
 
 

Zaměřujeme se převážně na následující oblasti a problémy 
 

Kariérové poradenství (profesní orientace žáků) 
 

 pravidelná aktualizace informací na školních internetových stránkách týkajících se 

kariérového poradenství, volby povolání a přijímacích zkoušek na střední školy  

a nástěnky výchovného poradce 
 

 seznámení zákonných zástupců (9. třída, zájemci ze 7. a 5. třídy) s aktuálním 

způsobem přijímacího řízení na střední školy, případně s konkrétními nabídkami 

středních škol, Dny otevřených dveří apod. 
 

 konzultace pro žáky a jejich zástupce v otázkách kariérového poradenství 

a přijímacího řízení na střední školy 
 

 distribuce publikací a materiálů o středních školách pro žáky a zákonné zástupce 
 

 rozdání přihlášek na střední školy a instruktáž pro jejich vyplnění  

(pro žáky, popř. zákonné zástupce) 
 

 kontrola vyplněných přihlášek na střední školy a jejich zpětné vrácení zákonným 

zástupcům 
 

 komunikace s Úřadem práce a IPS (Informační a poradenské středisko pro volbu 

povolání) při ÚP Frýdek-Místek, případně realizace přednášek o dalším vzdělávání 

pro žáky 
 

 exkurze žáků 8. ročníku do IPS (Informační a poradenské středisko) při Úřadu práce 

ve Frýdku-Místku 
 

Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

a žáků nadaných 
 

 nákup a příprava pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

a žáků nadaných 
 

 vedení databáze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných  

s již přiznaným stupněm podpory, vypracovaným PLPP (plán pedagogické podpory), 

apod. 
 

 metodická pomoc třídním učitelům (TU) a ostatním pedagogům při vypracování 

PLPP a jejich následná kontrola, popř. jejich konzultace s odpovídajícím školským 

poradenským zařízením 
 

 depistáže ve třídách, popř. vyhledávání žáků s potřebou dalších poradenských služeb  

či ohrožených školním neúspěchem  
 



 
 

 metodické vedení asistentů pedagoga a školních asistentů 
 

 účast na projednávání PLPP se žáky a jejich zákonnými zástupci za přítomnosti 

třídního učitele, popř. vyučujících daných předmětů 
 

 spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) 
 

 průběžné odesílání žáků na vyšetření do PPP a metodická pomoc při přípravě 

dotazníků 
 

 spolupráce s třídními učiteli a zákonnými zástupci při řešení aktuálních výukových 

problémů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 
 

 sledování nových poznatků v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, zapojení do aktuálních DVVP a průběžné doplňování 

učitelské knihovny o odbornou literaturu z dané oblasti 

 

Péče o žáky ohrožené školním neúspěchem 
 

 metodická pomoc TU a ostatním pedagogům při vypracování PLPP 
 

 kontrola a schválení PLPP 
 

 vedení databáze žáků s PLPP 
 

 případná účast na projednávání a následném vyhodnocování PLPP se žáky  

a jejich zákonnými zástupci za přítomnosti třídního učitele, popř. vyučujících  

daných předmětů 
 

 depistáže ve třídách s žáky ohrožených školním neúspěchem 

 

Problémy spojené se školní docházkou  
(neomluvená a vysoká omluvená absence) 

 

 prevence a postihy záškoláctví spojené s evidencí neomluvených hodin 
 

 účast na jednáních třídních učitelů se zákonnými zástupci 
 

 evidence, popř. vypracování zápisů z jednání třídních učitelů se zákonnými zástupci  
 

 vypracování zápisů z jednání výchovných komisí 
 

 spolupráce se sociálním odborem při Magistrátu Frýdek-Místek,  

případně s Policií ČR při řešení případů neomluvené absence 
 

 sledování žáků s vysokou omluvenou absencí, jednání s třídními učiteli a zákonnými 

zástupci žáka, hledání příčin vysoké absence žáků ve škole a návrhy opatření 

 



 
 

Primární prevence rizikových forem jednání  
 

 udržovat v aktuálnosti Minimální preventivní program školy  
 

 zajišťovat preventivní programy dle aktuální nabídky 
 

 účastnit se a vypracovávat zápisy z jednání se zákonnými zástupci při případném 

projednávání rizikových forem chování 

 

Spolupráce a koordinace práce asistentů pedagoga  

a školních asistentů 
 
 koordinovat práci asistentů pedagoga a školních asistentů, popř. tlumočit  

jejich postřehy a návrhy 
 

 sledovat aktuální nabídku DVVP pro asistenty pedagoga a školní asistenty 
 

 operativně pomáhat s depistáží žáků v jednotlivých třídách 


