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Program poradenských služeb ve škole vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb 
ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.  
 

1. Vymezení pojmů  
 
Školní poradenské pracoviště (ŠPP) spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve 
škole jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, případně školním 
psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů 
školy. (Věstník MŠMT, 2005).  
Školská poradenská zařízení (ŠPZ) zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a 
školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně 
pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě 
vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Školská poradenská zařízení 
spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, poskytovateli 
zdravotních služeb, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.  
 

2. Pravidla poradenských služeb  
 
Poradenské služby se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 
školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.  
 
ŠPZ a školy (ŠPP) poskytují bezplatně standardní poradenské služby ve stanoveném rozsahu, a to na žádost 
žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné 
moci. Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je předání 
informace a písemný souhlas žáka nebo jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech 
stanovených jinými právními předpisy.  
Škola (ŠPP) nebo ŠPZ musí předem srozumitelně informovat žáka a v případě žáka, který má zákonného 
zástupce, také jeho zákonného zástupce o  
a) všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, 
cílech a postupech poskytované poradenské služby;  
b) prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z 
poskytování poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta;  
c) jeho právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb, včetně práva žádat kdykoli 
poskytnutí poradenské služby znovu, práva podat návrh na projednání podle § 16 a odst. 5 školského zákona, 
práva žádat o revizi podle §16 b školského zákona a práva podat podnět České školní inspekci podle §174 
odst. 5 školského zákona, a to prostřednictvím vzorového formuláře. 
 
 
Při poskytování poradenských služeb ŠPP a ŠPZ  

 respektují účel poradenských služeb,  

 dodržují etické zásady poskytování poradenských služeb,  

 vycházejí z individuálních potřeb žáka, podporují jeho samostatnost a přispívají k jeho sociálnímu 
začleňování,  

 poskytují zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka zprávu a doporučení, které jsou výsledkem 
psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky,  

 spolupracují s jinými školami a školskými zařízeními,  
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 sledují a vyhodnocují poskytování navržených podpůrných opatření žáka,  

 informují žáka a zákonného zástupce žáka o poradenských službách poskytovaných školou nebo 
školským poradenským zařízením,  

 poskytují žákovi a zákonnému zástupci žáka podrobné a srozumitelné seznámení s průběhem a 
výsledkem poskytování poradenských služeb.  

 
Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců ode dne přijetí 
žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je, že žadatel poskytl 
součinnost potřebnou k naplnění účelu poradenské služby. Krizová poradenská intervence, kterou se 
poskytuje pomoc v naléhavých ohrožujících situacích, se poskytuje bezprostředně po přijetí žádosti.  
Výsledkem poradenských služeb školských poradenských zařízení směřujících k zjišťování speciálních 
vzdělávacích potřeb nebo mimořádného nadání žáka jsou zpráva a doporučení - s předepsanými 
náležitostmi.  
 
 
 

3. Školní poradenské pracoviště (ŠPP)  
 
Program ŠPP v naší škole naplňuje zejména tyto cíle:  
 

 pracuje se všemi subjekty školy a vytvoří tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti 
a sociálně nežádoucích jevů;  

 spolupracuje k naplnění vzdělávacích potřeb žáka při poskytování poradenských služeb s dalšími 
odborníky;  

 sleduje účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytváří metodické zázemí pro jejich 
vytváření a realizaci;  

 připravuje podmínky a rozšíří možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných;  

 vybuduje příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na 
škole;  

 posiluje průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváří předpoklady pro jeho 
snižování;  

 prohlubuje včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů;  

 poskytuje metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických 
aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů;  

 prohlubuje a zlepšuje spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči;  

 integruje poradenské služby poskytované školou se službami ŠPZ (zejm. pedagogicko-psychologické 
poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.  

 vede o poradenských službách poskytovaných školním metodikem prevence a výchovným poradcem 
dokumentaci.  
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4. Cíle poradenských služeb ŠPP  
 
