Plán výchovného poradce - 2021/2022
Srpen
- připravit podklady pro statistické zpracování počtu žáků se SVP (Doporučení ŠPZ)
- aktualizovat nástěnky k volbě povolání – střední školy a učiliště v ČR
- aktualizovat nástěnku s nejlepšími žáky školy
- průběžně zajišťovat vypracování posudků třídními učiteli na jednotlivé žáky pro městský
úřad, policii či soud
- seznámit třídní učitele s konáním a účastí na výchovných komisích, s tvorbou individuálních
vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s plánem pedagogické
podpory, s pedagogickou intervencí, s vypracováním příloh k doporučením školských
poradenských zařízení za účelem předávání informací o žácích se SVP prokazatelným
způsobem
- pravidelné setkávání výchovné poradkyně s vedením školy, se školním metodikem prevence
a sociálním pedagogem – 25. 8. 2021 – dle potřeby
- pravidelné setkávání výchovné poradkyně se členy školního poradenského pracoviště – se
školním metodikem prevence a sociálním pedagogem – každý týden
- účast na dalším vzdělávání výchovného poradce – vzdělávací seminář: „Osobnostně sociální
rozvoj“ – Mgr. Monika Struharová – 31. 8. 2021
Září
- zpracovat měsíční plán poradenského pracoviště na naší škole
- doplnit evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků
- seznámit třídní učitele s doporučeními školských poradenských zařízení ze speciálně
pedagogických a psychologických vyšetření žáků v průběhu letních prázdnin či přestupu
žáků z jiné základní školy
- zajistit odeslání doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v
případě přestupu žáka na jinou základní školu
- zajistit vypracování individuálních vzdělávacích plánů pedagogickými pracovníky pro žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení ŠPZ
- spolupracovat se školním metodikem prevence při sestavování preventivního programu
pro školu (žáci ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí,
protidrogová prevence, šikanování, vandalismus, rizikové chování) a sociálním pedagogem
- zjistit počet žáků, kteří budou končit povinnou školní docházku v nižším ročníku
- informovat žáky a jejich zákonné zástupce o činnosti školního poradenského pracoviště,
o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich
zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb na úvodních třídních
schůzkách
- exkurze vycházejících žáků na Informační a poradenské středisko Úřadu práce Šumperk:
9. A – 29. 9. 2021; 9. B – 20. 10. 2021 včetně vycházejících žáků z nižších ročníků
- informovat rodiče vycházejících žáků ze 7. a 8. tříd o školních poradenských službách
v rámci výchovného i kariérového poradenství, plánovaných akcích a exkurzích na úvodních
třídních schůzkách
- informovat rodiče vycházejících žáků 9. tříd o školních poradenských službách v rámci
kariérového i výchovného poradenství, plánovaných akcích a exkurzích na úvodních
třídních schůzkách
- zapojit se do vzdělávací nabídky Pedagogicko-psychologické poradny v Šumperku
- účastnit se vzdělávacích seminářů
- setkání výchovné poradkyně se zástupci vedení města Hanušovic, Policie ČR
v Hanušovicích, Městské policie v Hanušovicích, s vedením školy, se školním metodikem
prevence a sociálním pedagogem – 8. 9. 2021

- „Den policistou“ – účast na prezentačně soutěžní aktivitě určené pro vybrané žáky osmých
ročníků, akci již tradičně organizuje Územní odbor Policie ČR Šumperk za podpory spolku
Bezpečný Šumperk, Města Šumperk, Zdravotní pojišťovny MV, Generali pojišťovny
a Besipu – 16. 9. 2021
- „TECHNOhrátky 2021“ – 22. 9. 2021 – seznámení se zábavnou formou s učebním oboremOpravář zemědělských strojů a s maturitním oborem – Strojní mechanik - SOU
