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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 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ  

• Vykonává činnosti informační, konzultační, koordinační, metodické, poradenské, 
intervenční a diagnostické v oblasti výchovného poradenství a procesu inkluze – integrace 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve spolupráci s metodikem 
podpory nadaných žáků. 

• Pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 
- Péče o žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dys…)  
- Péče o žáky s PAS 
- Péče o žáky s PUP k MZ 
- Péče o žáky se specifickými poruchami chování (ADHD, psychické problémy, …) 
- Péče o žáky se zdravotním znevýhodněním  

• Je koordinátorkou péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 
- Zpracuje individuální vzdělávací plán (IVP) pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními 

druhého až pátého stupně, realizace a vyhodnocení IVP (1x za rok). 
- Zpracuje a vyhodnotí Evaluační dotazník pro žáky se SVP (pololetní vyhodnocení). 
- Zpracuje pro žáky školy individuální vzdělávací plán (IVP) z jiných závažných důvodů 

(zdravotní znevýhodnění, péče o dítě aj.), realizace a vyhodnocení IVP (1x za rok). 

• Spolupracuje s KP na zpracování Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti žáků – 
Strategický plán podpory žáků ohrožených školní neúspěšností, žáků méně nadaných a žáků 
se SVP.  

• Připravuje a zpracovává různé ankety, dotazníky, včetně sociometrických testů zjišťujících 
sociální klima ve třídě a ve škole. 

• Účastní se adaptačního pobytu žáků 1. ročníku. 

• Prezentuje a propaguje školu na veřejnosti. 

• Zvyšuje si odborné znalosti samostudiem, účastí na vzdělávacích akcích pro výchovné 
poradce. 

• Vede funkční evidenci a dokumentaci v oblastech své působnosti, umožňující doložit rozsah a 
obsah činnosti výchovného poradce včetně navržených a realizovaných opatření v souladu se 
zákonem o ochraně osobních údajů. 
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VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ – časový harmonogram 2022/2023 
 

Výchovný poradce: Mgr. Magda Štukheilová 

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKTIVIT období 

01. Adaptační pobyt pro žáky 1. ročníku, O: PRCH, VP 09/2022 

02. Školní poradenský plán 2022/2023 (VP, KP, PRCH, MPN) 09/2022 

03. Inkluze – aktualizace evidence žáků se SVP, zpracování IVP 09/2022 

04. Sociometrické testy, klima třídy, 1. – 4. r., O: ZŘ, Su 10/2022 

05. Vyhodnocení sociometrických testů, třídnické hodiny, 1. – 4. r., O: Su, TU 12/2022 

06. Inkluze – přehled žáků s PUP, přihlášky k MZ 11/2022 

07. Inkluze – vyhodnocení PO pro žáky s SVP, evaluační dotazníky pro žáky se SVP – 
1. pol. 

01/2023 

08. Aktualizace evidence žáků se SVP – 2. pololetí 02/2023 

09. Inkluze – vyhodnocení PO pro žáky s SVP, evaluační dotazníky pro žáky se SVP – 
2. pol., 4. r., 1. – 3. r. 

04/2023 

06/2023 

10. Zpracování podkladů k výroční zprávě 06/2023 

11. Plánované aktivity VP 2023/2024 06/2023 

12. Kontrola povinné dokumentace VP  06/2023 

13. Péče o žáky se SVP (dotazníky pro SŠ, vyhodnocení PO, spolupráce se ŠPZ) 2022/2023 

14. Přednášky a besedy pro žáky dle aktuální nabídky 2022/2023 

15. Hospitace ve výuce – žáci se SVP  2022/2023 

16. Účast na setkáních VP a seminářích pro VP v rámci DVPP dle aktuální nabídky 2022/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


