
 

Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace 

 

 

Plán výchovného poradce 
Školní rok: 2022/2023 

 

 

Konzultační hodiny pro žáky a učitele: 

Denně: 9:40 – 10:00 prezenčně 

Jiný termín možný po domluvě 

Konzultační hodiny on-line přes MS Office 365 (MS Teams) 

 

Konzultační hodiny pro rodiče: 

Pátek: 14:00 – 16:00 prezenčně po předchozí telefonické domluvě 

Konzultační hodiny on-line přes MS Office 365 (MS Teams) 

 

1) Péče o žáky s výchovnými a výukovými obtížemi 

 

a) Správa databáze žáků s výchovnými problémy a databáze integrovaných žáků, tvorba 

přehledů pro učitele a vedení školy (průběžně). 

b) Konzultace problémů s učiteli (průběžně). 

c) Konzultace individuálních učebních plánů s dyslektickými asistentkami a rodiči (při 

zavádění, změnách a hodnocení plánů). 

d) Zajišťování podkladů pro vyšetření v PPP a SPC, konzultace s pedagogem, asistentem 

pedagoga, s psychologem a speciálním pedagogem. 

e) Příprava besed pro žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů. 

f) Koordinace vzdělávání učitelů v problematice specifických vzdělávacích potřeb a 

sociálně patologických jevů. 

 

2) Termíny 

 

a) Termíny třídních schůzek a informačních dnů: listopad 2022, duben 2023 

b) Zápis do 1. tříd – duben 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) Plán činnosti dle jednotlivých měsíců 

 

Úkol Právní norma 

SRPEN 2022 

 

Seznámit se s novelami právních norem 

platných pro školní rok 2022/2023 

 

ZÁŘÍ 2022 
 

Seznamovat pedagogické pracovníky 

s doporučeními školského poradenského 

zařízení: koordinovat zavádění podpůrných 

opatření, kontrolovat jejich realizaci a 

iniciovat jejich případnou aktualizaci. 

 

Informovat zákonné zástupce žáka a žáka o 

náležitostech poskytované poradenské služby 

– o výsledcích vyšetření a doporučení (do 30 

dnů), informovanost potvrdit podpisem. 

 

Povolení individuálního vzdělávání žáka, 

stanovení podmínek.  

 

 

Vyhláška č. 27/2016 Sb. 

 

 

 

 

 

§1 vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování 

poradenských služeb 

 

 

 

§41 zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon 

ŘÍJEN 2022 

 

Zpracovat přehled žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

 

Projednat v pedagogické radě prevenci školní 

neúspěšnosti, primární prevenci rizikového 

chování. 

 

Projednat v pedagogické radě způsob 

informování o průběhu a výsledcích 

vzdělávání (žák, zákonný zástupce). 

 

Informovat pedagogické pracovníky: metody 

pedagogické diagnostiky, kariérové 

poradenství, péče o žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

 

Projednat s pedagogickými pracovníky 

aktivity školy zaměřené na prevenci 

záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, 

sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, 

prekriminálního a kriminálního chování. 

 

 

§16 zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon 

 

 

§7 vyhláška č. 72/2005 Sb. O poskytování 

služeb 

 

 

§164 zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon 

 

 

 

příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. O 

poskytování poradenských služeb 

 

 

 

příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. O 

poskytování poradenských služeb 

 

 

LISTOPAD 2022 

 

Projednat možnost dodatečného odkladu 

školní docházky u žáků, kteří projeví 

nedostatečnou tělesnou nebo duševní 

 

 

§37 zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon 

 

 



 

vyspělost. 

 

Projednat se zákonnými zástupci žáků 

s individuálními vzdělávacími potřebami 

způsob hodnocení. 

 

Zpracovat podmínky pro poskytování 

podpůrných opatření pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, koordinovat 

poskytování poradenských služeb. 

Poskytnout službu kariérového poradenství 

žákům – cizincům se zřetelem k jejich 

speciálně vzdělávacím potřebám. 

 

Seznamovat pedagogické pracovníky 

s doporučeními ŠPZ, koordinovat zavádění 

podpůrných opatření a iniciovat jejich 

případnou aktualizaci. 

 

 

§51 zákona č. 51/2004 Sb. Školský zákon 

 

 

 

příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. O 

poskytování poradenských služeb 

 

 

příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. O 

poskytování poradenských služeb, MP  

č. j. 25 120/2011-27 

 

Vyhláška č. 27/2016 Sb. 

PROSINEC 2022 
 

Seznamovat pedagogické pracovníky 

s doporučeními ŠPZ, koordinovat zavádění 

podpůrných opatření a iniciovat jejich 

případnou aktualizaci. 

 

 

Vyhláška č. 27/2016 Sb. 

LEDEN 2023 

 

Projednat v pedagogické radě péči o žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Projednat v pedagogické radě péči o žáky 

s výchovnými či výukovými obtížemi a 

vytváření předpokladů pro jejich snižování. 

 

Projednat v pedagogické radě žáky, kteří 

neprospěli, nemohou být hodnoceni.   