Škola uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje popis a vymezení rozsahu činností 
pedagogických pracovníků, preventivní program školy včetně strategie předcházení šikaně, školní 
neúspěšnosti a projevům rizikového chování.  
Posílení kvality poskytovaných poradenských služeb probíhá zejména prostřednictvím součinnosti ŠPZ a ŠPP.  
Pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za 
účelem ochrany práv žáků. Škola spolupracuje se ŠPZ také v oblasti dalších služeb zajišťovaných pro žáky 
podle standardních činností a služeb zajišťovaných školou.  
Škola vede dokumentaci o poskytovaných podpůrných opatřeních prvního stupně. Ve škole jsou zajišťovány 
poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:  

 poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;  

 sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření;  

 prevenci školní neúspěšnosti;  

 podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a odlišnými 
životními podmínkami;  

 podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných;  

 průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými obtížemi a vytváření příznivého sociálního 
klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení;  

 včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů;  

 předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace;  

 průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou;  

 metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve 
vzdělávací činnosti školy;  

 spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci;  

 spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.  
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5. Pracovníci ŠPP, model poskytování poradenských služeb  
 
Podle obsahu činnosti pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a s nimi spjatou 
informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům je v naší škole rozdělujeme na:  
I. poradenské pracovníky školy  

 výchovný poradce - náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou č. 72/2005 Sb. o 
poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních; novelizace - 
vyhláška č. 116/2011 Sb.;  

 školní metodik prevence - standardní činnosti školního metodika jsou vymezeny právním předpisem 
- vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních;  

 
II. pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách, a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb 
ve škole (viz §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb.)  

 třídní učitel;  

 speciální pedagogové 

 ředitel školy  

 případně další pedagogové, zejména učitelé výchov (tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební 
výchova).  

 
V naší škole uplatňujeme tuto základní variantu poskytování poradenských služeb.  
 
 

 

6. Standardní činnosti školy  
 
Poradenští pracovníci spolupracují s třídními učiteli, vedením školy a ostatními učiteli. Kvalifikační standardy 
poradenských pracovníků jsou specifikovány zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 
změně některých zákonů, ve znění zákona č. 197/2014 Sb.  
 
 
 

6.1. Školní metodik prevence – Mgr. Monika Mahdalová  
 
Metodické a koordinační činnosti  

 koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy;  

 koordinace a participace na realizaci aktivit školy, zaměřených na prevenci sociálně patologických 
jevů (záškoláctví, násilí, vandalizmu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a 
kriminálního chování) ve spolupráci s výchovným poradcem;  

 

 spoluúčast při metodickém vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence sociálně patologických 
jevů (vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem problémových projevů chování, preventivní 
práce s třídními kolektivy) ve spolupráci s třídními učiteli;  

 koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence;  
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 příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace 
zjišťování sociálního klimatu ve třídách;  

 koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci 
problematiku prevence a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, 
krizovými), které působí v oblasti prevence;  

 kontaktování odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního 
výskytu sociálně patologických jevů;  

 vedení písemných záznamů o rozsahu a obsahu činností, navržených a realizovaných opatření.  

 zjišťování sociálního klimatu ve třídách;  
 
Poradenské činnosti  

 vedení a průběžná aktualizace databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně 
patologických jevů (orgány státní správy, střediska výchovné péče, PPP, zdravotnická zařízení, policie, 
orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence 
apod.);  

 zajišťování nových odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách 
programů, projektů o metodách a formách specifické primární prevence a předávání těchto informací 
pedagogům školy;  

 prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.  
 
Informační činnosti  

 vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování, poskytování 
poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, zajišťování péče odpovídajícího 
odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli);  

 spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje 
nežádoucích jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které 
jsou významné pro rozvoj nežádoucích jevů ve škole;  

 příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinace poskytování 
poradenských a preventivních služeb žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.  

 
 

Minimální preventivní program 

 Jednotlivá témata rizikového chování jsou podrobně zapracována do tematických plánů, pedagogové se 
jim věnují zejména v hodinách občanské výchovy, výchovy ke zdraví a přírodopisu. Na prvním stupni pak 
například v prvouce a přírodovědě. Na primární prevenci spolupracují všichni učitelé ve škole. 