opravárenské Králíky
- realizace projektu:,,Implementace krajského akčního plánu II Olomouckého kraje“- zkratka
IKAP II OK - zaměřeného na kariérové poradenství:
• individuální a skupinové kariérové poradenství pro žáky domovské školy
• návštěvy regionálních „budoucích zaměstnavatelů“
• komunikace s regionálními středními školami a seznámení se s nabídkou oborů
• vzdělávání (hard skills, soft skills, nadané děti, program pro kariérové poradce,
mentoring)
• sdílení zkušeností s ostatními kariérovými poradci
• schůzky kariérových poradců dané oblasti
• práce s nadanými žáky
• komunikace s rodiči
• komunikace se žáky
• komunikace s kolegy ve škole
• znalost nabídky budoucích zaměstnavatelů
• znalost nabídky oborů středních škol
- pravidelné setkávání výchovné poradkyně se školním metodikem prevence a sociálním
pedagogem – každý týden
Říjen
- podat návrhy na vyšetření žáků v PPP a SPC - pedagogická zpráva školy + žádost rodičů
- zajistit návštěvu pracovníků PPP a SPC Šumperk na naší škole za účelem potvrzení
a kontroly individuálních vzdělávacích plánů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- uspořádat besedy k volbě povolání pro vycházející žáky s profesními odborníky i zástupci
středních škol
- seznamovat vycházející žáky s nabídkami studijních a učebních oborů na SŠ
- nabídnout žákům studium na SŠ s uměleckým zaměřením a informovat je o způsobu
vyplňování přihlášek a termínu jejich odevzdání
- rozdat žákům přihlášky ke studiu do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou
- průběžně informovat rodiče vycházejících žáků prostřednictvím školnímu webu
- aktualizovat nástěnky s volbou povolání
- organizovat informativní schůzku pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a vyučujícími českého, anglického, německého a ruského jazyka 1. a 2. stupně – 4. 10. 2021
- informovat rodiče a žáky 8. a 9. tříd o konání Oborového dnu k volbě povolání - na Úřadu
práce Šumperk – IPS pro volbu povolání se zaměřením na zdravotnictví
- účastnit se setkání výchovných poradců a ŠMP na Městském úřadu Šumperk – říjen 2021
- zúčastnit se setkání výchovných poradců na Střední škole gastronomie a farmářství
v Jeseníku – říjen 2021
- informovat žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče o tom, že s ohledem na situaci okolo COVID - 19
se „Burza práce a vzdělání v Olomouckém kraji“ v letošním roce uskuteční online
- zúčastnit se setkání výchovných poradců v souvislosti s inkluzí organizovaného pracovníky
PPP a SPC v Šumperku
- účastnit se setkání výchovných poradců na Úřadu práce v Šumperku v souvislosti s termíny
a podmínkami přijímacího řízení, odevzdáním přihlášek na střední školy
- zajistit nábory profesních odborníků do tříd vycházejících žáků
- metodická a supervizní podpora pedagogů – Mgr. Marika Kropíková
- vzdělávací semináře

- realizace projektu:,,Implementace krajského akčního plánu II Olomouckého kraje“
- pravidelné setkávání výchovné poradkyně se školním metodikem prevence a sociálním
pedagogem – každý týden
Listopad
- informovat na pedagogické radě o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami
a o předběžném zájmu vycházejících žáků vzdělávat se ve studijních a učebních oborech
středních škol
- pořádat besedy k volbě povolání pro vycházející žáky s pracovníky středních škol
- setkání rodičů vycházejících žáků se zástupci SŠ Olomouckého a Pardubického kraje na naší
základní škole – 16. 11. 2021
- doporučit rodičům a vycházejícím žákům naší školy účast na Prezentační výstavě středních
škol a odborných učilišť „Scholaris 2021“ ve sportovní hale Gymnázia v Šumperku – 9. 11.
