
Plán práce výchovného poradce 
Základní škola a Mateřská škola Brozany nad Ohří 

školní rok 2019 - 2020 
 
 

 výchovný poradce:  Mgr. Eva Švihnosová 

   

spolupracovníci:  Mgr. Jana Musílková – školní metodik prevence 

                              třídní učitelé 1. – 9. ročníku 

                              učitelé a vychovatelé 

Mgr. Marina Danišková – předmět speciální pedagogické péče 

          Mgr. Radka Krunclová, Milena Zázvorková – logopedie 

          Jitka Švecová – školní asistent 

   

 

 

Činnost zahrnuje tyto výchovné oblasti : 
 1. Pedagogicko - psychologické poradenství 
 2. Profesní orientace 
 3. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními  aj. 
 4. Spolupráce s úřady práce 
 5. Studijní a výchovné problémy, problémoví žáci 
 6. Péče o talentované žáky a žáky s SVP, žáky s plánem pedagogické podpory 
 7. Adaptace žáků 6. ročníku při přechodu z 1. na 2. stupeň ZŠ 
 8. Adaptace nově příchozích žáků na ZŠ Brozany n. O. 

9. Kooperace s učitelkami Předmět speciální pedagogické péče a Pedagogická 
intervence 

 10. Kooperace se školním metodikem prevence 
11. Důraz na mimoškolní činnost 

 12. Kontakty na jiná odborná pracoviště 

 
Konzultační hodiny 

 

  Mgr. Eva Švihnosová : 

místo: v ředitelně  
čas: podle dohody   
 

Mgr.  Renata Hlaváčková

místo: sborovna 
čas:  úterý 13:00 -13:45   
  
Mgr. Martina Danišková 
Místo: sborovna 
čas: podle dohody 
  
 
 
 
 
 



Výchovný poradce :  
Poradenské činnosti : 
1. Kariérové poradenství a poradenská činnost při rozhodování o další vzdělávací a profesní 
cestě žáků, tj. zejména : 
 a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním 
a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka, 
 b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci 
zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti 
volby povolání žáků, 
 c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve 
spolupráci s třídním učitelem), 
 d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve 
spolupráci s třídním učitelem), 
 e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a středisky výchovné 
péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy, 
 f) zajišťování skupinových návštěv školy v informačních poradenských střediscích úřadů 
práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního 
využití informačních služeb těchto středisek. 
2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost 
a příprava návrhů na další péči o tyto žáky. 
3. Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a 
průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
4. Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace 
poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými 
zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. 
5. Poskytování těchto služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich 
speciálním vzdělávacím potřebám. 
Metodické a informační činnosti 
1. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence. 
2. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování 
žáků, inkluze, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod. 
3. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky 
s podpůrnými opatřeními pedagogickým pracovníkům školy.  
4. 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. 
5. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších 
poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů 
(třídní učitel v KLŽ) 
6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného 
poradce, navržená a realizovaná opatření. 
 

 

Výchovné poradenství plní na škole tyto hlavní úkoly : 
  1. informační 
  2. poradenské 
  3. odborně metodické 
  4. diagnostické  
  5. koordinační  
 
Spolupráce : 
  1. ve škole - s vedením školy, třídními učiteli, všemi vyučujícími, školním 
asistentem 
  2. mimo školu - s rodiči žáků, Úřadem práce IPS Litoměřice, Policií ČR    
  3. a další profesionálními institucemi, viz níže 



 
Průběh výchovné práce : 

 
září  
 - setkání výchovného poradce s žáky 6. očníku (ulehčit přestup na 2. stupeň ZŠ)  
- získání přehledu o problémových žácích od třídních učitelů, vytvoření přehledu (projekt 
Poznáváme se, pomáhám si ve třídách s novými žáky a v 1. třídě) 
- zajištění mimoškolní činnosti – vypracovat přehled zájmových kroužků, využití volnočasového 
areálu, hasičárny, sportovní haly, počítačové učebny atd. 
- informace pro vycházející žáky (plnící 9. rokem povinnou školní docházku) a zákonné 
zástupce  
- nástěnka s informacemi o G, SŠ, SOU v 9. třídě 
- kontrola IVP a plánů pedagogické podpory žáků s SVP a odeslání ke kontrole školským 
poradenským zařízením 
 