Pravidelně spolupracujeme s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny Uherské Hradiště. 
Snažíme se o podchycení a zamezení případného výskytu patologických jevů na škole ve spolupráci s vedením 
školy, poskytujeme informace a poradenství žákům, učitelskému sboru i rodičům. Žáci i rodiče mohou využít 
schránky důvěry. 

Nabízíme volnočasové aktivity prostřednictvím školního klubu. Na chodu školy se podílí školní žákovský 
parlament. 

Snažíme se aktivně spolupracovat s rodiči, zapojujeme je do školních akcí. Rodiče jsou vítáni na akcích 
školního klubu. 
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Vytyčení oblastí rizikového chování 

Prevence rizikového chování na naší škole představuje následující oblasti: 

 Závislostní chování (drogové závislosti, internet, gambling) 
 Kriminalita, delikvence, vandalismus  
 Šikanování a další formy násilného chování, kyberšikana 
 Záškoláctví 
 Patologické hráčství 
 Xenofobie, rasismus, intolerance 
 Týrání dětí, pohlavní zneužívání 
 Sexuální rizikové chování 
 Poruchy příjmu potravy 
 Syndrom CAN 
 Rizikového chování v dopravě 
 Působení sekt 
 Předkriminální a kriminální chování 

 

Cíl Minimálního preventivního programu 

 

Cílem Minimálního preventivního programu je vytvořit bezpečné prostředí pro žáky, zvýšení odolnosti 
dětí vůči negativním vlivům, výchova ke zdravému životnímu stylu. Důraz je kladen na informovanost žáků 
zejména v hodinách občanské výchovy, výchovy ke zdraví, přírodopisu, tělesné výchovy, prvouky, 
přírodovědy a v dalších předmětech.  

Cílem je také vedení žáků ke správnému sebehodnocení, stanovení reálných cílů, řešení problémů apod. 
K dosažení tohoto cíle použijeme různé metody sociálního učení, individuální přístup k žákům a také 
třídnické hodiny minimálně jedenkrát měsíčně. 

Cílem je i aktivní spolupráce s rodiči našich žáků. 

Zabezpečení a realizace preventivních aktivit 

 

Ředitel školy jmenuje do funkce školního metodika prevence, který má za úkol koordinaci preventivních 
aktivit. Dále sestavuje Minimální preventivní program, zajišťuje přednášky, besedy a exkurze, podává 
informace žákům, rodičům a kolegům, vyhodnocuje Minimální preventivní program. ŠMP spolupracuje 
s výchovným poradcem, s třídními učiteli i ostatními pedagogy a dalšími odborníky, institucemi a 
organizacemi. Ostatní pedagogové zajišťují podle možností zařazování prevence do svých předmětů. 

 

Vzdělávání pedagogů 

ŠMP se účastní vzdělávacích seminářů a schůzek organizovaných PPP Uh. Hradiště, předává informace 
vedení školy a pedagogickému sboru. ŠMP je ve funkci 8 let a navštěvoval kurz pro metodiky prevence 
v Uherském Brodě, který byl ukončen v únoru 2010.  

Dle možností se ŠMP účastní také vzdělávacích kurzů zaměřených na klima třídy, školy a vedení 
třídnických hodin. 
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Také ostatní pedagogové si mohou vybrat akce (školení, semináře, přednášky, odborné výcviky apod.), 
kterých se zúčastní. Následně informují ostatní kolegy. 

 

Učební materiály a další pomůcky 

 K prevenci negativních jevů jsou využívány nejrůznější učební pomůcky a materiály:  

 VHS kazety a DVD  – Drogová problematika, Sexuální výchova. Řekni drogám ne, Pravda o drogách, 
Štěstí přeje připraveným, Malá policejní akademie, Základy první pomoci, Abeceda zdravé sexuality, 
Mezi nimi, Mezi stěnami 

 Literatura – Důvěrně a otevřeně o sexualitě, Bezpečnost dětí na internetu, Edice dobrá škola 
(Hygiena, Dopravní výchova, Výchova k reprodukčnímu zdraví, Výživa a zdraví), Doping, Vím, jak 
chutná vzduch, Ochrana člověka za mimořádných událostí (Požár, Havárie, Povodně), Výživa a pohyb 
jako součást výchovy ke zdraví na základní škole 

