodnocování výsledků prvního 
kola přijímacího řízení na SŠ a SOU 

KP 

Schůzka metodiků prevence v Jičíně. ŠMP 
Předání zprávy za 3.čtvtletí řediteli školy  VŠ 
Evidence přijatých žáků k dalšímu studiu KP 
Konzultace s žáky nepřijatými KP 
Kontrola platnosti vyšetření v PPP, SPC VP 
Kontrola výsledků přijímacího řízení na střední školy, případná pomoc s 
odvoláním 

KP, TU 

 

KVĚTEN 

Zhodnocení úspěšnosti přijetí žáků 9. tříd se žáky a učiteli KP 
Příprava  třídní schůzky a adaptačního kurzu budoucích 6. tříd ŠMP 
Hodnocení plnění IVP, popřípadě PLPP VP 
Schůzka s PPP, SPC Jičín – plnění DŠPZ, zhodnocení IVP, popřípadě PLPP VP 
Doplnění seznamu žáků s PO VP 
Konzultace s asistenty pedagoga VP 
Ukončení kroužků Vyučující 

daného 
kroužku 

 

 ČERVEN 

Zhodnocení výsledků péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami  
včetně žáků nadaných 

VP 

Vypracování závěrečné zprávy pro výroční zprávu o činnosti školy za školní 
rok 

VP, ŠMP, 
ŠSP,KP 

Vypracování přehledu umístění vycházejících žáků na SŠ a víceletá 
gymnázia, zhodnocení přijímacího řízení za uplynulý školní rok 

KP, VP, TU 

Uzavření systému preventivního výkaznictví  ŠMP 
Předání zprávy za 4.čtvtletí řediteli školy  VŠ 

 

Úkoly pro celý školní rok 

1. Zodpovídá VP, ŠSP, MP 
 Konzultace s třídními učiteli a rodiči žáků s poruchami učení a chování o závěrech 

prvního vyšetření v PPP a projednání následné péče o tyto žáky, v případě zájmu 
rodičů poskytnutí materiálů k reedukaci poruch při domácí přípravě žáků 

 Sledování adaptačních obtíží žáků prvních tříd při zahájení školní docházky a žáků 
šestých tříd při přechodu na druhý stupeň a pomoc třídním učitelům a rodičům při 
jejich řešení 



 Spolupráce s třídními učiteli a rodiči při řešení aktuálních výukových problémů žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Konzultace s rodiči žáků s poruchami učení a chování 
 Sledování nových poznatků v oblasti péče o žáky se specifickými vzdělávacími 

potřebami – zapojení do programů dalšího vzdělávání a průběžné doplňování 
knihovny odborné literatury 
 

2. Zodpovídá výchovný poradce 
 Průběžné odesílání žáků na vyšetření do PPP – úzká spolupráce s třídními učiteli a 

učiteli českého jazyka, pomoc při přípravě formulářů IVP, PLPP, Sdělení k vyšetření 
 Průběžné sledování nadaných a talentovaných žáků a návrhy péče o ně- zapojení do 

soutěží, využívání vhodných metod a forem výuky, které zajistí individuální přístup 
k těmto žákům ve vyučování (diferencované učení, zapojení do soutěží…) 

 Spolupráce s třídními učiteli při přípravě  IVP pro žáky se SVP 
 Průběžné sledování žáků s neprospěchem – poskytování individuálních konzultací 

třídním učitelům, vyučujícím jednotlivých předmětů i rodičům těchto žáků, případně 
žákům samotným 

 Spolupráce s předmětovými komisemi – metodická podpora a pomoc při vytváření 
učebních materiálů pro práci s žáky nadanými 
 

3. Zodpovídá kariérový poradce 
 Příprava žáků na budoucí povolání, poradenská činnost v oblasti KP, účast na 

besedách a exkurzích na SŠ a ve firmách 
 Poskytování informací ohledně  přijímacího řízení a zajištění agendy 

 

4. Problémy spojené se školní docházkou – metodik prevence 
 

Úkoly pro celý školní rok 

Prevence a postihy záškoláctví – postup podle metodického pokynu 
(evidence neomluvených hodin, účast na jednáních třídních učitelů s rodiči, 
) 

ŠMP 

V případě zájmu zajištění individuální poradenské péče pro rodiče žáků 
s neomluvenou a zvýšenou absencí 

 
ŠMP 

Spolupráce se sociálním odborem při MěÚ Hořice a kurátorem pro mládež, 
případně s Policií ČR při řešení případů neomluvené absence 

ŠMP 

Sledování žáků s vysokou omluvenou absencí- projednávání případů, 
projednávání případů, kdy žáci zameškali více než …100…hodin za jedno 
klasifikační období- jednání s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáka, 
hledání příčin vysoké absence ve škole a návrhy opatření 

ŠMP 



Zajištění pomoci žákům s vysokou absencí ze zdravotních důvodů – 
koordinace péče o tyto žáky ve spolupráci s třídními učiteli. 

ŠMP 

 

5. Prevence sociálně patologických jevů a závadného chování žáků  
 Aktivity v oblasti prevence podrobně popsány v Preventivním programu školy. 

Jeho cílem je předat informace o sociálně patologických jevech, ukázat, jaké 
problémy tyto jevy způsobují ve společnosti, pomáhat žákům vyrovnávat se 
stresem, posilovat jejich sebedůvěru, toleranci, příznivé klima ve třídě, 
zabývat se problematikou životního stylu, xenofobie a rasové nesnášenlivosti. 

 Preventivní program vychází ze školní preventivní strategie ZŠ a MŠ Na 
Daliborce, Hořice a je realizován v těchto oblastech: 

1. Součást výuky v 1. až 9. ročníku 
2. Volnočasové aktivity a) dlouhodobého charakteru, b) jednorázové 

akce 
3. Spolupráce s rodiči 
4. Spolupráce  s dalšími organizacemi  a institucemi v obl. prim. 

prevence 
 vypracování, plnění a vyhodnocení MPP zodpovídá: ŠMP 

 Systém elektronického výkaznictví preventivních aktivit  
 

6. Prezentace služeb školního poradenského pracoviště 
Prezentace služeb školního poradenského pracoviště na webových stránkách školy a v 
Bakalářích 
Aktualizace informací o školním poradenském pracovišti na nástěnce v prvním patře 
Aktualizace informací na webových stránkách školy – nová struktura informací o 
poradenských službách 
Zodpovídá: VŠ 
 
PRŮBĚŽNĚ PO CELÝ ROK: 

 Příprava aktuálních informací na webové stránky školy 
 

7. Plán DVPP 
 VP – novinky v poradenské péči na základních školách 
 ŠMP – prevence rizikového chování 
 ŠSP – novinky v práci se žáky s vývojovými poruchami učení 
 KP – aktuální informace z oblasti KP a přijímacího řízení na SŠ 

8. Konzultační hodiny:  
VP:   Mgr. Kristýna Moravcová: pondělí 13 – 13,45h a kdykoli po domluvě 
ŠMP:  Mgr. Šárka Válková: čtvrtek  11,50 - 12.35h  a kdykoli po telefonické domluvě 
ŠSP:   Mgr. Radka Skořepová: lichá středa 13 – 16h  



KP:       Mgr. Naděžda Novotná: středa 13.30 – 14h a kdykoli po domluvě 
Vedení školy: Mgr. Lada Štěpánková, zástupce ředitele, kdykoli po domluvě 
 
 
V Hořicích 8.9.2021 
        …………………………………. 
        Mgr. Kristýna Moravcová 