 

Kontrola dokumentace poskytovaných 

poradenských služeb (žádosti, doporučení, 

výsledky vyšetření, vyhodnocení SVP). 

 

 

§51 zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon 

 

 

§7 vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování 

poradenských služeb ve školách 

 

 

§52 zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon 

 

 

§4 vyhlášky č. 72/2005 Sb. Poskytování 

poradenských služeb ve školách 

ÚNOR 2023 
 

Projednat v pedagogické radě péči o nadané 

a mimořádně nadané žáky. 

 

Kontrola dokumentace poskytovaných 

poradenských služeb (žádosti, doporučení, 

výsledky vyšetření, vyhodnocení SVP). 

 

 

§7 vyhlášky č. 72/2005 Sb. Poskytování 

poradenských služeb ve školách 

 

§4 vyhlášky č. 72/2005 Sb. Poskytování 

poradenských služeb ve školách 

BŘEZEN 2023 

 

Kontrola IVP, PLPP (obsah, správní 

 

 

§3 nebo §28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 



 

rozhodnutí, seznámení zákonných zástupců). 

 

Zpracovat seznam žáků, jejichž vývoj a 

vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, 

příprava návrhu další péče o tyto žáky – 

orientační šetření. 

 

Projednat s pedagogickými pracovníky 

aktivity školy zaměřené na prevenci 

záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, 

sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, 

prekriminálního a kriminálního chování. 

 

Informovat zákonné zástupce žáka a žáka o 

náležitostech poskytované poradenské služby 

– o výsledcích vyšetření a doporučení (do  

30 dnů), informovanost potvrdit podpisem. 

 

Seznamovat pedagogické pracovníky 

s doporučeními ŠPZ, koordinovat zavádění 

podpůrných opatření a iniciovat jejich 

případnou aktualizaci. 

 

 

příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. O 

poskytování poradenských služeb 

 

 

 

příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. O 

poskytování poradenských služeb 

 

 

 

 

§1 vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování 

poradenských služeb 

 

 

 

Vyhláška č. 27/2016 Sb. 

DUBEN 2023 

 

Projednat na pedagogické radě průběh a 

výsledky chování žáků na akcích pořádaných 

školou (školní výlety, exkurze, školy 

v přírodě). 

 

Projednat v pedagogické radě komisionální a 

opravné zkoušky. 

 

Projednat v pedagogické radě prevenci školní 

neúspěšnosti, primární prevenci rizikového 

chování. 

 

Seznamovat pedagogické pracovníky 

s doporučeními ŠPZ, koordinovat zavádění 

podpůrných opatření a iniciovat jejich 

případnou aktualizaci. 

 

Zpracovat analýzu příčin záškoláctví žáků 

včetně příslušných opatření. 

 

 

§14 vyhlášky č. 48/2005 Sb. O základním 

vzdělávání 

 

 

 

§4 vyhlášky č. 48/2005 Sb. O základním 

vzdělávání 

 

§7 vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování 

poradenských služeb 

 

 

Vyhláška č. 27/2016 Sb. 

 

 

 

 

MP č. j. 10 194/2002-14, k jednotnému 

postupu při uvolňování a omlouvání žáků 

KVĚTEN 2023 

 

Zpracovat seznam žáků, kterým jsou 

bezplatně poskytovány učebnice a učební 

pomůcky (žáci PT, 1. třídy, žáci se 

speciálními vzdělávacími potřebami). 

 

 

 

§27 zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon 

 

 

 

 



 

Projednat s třídními učiteli 8. a 9. ročníku 

žádosti žáků (zákonných zástupců) o 

pokračování v základním vzdělávání po 

splnění povinné školní docházky. 

 

Seznamovat pedagogické pracovníky 

s doporučeními ŠPZ, koordinovat zavádění 

podpůrných opatření a iniciovat jejich 

případnou aktualizaci. 

§55 zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon 

 

 

 

 

Vyhláška č. 27/2016 Sb. 

 

ČERVEN 2023  

 

Projednat v pedagogické radě komisionální a 

opravné zkoušky. 

 

Projednat v pedagogické radě použití 

slovního hodnocení u žáků s vývojovou 

poruchou učení. 

 

Kontrola dokumentace poskytovaných 

poradenských služeb (žádosti, výsledky 

vyšetření a doporučení, podpisy o 

informování). 

 

Kontrola IVP – SVP. 

 

 

§22 a §23 vyhlášky č. 48/2005 Sb. O 

základním vzdělávání 

 

§51 zákona č. 561/2005 Sb. Školský zákon 

 

 

 

§4 vyhlášky č. 27/2005 Sb. O poskytování 

poradenských služeb 

 

 

 

Vyhláška č. 27/2016 Sb. 

 

5) Nouzový stav a distanční výuka 

 

Nastane-li opět situace vzniklá ke Covid-19, vztahuje se na provoz škol a školských zařízení 

manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19, 

Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro 

nařizování karantény ve školách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Chodově 31. 8. 2022      Mgr. Lucie Archmanová 

                   ZŘŠ, výchovná poradkyně 