 Nástěnka prevence s důležitými tématy, telefonními kontakty a informacemi  

Projekty 

 Naše škola je zapojena do těchto projektů: 

 Stonožka 
 Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních 

škol ve Zlínském kraji 
 Recyklohraní 
 Cítíme se bezpečně 
 Ovoce a zelenina do škol 

 

Volnočasové aktivity nabízené školou 

 

ŠKOLNÍ KLUB: 

Basketbalový kroužek 

Cvičení z ČJ – dívky/chlapci 

Cvičení z matematiky dívky/chlapci 

Matematicko-fyzikální soutěže a       
mladší/starší 

Přírodovědný 

Keramika I. 

Keramika II. 

Keramika pokročilí 

Výtvarný Stonožková dílna  

Včelařský kroužek 

Rybářský kroužek 
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  Žáci se kromě nabízených kroužků mohou účastnit různých soutěží (Olympiády, Pythagoriáda, 
Klokan, logická olympiáda, recitační soutěž, výtvarné a literární soutěže, sudoku, Bobřík informatiky apod.). 
Každoročně pořádáme také lyžařský výcvik a mnoho zajímavých exkurzí. Významné jsou akce školní družiny, 
které se těší velkému zájmů jak dětí, tak rodičů. 

Školní žákovský parlament 

 

 Školní žákovský parlament zapojuje žáky do života školy, učí je lepším komunikačním dovednostem 
mezi sebou, k vyučujícím i všem dospělým. Členové parlamentu mají právo dotazovat se učitelů či vedení 
školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení. Dále pomáhají při 
organizaci školních akcí a soutěží. 

 ŠŽP je tvořen dvěma zástupci 4. - 9. ročníku, kteří jsou voleni každý rok, ti pak mezi sebou volí 2 mluvčí. 
Jsou voleni také 2 zástupci, kteří se účastní zasedání Krajského parlamentu dětí a mládeže. 

 Zasedání parlamentu, které řídí zástupce ŘŠ a metodik prevence, se konají se 1 x do měsíce, případně 
dle potřeby. 

 Informace o činnosti ŠŽP jsou umístěny na webových stránkách školy a zástupci tříd s nimi seznamují 
své spolužáky na třídnických hodinách. 

 

Třídnické hodiny 
  

 Třídnické hodiny se konají minimálně 1x měsíčně a jsou zaneseny v rozvrhu hodin. Napomáhají k lepší 
komunikaci a vytvoření důvěry s třídním učitelem, slouží zejména k práci s třídním kolektivema  k podchycení 
negativních jevů ve třídě, škole. 

Spolupráce s dalšími organizacemi 
 

 OSPOD Uherský Brod 

 Pedagogicko-psychologická poradna Uherské Hradiště 

 Poradna pro ženy a dívky Zlín 

 Policie ČR 

 o. s. ABATOP,  ICEJ ČR  

 HZS Uh. Brod 

 Centrum pro rodinu Uh. Brod 

 Podané ruce 

 Nadační fond Albert 
 

Spolupráce s rodiči 

 

Rodiče jsou informováni o dění ve škole prostřednictvím: 

 Školské rady 

 SRPŠ 

 Třídních schůzek 

 Žákovských knížek 

 Internetových stránek 
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Program proti šikanování 

 

 Program proti šikanování je součástí školního řádu. Ve školním roce byl vytvořen samostatný 
dokument, který byl schválen pedagogickou radou v srpnu 2016. 

 

Řešení přestupků 

 

 Součástí školního řádu, se kterým jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku školního roku, je také 
sankční řád, dle kterého škola postupuje při řešení přestupků. Školní řád a další důležité dokumenty školy 
naleznou rodiče buď na webových stránkách školy, nebo jsou k dispozici k nahlédnutí také v přízemí školy. 

 

Plán práce školní metodičky prevence na školní rok 2017/2018 

 

Vypracování evaluace Školní preventivní strategie 2016/2017 a odeslání vedení školy na konci června 
2017, vyplnění výkazu na internetu.  

