
 
Plán činnosti výchovných poradců 
Pro školní rok 2022/2023 

Náplň i rozsah práce výchovných poradců je zakotven ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování 
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a dalších právních 
předpisech. 

Poradenské činnosti 

 Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami; 

 Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, 
koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými 
zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků; 

 Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; 
 Administrace, zpracování, interpretace a shromažďování odborných zpráv a informací o 

žácích v poradenské péči PPP a dalších poradenských zařízení; 
 Zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy 

preferencí v oblasti dalšího vzdělávání a volby povolání žáků; 
 Poradenství zákonným zástupcům žáků ve spolupráci s třídním učitelem a pracovníky školního 

poradenského pracoviště; 
 Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost; 
 Příprava návrhů o žáky s potřebou podpůrných opatření, včetně spolupráce na přípravě, 

kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory; 
 Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování 

poradenských služeb přesahujících kompetence školy; 
 Zajišťování spolupráce s pobočkami  Úřadu práce České republiky, dalšími institucemi 

(OSPOD, Policie ČR apod.) a poskytování informací žákům a jejich zákonným zástupcům; 
 Poskytování služeb pedagogického poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich 

speciálním vzdělávacím potřebám.  

Metodické a informační činnosti 

 Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy s naplňováním podpůrných opatření ve 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; 

 Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým 
pracovníkům školy; 

 Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace cizinců, 
individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.; 

 Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších 
poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů; 

 Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného 
poradce, navržená a realizovaná opatření.  

V organizační struktuře školy působí školní poradenské pracoviště se dvěma výchovnými poradci, 
metodikem prevence a karierovým poradcem. Školské poradenské pracoviště spolupracuje kromě 
žáků a zákonných zástupců také s učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy. Zajišťuje také 
koordinaci a spolupráci s jinými školskými zařízeními. Školní poradenské pracoviště vytváří 
vhodné podmínky pro vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních 
vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérního poradenství pro žáky. 
Poskytuje metodickou a další podporu pedagogických pracovníků. Bezplatné služby kladou důraz 
na důvěrnost jednání a ochranu osobních dat.  

Ve Vysokém Mýtě 1.9.2022 