2021 – bližší informace na školním webu
- rozdat a zkontrolovat přihlášky na střední školy do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou
- rozdat zápisové lístky ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři dle evidenčních čísel)
- informovat žáky a jejich zákonné zástupce o činnosti dalších poradenských služeb v regionu
(úřad práce, sociální péče, krizová centra…)
- zpracovat informace významné pro volbu dalšího studia nebo pro jiné formy přípravy
na povolání a předat je žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům
- aktualizovat nástěnky s volbou povolání
- účastnit se dalšího vzdělávání výchovného poradce – školení a semináře
- zajistit nábory profesních odborníků do tříd vycházejících žáků
- účastnit se dvoudenního výjezdního vzdělávacího programu – teambuilding
- realizace projektu: „Implementace akčního plánu II Olomouckého kraje“
- pravidelné setkávání výchovné poradkyně se školním metodikem prevence a sociálním
pedagogem – každý týden
Prosinec
- rozdat vycházejícím žákům přihlášky ke studiu na SŠ a vysvětlit jim způsob jejich
vyplňování
- získávat odborné informace zejména z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytovat je ostatním pedagogickým
pracovníkům
- metodicky pomáhat učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům školy v otázkách
pedagogicko-psychologických aspektů vzdělávání a kariérového rozhodování žáků
- zajišťovat pro práci pedagogických pracovníků školy nové metody pedagogické diagnostiky
a intervence zaměřené na pomoc při hledání souvislostí mezi osobními zájmy a schopnostmi
žáků na jedné straně a jejich profesními perspektivami a šancemi na straně druhé
- akce zaměřená na podporu technického vzdělávání a řemesel v regionu – praktické,
edukační i zábavné popularizace technických profesí ve spolupráci s SOŠ Šumperk a SŠ
železniční, technickou a služeb – kulatý stůl – účast ředitele školy a výchovného poradce
aktuální informace o vývoji situace na trhu práce, o stipendijních programech, brožura
významných firem v regionu a další podpůrné materiály pro poradce a žáky
- seznámit žáky a jejich zákonné zástupce s dny otevřených dveří na SŠ a OU prostřednictvím
tisku – Hanušovický zpravodaj, konzultační dny pro rodiče a žáky, školní web, nástěnky
- aktualizovat nástěnky s volbou povolání
- účastnit se dalšího vzdělávání výchovného poradce – školení a semináře
- zapojit se do vzdělávací nabídky PPP a SPC Šumperk – účast na supervizním setkání
- realizace projektu: „Implementace akčního plánu II Olomouckého kraje“
- pravidelné setkávání výchovné poradkyně se školním metodikem prevence a sociálním
pedagogem – každý týden

Leden
- informovat na pedagogické radě o počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciovat a podílet se na vyhledávání
a orientačním šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost – plán
pedagogické podpory, individuální plán
- předkládat zákonným zástupcům žáka a řediteli školy návrhy na další péči školy o tyto žáky,
případně návrhy na zajištění péče odborného zařízení, např. PPP, SPC apod.
- projednat způsob hodnocení a klasifikace u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- zajistit individuální vyšetření k volbě povolání a individuální poradenství – ve spolupráci
s třídními učiteli – Informační a poradenské středisko při Úřadu práce v Šumperku
- aktualizovat nástěnky s volbou povolání
- účastnit se dalšího vzdělávání výchovného poradce – školení a semináře – Balintovská
skupina – supervize – rozbor konkrétních kazuistik z pedagogické praxe jednotlivých škol
- kontrolní vyšetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v naší ZŠ a MŠ Hanušovice
pracovnicemi SPC Mohelnice
- realizace projektu: „Implementace akčního plánu II Olomouckého kraje“
- pravidelné setkávání výchovné poradkyně se školním metodikem prevence a sociálním
pedagogem - každý týden
Únor
- zkontrolovat vyplněné přihlášky na SŠ
- udržovat informovanost školy o nabídce akcí zaměřených na informování veřejnosti
v oblasti uplatnění na trhu práce, nabídce pracovních míst a volbě povolání – výstavy,
dny otevřených dveří, veřejné semináře – pořádaných v obci a regionu, příspěvky