Vypracování Školní preventivní strategie na školní rok 2017/2018, její projednání s vedením školy a 
pedagogickými pracovníky, její odeslání okresnímu koordinátorovi a zveřejnění ve škole (do 31. 10. 2017) 

 

Realizace Minimálního preventivního programu: 

 

 zařazení témat prevence do vzdělávacího procesu 

 koordinace naučných, výtvarných a slohových soutěží na témata, která souvisejí se rizikovým 
chováním 

 debaty a výukové hodiny zaměřené na osvojení zdravého životního stylu - spolupráce s učiteli prvouk, 
přírodověd, výtvarné výchovy, českého jazyka, výchovy ke zdraví, občanské výchovy, přírodopisu, 
chemie, hudební výchovy a dalších 

 jednorázové akce s preventivní tématikou 

 nabídka volnočasových aktivit prostřednictvím školního klubu a školní družiny 

 školní žákovský parlament 

 spolupráce s rodiči (zapojujeme je do školních akcí, podáváme na třídních schůzkách informace o 
nebezpečích spojených rizikovým chováním dětí, rodiče jsou vítáni na akcích školního klubu) 

 nástěnka s preventivní tématikou 

Zařazení témat prevence do vzdělávacího procesu 

 

prevence v adiktologii 
(užívání návykových 
látek a závislostní 
chování) 

Ch 9. roč. 

VZD 6. - 9. roč. 

právní vědomí napříč typy 
rizikového chování 

Ov 7. roč. 
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prevence šikanování a 
extrémních projevů 
agrese, kyberšikany 

VZD 6. - 7. roč. 

OV 8. roč. 

Patologické hráčství, 
gambling, kdyberšikana, 
virtuální drogy 

VZD 6. - 9. roč. 

INF - 4. - 9. roč. 

poruchy příjmu potravy VZD 7. - 8. roč. 

Ov 7. -8. roč. 

Př 8. roč. 

Xenofobie, rasismus, 
intolerance 

OV 7. - 8. roč. 

VL 4. roč. 

prevence rizikových 
sportů 

TV 5. - 9. 
ročník  

prevence spojená se 
syndromem CAN 

OV 7. roč. 

prevence rizikového 
chování v dopravě 

Prv 1. - 3. roč. 

Přv 4. - 5. roč 

TV 1. - 9. roč. 

OV 6. - 9. roč. 

VZD 6. - 8. roč. 

prevence kriminálního a 
předkriminálního chování 

VZD 6. - 9. roč. 

prevence sexuálního 
rizikového chování 

Př 8. roč. 

VZD 7. - 9. roč. 

prevence působení sekt D 7. roč. 

OV 8. roč. 

VZD 9. roč. 

Jednorázové akce plánované pro školní rok 2017/2018: 

 

datum název (téma) komu byla 
určena 

realizátor 

ZÁŘÍ    

V průběhu září Nebezpečí internetu, kyberšikana 4. –6, 8. - 9. 
třída 

vyučující inform. 

ŘÍJEN    

3. 10. Prevence kouření 3. třída PPP 

3. 10. Styly učení 8. třída PPP  

17. 10. 

 

Jan Hus, jak ho neznáme 8. třída p. Pakosta 

 o. s. 
ABATOP,  ICEJ 
ČR 

17.10. Aids, vztahy 9. třída p. Pakosta  o. s. 
ABATOP,  ICEJ 
ČR 

23. 10.  Buďme kamarádi 1., 2., 4. tř. Alena 
Svobodová 
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LISTOPAD    

2. 11. Zdravá 5 1. tř. Nadační fond 
Albert 

2. 11. 

 

Zdravá 5 6. tř. Nadační fond 
Albert 

2. 11. 

 

Zdravá 5 7. tř. Nadační fond 
Albert 

3. 11. Zdravá 5 8. tř. Nadační fond 
Albert 

3. 11. Zdravá 5 9. tř. 

