
ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 
ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

•     péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vedení jejich evidence a zabezpečování 
péče o ně 

• vedení při práci s nadanými a talentovanými žáky  

• spolupráce s koordinátor pro nadané olomouckého kraje 

• vedení při práci s žáky cizinci (OMJ) 

• vyhledávání dalších žáků, kteří by mohli být ohrožení školním neúspěchem nebo jeví známky 
rozvíjejících se poruch učení či chování  

• konzultace výchovných a studijních problémů žáků s učiteli, žáky a zákonnými zástupci 

• podpora třídním učitelům a dalším vyučujícím při vypracovávání plánů pedagogické podpory 
a individuálních vzdělávacích plánů  

• komunikace s poradenskými zařízeními, zajištění podkladů pro vyšetření žáků v pedagogicko-
psychologické poradně a speciálně pedagogickém centru - zajištění poskytování přiznaných 
podpůrných opatření  

• spolupráce s rodiči žáků v oblasti poskytování informací o možnosti studia na víceletých 
gymnáziích a průběhu přijímacího řízení  

• sledování změn v právních předpisech týkajících se výchovného poradenství  
a na pedagogických radách s nimi seznamovat ostatní pedagogické pracovníky  

• účast na případných setkáních výchovných poradců a seminářích  

• zveřejňování důležitých informací na webových stránkách školy 

• s ředitelem školy svolává výchovné komise 
 

 

 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 
 

ZÁŘÍ, ŘÍJEN  

• kontrola seznamu žáků v péči PPP a SPC 

• zajištění generálních souhlasů pro ŠPP 

• tvorba IVP, PLPP a ÚPV ve spolupráci s třídními učiteli   

• kontrola dokumentace, zpracování plánu harmonogramu kontrolních vyšetření  

• konzultace s třídními učiteli a asistenty pedagoga (zprávy z poraden, dokumentace)  

• evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (škola online) 

• aktualizace nástěnky výchovného poradce  

• adaptační kurzy  

• sledování aklimatizace prvňáků ve škole 

• nové informace na webových stránkách školního poradenského pracoviště 

• vypracování plánu výchovného poradce 

• pomoc novým žákům při vstupu do ucelených třídních kolektivů  

• workshopy “ Jak se učit na Hejčíně “ – učební styly 

 

LISTOPAD, PROSINEC  

• individuální konzultace se žáky 

• konzultace s rodiči řešení aktuálních problémů 



• na základě čtvrtletního hodnocení podchytit žáky, kteří mají výukové potíže, hledat možnosti 
řešení ve spolupráci s jednotlivými vyučujícími, třídními učiteli, žáky a zákonnými zástupci  

• kontrola plnění IVP, PLPP a ÚPV 

• konzultace s rodiči na třídních schůzkách  

• konzultace s třídními učiteli a asistenty pedagoga 

• zajištění nových pomůcek, materiálů pro integrované žáky 

• workshop “ Jak se učit na Hejčíně “ – učební styly 

 

 

LEDEN, ÚNOR  

• snaha o zmírnění dopadu špatných výsledků žáků na jejich psychiku, motivace pro jejich další 
práci  

• konzultace s třídními učiteli a asistenty pedagoga 

• individuální konzultace se žáky a zákonnými zástupci 

• řešení aktuálních výchovných a studijních problémů  

• účast na vzdělávacích akcích pro výchovné poradce 

• individuální konzultace se žáky a zákonnými zástupci 
 

BŘEZEN, DUBEN  

• kontrola platnosti vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a speciálně pedagogickém 
centru 

• spolupráce s PPP a SPC 

• kontrola plnění IVP, PLPP a ÚPV 

• na základě čtvrtletního hodnocení podchytit žáky, kteří mají výukové potíže, hledat možnosti 
řešení ve spolupráci s jednotlivými vyučujícími, třídními učiteli, žáky a zákonnými zástupci  

• konzultace s rodiči na třídních schůzkách  

• konzultace s třídními učiteli a asistenty pedagoga 

• řešení aktuálních výchovných problémů 
 

KVĚTEN, ČERVEN  

• vyhodnocení individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory  

• konzultace s třídními učiteli a asistenty pedagoga 

• hodnocení výchovně vzdělávacího procesu za celý školní rok (Výroční zpráva) 
 

ŠPP   školní poradenské pracoviště 
PPP   pedagogicko-psychologická poradna 
SPC   speciálně pedagogické centrum 
IVP    individuální vzdělávací plán 
PLPP plán pedagogické podpory 
ÚPV   úprava podmínek ve vzdělávání 
SVP    speciální vzdělávací potřeby 
OMJ   odlišný mateřský jazyk 

 
Výchovný poradce odpovídá za svou činnost řediteli školy. Výchovný poradce je metodicky řízen 

pedagogicko – psychologickou poradnou. Naše škola spolupracuje s PPP a se SPC v Olomouci. 

Zpracovala: Mgr. Lucie Navrátilová, výchovný poradce 