říjen, listopad a průběh celého školního roku 
- sledování výchovně-vzdělávacích výsledků žáků ve spolupráci s třídními učiteli,  
- případné rozhovory s žáky nebo jejich zákonnými zástupci, pomoc při řešení některých 
kázeňských přestupků 
- setkání s výchovnými poradci základních škol –  PPP Litoměřice, Roudnice n. .L. – informace 
o typech středních škol a jejich studijních a učebních oborech a změnách ve výchovném 
poradenství  
- zajištění tiskopisů pro přijímací řízení na SŠ + sledování legislativy k přijímacímu řízení na SŠ 
- základní informace o možnostech středoškolského studia i dalšího uplatnění pro absolventy 
ZŠ Brozany n. O. 
- pomoc při orientaci v studijních možnostech studentů (zajistit dostatek informačních materiálů, 
výtisky se seznamem středních škol, informace o dnech otevřených dveří, informační nástěnka) 
 
listopad  
- třídní schůzky rodičů: informace rodičů o činnosti výchovného poradce o organizaci školního 
roku ohledně přijímacího řízení na  střední školy  
 
leden, únor, březen, průběžně 
- další kontrola IVP a plánů pedagogické podpory žáků s PO  
- pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy 
   
Duben, květen, červen  
- upozornění  pedagogů na zápis do žákovského listu žáků s SVP, jimž končí platnost zpráv a 
upozornit na přešetření ve školských poradenských zařízeních 
- vypracování přehledu podaných přihlášek ke studiu na střední školy, informace o volných 
místech (v případě neúspěchu žáka v prvním kole přijímacího řízení) 
- zajistit předání informací a brožur o středních školách z 9. ročníku do 8. ročníku 
- setkání výchovného proradce s žáky 5. ročníku (ulehčit přestup na 2. stupeň) 
- statistické vyhodnocení výsledků uplatnění absolventů ZŠ Brozany nad Ohří v dalším studiu  
 
  
průběžně dle potřeby  
  - rozhovory se žáky a zákonnými zástupci na základě jejich individuálního zájmu  
  - spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, školním asistentem, 
sociálními pracovníky a kurátory při řešení studijních a výchovných problémů a projevů šikany 
  - spolupráce v lokálním projektu síťování Terezínsko (s O. Míkou) 
 
v Brozanech n.O. dne 1. 9 .2019                                         vypracovala: Mgr. Eva Švihnosová 
 
 



 



Poradenské a terapeutické instituce v regionu a další instituce : 

 
Městský úřad :  

Městský úřad Litoměřice 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Mírové nám. 17 

412 01 Litoměřice 

 Pavlína Mrázová 

funkce: kurátorka mládeže – Litoměřicko 

telefon: 416 916 421 

e-mail: pavlina.mrazova@litomerice.cz 

Středisko výchovné péče 
 
SVP Slaný, Tomanova 1361, 274 53 

Tel:312 520 569  

e-mail:svp.slany@quick.cz  
 
PPP  

Pedagogicko - psychologická poradna Litoměřice 

Palachova 18 

412 01 Litoměřice 

Telefon/fax: 416 733 031 

Telefon: 416 733 015 

Mobil: 723 364 433 

E-mail: litomerice@pppuk.cz 
 
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje 
Pracoviště Roudnice nad Labem 
Karlovo náměstí 
413 01  Roudnice nad Labem 
 
Tel.: 416 831 148 

 

E-mail: roudnice@pppuk.cz 

 
 
 
 dětský psychiatr  
 
MUDr. Marie Štětinová - tel:416 731 805 
 
Kontaktní centrum Litoměřice  
vedoucí zařízení: Bc. Jaroslav Papež 
Adresa: Novobranská 15, 412 01 Litoměřice 
telefon: 416 737 182, 606 229 979, 728 262 683 

e-mail: kclitomerice@tiscali.cz 

http://www.ccklitomerice.cz  
 
 
 
 
 

mailto:pavlina.mrazova@litomerice.cz
mailto:litomerice@pppuk.cz
mailto:most@pppuk.cz
mailto:kclitomerice@tiscali.cz
http://www.ccklitomerice.cz/


Policie České republiky okresní ředitelství  Litoměřice 

Adresa: Eliášova 7, 412 48 Litoměřice  

Telefon ústředna (spojuje všechna oddělení a útvary): 974 436 111  

Fax: 974 436 900  

E-mail: pislt@mvcr.cz  

preventivně informační skupina: 

tisková mluvčí 
nprap. Ing. Alena Romová : tel. 974 436 207  
mobil. 724 101 966  
fax. 974 436 900  

e-mail: pislt@mvcr.cz 

pracovník prevence 
nprap.Pavla Kofrová… tel. 974 436 208 
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