 

Nadační fond 
Albert 

16. 11. Etiketa a školní řád I. stupeň Projekt 
Výchovné 
programy 

16. 11. Etiketa a školní řád II. stupeň Projekt 
Výchovné 
programy 

29. 11. Zdravý životní styl a péče o tělo 

 

8. a 9. třída 
(děvčata) 

Studentky ŠŠS - 
kosmetika 

PROSINEC    

7. 12. Hus, jak ho neznáte 7. ročník p. Pakosta  o. s. 
ABATOP,  ICEJ 
ČR 

12. 12. Kyberšikana 6. ročník p. Pakosta  o. s. 
ABATOP,  ICEJ 
ČR 

 2. pololetí   

LEDEN    

23. 1.  Tohle nechci, nechej mne 4. třída Poradna pro 
ženy Zlín 

23. 1. Mezi chlapcem a mužem (chlapci) 6. třída Poradna pro 
ženy Zlín 

23. 1. Kdo jsem? (děvčata) 6. třída Poradna pro 
ženy Zlín 

23. 1. Když je jídlo problém 7. třída Poradna pro 
ženy Zlín 

ÚNOR    
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 Policista je náš kamarád 2. třída Policie ČR 

 Bezpečné chování 5. třída Policie ČR 

 Trestná činnost mládeže a páchání 
na mládeži 

8. třída Policie ČR 

6. 2. Tajemství husích stop 4. ročník p. Pakosta  o. s. 
ABATOP,  ICEJ 
ČR 

 Domácí násilí 8. třída p. Kratochvíl 

okresní prev. 

 Hasík 2., 6. tř. Profesionální 
hasič 

 Prevence alkohol 

 

7. třída p. Plášek, 
kurátor pro 
mládež 

BŘEZEN    

 Gambling (patolog. hráčství, 
internet, sázky) 

8. tř. Podané ruce 

21.3. Já a moji kamarádi 1. tř. Centrum pro 
rodinu 

21.3. Nad rodinným albem  2. tř. Centrum pro 
rodinu 

22.3. Myšlenky a vztahy  3. tř. Centrum pro 
rodinu 

DUBEN    

 Aids 8., 9. Řehák 

 Návyk l. 8. ,9. Povala 

KVĚTEN    

2. 5. Holocaust 9. třída p. Pakosta 

 o. s. 
ABATOP,  ICEJ 
ČR 

4. 5. Kult těla 9. třída p. Pakosta 

 o. s. 
ABATOP,  ICEJ 
ČR 

 Komunikace a konflikt 8. a 9. třída p. Kratochvíl 
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okresní prev. 

 Sportovní a branný den Celá škola  

ČERVEN    

 Hasík – exkurze hasiči UB 2., 6. třída  

 

 

 

 

6.2. Výchovný poradce – Mgr. Pavlína Gajdůšková 
  
Poradenské činnosti  

 spolupráce s ŠPZ (PPP, SPC, SVP) při zajišťování poradenských služeb přesahující kompetence školy;  

 zajišťování informačních materiálů o nabídkách víceletých gymnázií pro žáky; vyhledávání a 
orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost  

 spolupráce na přípravě návrhů na další péči o žáky vyžadující zvláštní pozornost, včetně spolupráce 
na přípravě, kontrole a evidenci PLPP pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně;  

 zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného 
nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně 
nadané žáky v ŠPZ;  

 spolupráce se ŠPZ při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami a invenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;  

 příprava podmínek pro integraci a vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními ve škole, koordinace 
poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a ŠPZ a koordinace vzdělávacích opatření u 
těchto žáků.  

 vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost  
 
Metodické a koordinační činnosti  

 zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům 
školy;  

 metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace, IVP a práce s nadanými 
žáky;  

 zajišťování a vyřizování agendy přijímacího řízení žáků na víceletá gymnázia;  

 vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další 
péči o tyto žáky;  

 průběžné sledování chování, úspěchů a neúspěchů žáků po dobu školní docházky;  

 hledání způsobů řešení neúspěchů u žáků s neprospěchem ve spolupráci s ostatními vyučujícími;  

 koordinace vzdělávacích opatření u žáků vyžadujících podpůrná opatření;  
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 poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich 
zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům;  

 evidence zpráv z vyšetření žáků ve ŠPZ a koordinace vzniku a plnění individuálních vzdělávacích plánů;  

 shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a dalších poradenských 
zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.  