do Hanušovického zpravodaje či na školní web
- aktualizovat nástěnky s volbou povolání
- účastnit se dalšího vzdělávání výchovného poradce – školení a semináře
- zajistit kontrolní pedagogicko-psychologické vyšetření žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, jimž v srpnu 2022 končí platnost doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
- průběžně zajišťovat vypracování posudků třídními učiteli na jednotlivé žáky pro městský
úřad, policii či soud
- realizace projektu: „Implementace akčního plánu II Olomouckého kraje“
- pravidelné setkávání výchovné poradkyně se školním metodikem prevence a sociálním
pedagogem – každý týden
Březen
- zajistit vypracování vyhodnocení poskytování podpůrných opatření u žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami ve spolupráci s pedagogickými pracovníky školy, kteří zajišťují
pedagogickou intervenci pro PPP a SPC Šumperk, Mohelnice a Olomouc
- zaslat písemné podklady od třídních učitelů pro vyšetření žáků v PPP či SPC, jimž končí
platnost doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- zajistit depistáž žáků prvních tříd v PPP a SPC Šumperk či v SPC Schola Viva v Šumperku
- aktualizovat nástěnky s volbou povolání
- kontrolní vyšetření žáků se SVP v naší základní škole pracovnicemi SPC Mohelnice
- účastnit se dalšího vzdělávání výchovného poradce – školení a semináře
- průběžně zajišťovat vypracování posudků třídními učiteli na jednotlivé žáky pro městský
úřad, policii či soud
- realizace projektu: „Implementace akčního plánu II Olomouckého kraje“

- pravidelné setkávání výchovné poradkyně se školním metodikem prevence a sociálním
pedagogem – každý týden
Duben
- informovat na pedagogické radě o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami
- seznámit ostatní vyučující na pedagogické radě s výsledky 1. kola přijímacího řízení na
střední školy
- poskytnout odbornou pomoc při odvolacích řízeních na střední školy
- zorganizovat pohovor s rodiči nepřijatých žáků, doporučení dalšího postupu, nabídka
volných míst na střední školy
- provádět skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace
zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence u žáků 8. tříd
- aktualizovat nástěnky s volbou povolání
- účastnit se dalšího vzdělávání výchovného poradce – školení a semináře
- průběžně zajišťovat vypracování posudků třídními učiteli na jednotlivé žáky pro městský
úřad, policii či soud
- realizace projektu: „Implementace akčního plánu II Olomouckého kraje“
- pravidelné setkávání výchovné poradkyně se školním metodikem prevence a sociálním
pedagogem – každý týden
Květen
- zpracovat údaje po 2. kole přijímacího řízení na střední školy
- poskytnout odbornou pomoc při odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
- zorganizovat pohovor s rodiči nepřijatých žáků, doporučení dalšího postupu, nabídka
volných míst na středních školách
- spolupracovat s Informačním poradenským střediskem (IPS) Úřadu práce v Šumperku
- aktualizovat nástěnky s volbou povolání
- účastnit se dalšího vzdělávání výchovného poradce – školení a semináře
- průběžně zajišťovat vypracování posudků třídními učiteli na jednotlivé žáky pro městský
úřad, policii či soud
- realizace projektu: „Implementace akčního plánu II Olomouckého kraje“
- pravidelné setkávání výchovné poradkyně se školním metodikem prevence a sociálním
pedagogem – každý týden
Červen
- zpracovat návrh na zařazení žáků do speciální třídy či školy
- podílet se na zpracování tematických plánů se zaměřením na volbu povolání – občanská
a rodinná výchova, pracovní činnosti
- zpracovat vyhodnocení žáků po přijímacím řízení do středních škol a podat informace na
pedagogické radě včetně počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- zkontrolovat vypracovaná závěrečná hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- průběžně zajišťovat vypracování posudků třídními učiteli na jednotlivé žáky pro městský
úřad, policii či soud
- realizace projektu: „Implementace akčního plánu II Olomouckého kraje“
- pravidelné setkávání výchovné poradkyně se školním metodikem prevence a sociálním
pedagogem – každý týden
PaedDr. Vladimíra Žídková
výchovná poradkyně

