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Obchodní akademie a Jazyková škola  

s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÝ PLÁN – program poradenských služeb ve škole 

PODPORA NADANÝCH ŽÁKŮ 

2022/2023 

 

METODIK PODPORY NADANÝCH ŽÁKŮ 
 

• Pečuje o žáky nadané a mimořádně nadané, je koordinátorkou péče o žáky nadané: 
- Zpracuje individuální vzdělávací plán (IVP) pro žáky nadané na základě doporučení ŠPZ, 

realizace a vyhodnocení IVP (1x za rok).  
- Pro sportovně talentované žáky vykonávající sportovní přípravu zpracuje odlišnou úpravu 

organizace vzdělávání (OÚOV) se zohledněním absence související s jejich sportovní 
přípravou.  

- Zpracuje a aktualizuje Strategii podpory nadaných a mimořádně nadaných žáků. 
 
PODPORA NADANÝCH ŽÁKŮ – časový harmonogram 2020/2021 
 

Metodik podpory nadaných žáků: Mgr. Monika Čermáková 

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKTIVIT období 

 Zpracování a aktualizace strategie podpory nadaných a mimořádně nadaných žáků 09/2022 

 Školní poradenský plán 2022/2023 (VP, KP, PRCH, metodik podpory nadaných žáků) 09/2022 

 Vyhledávání a identifikace nadání u žáků 1. ročníku 09/2022 
01/2023 

 Zpracování podkladů k výroční zprávě 06/2023 

 Evaluační dotazníky 2022/2023 

 Péče o žáky nadané a sportovně talentované  2022/2023 

 Průběžná aktualizace přehledu žáků s OÚOV 2022/2023 

 Zpracování odlišné úpravy organizace vzdělávání jednotlivým žákům 2022/2023 

 Vedení divadelního kroužku 2022/2023 

 
Personální zajištění poradenských služeb 
 

Poradenská služba Zodpovědný pracovník 

Výchovné poradenství Výchovná poradkyně, třídní učitelé 

Kariérové poradenství Kariérová poradkyně, třídní učitelé 

Prevence rizikového chování a šikany Školní metodik prevence, výchovná poradkyně, 
třídní učitelé, ředitelka školy 

Prevence školní neúspěšnosti Kariérová poradkyně, výchovná poradkyně, 
školní metodik prevence, učitelé jednotlivých 
předmětů, třídní učitelé, zástupkyně ředitelky 
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Péče o žáky se SVP Výchovná poradkyně, třídní učitelé, učitelé 
jednotlivých předmětů 

Péče o žáky nadané a mimořádně nadané Metodik podpory nadaných žáků, třídní učitelé, 
učitelé jednotlivých předmětů 

Spolupráce se ŠPZ Výchovná poradkyně, metodik podpory 
nadaných žáků, ředitelka školy 

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků Třídní učitelé, učitelé jednotlivých předmětů, 
výchovná poradkyně, kariérová poradkyně, 
metodik podpory nadaných žáků, školní 
metodik prevence, zástupkyně ředitelky, 
ředitelka školy  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ředitelka školy 

 
 
Kontakty na pracovníky školního poradenského pracoviště a oblast jejich působnosti 
 

Pracovník Oblast poradenské služby  Kontakt (e-mail) Konzultační 
hodiny 

Ing. Hana Štěpanovská, 
ředitelka školy 

- Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

- Spolupráce s poradenskými 
zařízeními 

- Spolupráce a komunikace se 
zákonnými zástupci žáků 

hana.stepanovska@oaprerov.cz 
 

dle domluvy 
 

Mgr. Dana Kaprálová, 
zástupkyně ředitelky 

- Spolupráce a komunikace se 
zákonnými zástupci žáků 

- Prevence školní neúspěšnosti 

dana.kapralova@oaprerov.cz 
 

dle domluvy 
 

Mgr. Magda Štukheilová, 
výchovná poradkyně 

- Žáci se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

- Spolupráce a komunikace se 
zákonnými zástupci žáků 

- Spolupráce s poradenskými 
zařízeními 

- Metodická podpora učitelům při 
naplňování závěrů a doporučení 
školských poradenských zařízení 

magda.stukheilova@oaprerov.cz 
 

 

STŘEDA 
10:00 – 11:30 

Mgr. Lenka Mikešová, 
kariérová poradkyně 

- Kariérové poradenství 
- Prevence školní neúspěšnosti 
- Prevence předčasných odchodů 

žáků ze školy 

lenka.mikesova@oaprerov.cz 

 

dle domluvy 
 

Mgr. Monika Čermáková, 
metodik podpory 
nadaných žáků 

- Žáci nadaní a mimořádně 
nadaní 

- Spolupráce a komunikace se 
zákonnými zástupci žáků 

- Spolupráce s poradenskými 
zařízeními 

monika.cermakova@oaprerov.cz 

 
dle domluvy 
 

Ing. Richard Horáček,  
školní metodik prevence 

- Prevence rizikového chování 
- Preventivní plán školy 
- Spolupráce a komunikace se 

zákonnými zástupci žáků 
- Spolupráce s poradenskými 

zařízeními 

richard.horacek@oaprerov.cz 
 

dle domluvy 
 

 
Práce s informacemi a s důvěrnými daty:  
Důvěrná data jsou ochraňována v souladu s GDPR – nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
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a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů); dále v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  
Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou č. 116 ze dne 15. dubna 2011. 
 
 
Zpracovala:  
Mgr. Monika Čermáková, metodik podpory nadaných žáků 
Přerov 5. 9. 2022 
 