 
Plán práce výchovné poradkyně pro šk. rok 2017/2018 

1)Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 

K vyšetření budou žáci dojíždět většinou do Uh. Brodu, za integrace žáků vyšetřených v Uh. Brodě a 
Uh. Hradišti zodpovídá p. Hnátková, za jedno dítě vyšetřené ve Zlíně paní Horváthová. Budeme spolupracovat 
s dalšími institucemi důležitými k řešení problémů, které se naskytnou. 

Od září minulého školního roku platí nový zákon týkající se práce s žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, někteří žáci už pracují podle nového systému, někteří ještě podle starého, ten na konci školního 
roku zanikne, je tedy nutno všechny žáky, kteří podle tohoto starého systému pracují po dohodě 
s pracovníkem PPP zaslat k vyšetření. Pro komunikaci se školskými poradenskými pracovišti je nadále určena 
výchovná poradkyně P. Gajdůšková, jako zastupující M. Vlková. Školní poradenské pracoviště tvoří výchovná 
poradkyně P. Gajdůšková, preventistka patologických jevů M. Mahdalová a dále M. Vlková. Informace jsou 
zveřejněny na webu školy. 

V srpnu proběhla kontrola doložek z PPP. V letošním školním roce máme k 4. září: 
Dle nového systému: 

1. stupeň – 5 žáků (2 žáci na základě vyšetření v PPP, 3 žáci na základě posouzení vyučujících) 
2. stupeň – 7 žáků (z toho 3 žáci s IVP, ostatní bez IVP, 1 žák předmět speciálně pedagogické péče, 5 

žáků pedagogická intervence, 1 žák bez intervence) 
3. stupeň – 1 žák 

Dle starého systému: 
 Zdravotní postižení – 1 žák (konec platnosti – listopad 2017, objednán ke kontrole) 
 Zdravotní znevýhodnění – 13 žáků 

Celkem bude k 1. 9. 2017 pracovat 5 skupin: 1. slupina - 1 žák – předmět speciálně pedagogické péče, 
dále 2 skupiny po 2 žácích a 1 skupina 1 žák – pedagogická intervence 

Dokumenty žáků budou jako předchozí roky uloženy a zamčeny u výchovného poradce. 
Průběžně bude probíhat spolupráce s rodiči žáků, a to formou individuálních konzultací s výchovnou 
poradkyní, třídním učitelem, případně vedením školy.  
Plán činnosti: 
Srpen – kontrola doložek žáků se SVP 
Září - aktualizace přehledu žáků se SVP, výchovná poradkyně vypracuje podklady pro tvorbu IVP případně 
PLPP, pošle třídním učitelům, kteří IVP nebo PLPP vypracují, VP vypracuje, aktualizuje podklady pro práci 
s žáky se SVP, kteří nemají IVP, umístí na uložiště Y určené pro učitele, na třídní schůzce budou rodiče žáků 
s IVP informování, dojde k podpisům IVP případně informovaného souhlasu, vytvoření plánu odeslání žáků 
ke kontrolnímu vyšetření, návštěva pracovníka z PPP 
Září – červen - průběžně dle plánu odesílání dotazníků ke kontrolnímu vyšetření, sledování žáků a doporučení 
rodičům k vyšetření u žáků dle posouzení vyučujících, případně vytvoření plánu pedagogické podpory, 
komunikace s PPP, v případě potřeby konzultace s vyučujícími, rodiči, určení vyučující se budou věnovat dle 
doporučení PPP určeným žákům v rámci předmětu pedagogické péče nebo pedagogické intervence, dle 
doporučení zakoupí těmto žákům určené pomůcky, VP bude sledovat změny, nové informace, zúčastní se dle 
aktuální nabídky školení, setkání VP, průběžně vyplnění zhodnocení IVP (vždy 1 rok od posledního vyšetření 
žáka v PPP) 
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2)Volba povolání: 
Září – vytvoření nástěnky s informacemi týkajícími se volby povolní, předběžné informování žáků i rodičů o 
průběhu přijímacího řízení, jak bude příprava probíhat na naší škole 
Říjen – zjištění žáků, kteří uvažují o škole s talentovou zkouškou, dohodnutí exkurze na SPŠ Uh. Brod zjištění 
průběhu přijímacího řízení – informace VP získá na webu a na schůzkách VP, zveřejnění průběhu přijímacího 
řízení, přesných termínů na webu naší školy, předány tištěné písemné informace rodičům žáků 9. tř., návštěva 
Technického jarmarku UH. Brod – žáci 8. a 9. třídy, exkurze SPŠ Nivnická Uh. Brod 
Listopad – příprava a odeslání přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou, na třídní schůzce informace středních 
škol, které budou mít zájem prezentovat se a sdělení informací o průběhu přijímacího řízení rodičům, příprava 
a předání zápisových lístků rodičům 
Prosinec – kopírovaní a ověřování diplomů a výsledkových listin za soutěže (přílohy k přihlášce na SŠ) 
Leden – únor – příprava přihlášek na střední školy, sami žáci – odeslání přihlášek na SŠ po doplněné 
lékařského potvrzení 
Duben – přijímací zkoušky na SŠ 
Květen – v případě nepřijetí žáka na SŠ – odvolání, žáci 8. třídy úřad práce Uh. Hradiště 
Červen – vytvoření přehledu o vycházejících žácích, doplnění údajů do Bakaláře  
Průběžně - předmět volba povolání v 9. třídě v 1. pololetí, v 8. třídě 2. pololetí, aktualizace nástěnky a webu 
školy s informacemi do volby povolání, průběžně informování o možnostech studia v okolí i v celé republice, 
příprava žáků na přijímací zkoušky z M, ČJ (zajišťují vyučující), individuální konzultace s žáky i rodiči, v případě 
možnosti dle dohody exkurze týkající se volby povolání (do výrobních procesů) pro žáky 6. – 9. třídy, průběžné 
zjišťování předběžného zájmu o studium 
 
 

7.  Personální zajištění poradenské služby:  

 
 

 

 

Poradenská služba 

 

 

Zodpovědný pracovník 

Prevence školní neúspěšnosti  třídní učitel, učitelé jednotlivých předmětů, 
výchovný poradce, školní speciální pedagog  

Prevence rizikového chování a šikany  třídní učitel, školní metodik prevence, 
výchovný poradce, školní speciální 
pedagog, ředitel školy  

Kariérové poradenství  výchovný - kariérový poradce, třídní učitel  

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  školní speciální pedagog, výchovný 
poradce, třídní učitel, učitelé jednotlivých 
předmětů  

Žáci nadaní a mimořádně nadaní  školní speciální pedagog, výchovný 
poradce, třídní učitel, koordinátor ŠVP ZV, 
učitelé jednotlivých předmětů 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků  ředitel školy  

Spolupráce se školskými poradenskými 
zařízeními  

ředitel školy, výchovný poradce, školní 
metodik prevence  

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků  třídní učitel, učitelé jednotlivých předmětů, 
výchovný poradce, speciální pedagog, 
školní metodik prevence, ředitel školy  
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8. Časová dostupnost služeb  
 
Každý z poradenských pracovníků se sejde žáky, rodiči i ostatními individuálně po předchozí domluvě.  
 

9. Informovanost o službách  
 
Přehled o poskytovaných poradenských službách, které škola nabízí žákům a jejich zákonným zástupcům je 
veřejně přístupný na webových stránkách školy a informační nástěnce školy.  
 
 

10. Práce s informacemi a důvěrnými daty  
 
Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se pracovníci ŠPP dozvědí v souvislosti s výkonem 
své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů ve znění účinném od 1. ledna 2015.  
Způsob realizace pravidel pro ochranu informací a důvěrných dat v dokumentaci poradenských pracovníků 
školy vyplývajících z uvedeného zákona je zaměřen na:  

 zachování mlčenlivosti o skutečnostech týkajících se osobních údajů žáka zákonných zástupců žáků;  

 dodržování zásady, aby programy, se kterými pracují při poskytování poradenských služeb, byly 
instalovány pouze na určených počítacích a byly přístupné pouze po přihlášení pověřeného uživatele 
ke školní počítačové síti.  

 

 V případě, že škola ukončí pracovní smlouvu s pracovníkem poskytujícím poradenskou službu, ředitel 
školy zajistí předání dokumentace novému pracovníku, případně zajistí předání dokumentace do 
archivu školy. 


