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Plán práce výchovné poradkyně pro školní rok  2022-2023 

 
 

1. Metodická pomoc učitelům při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně 
nadanými 

 vyhledávání, sledování a pomoc při práci s těmito dětmi, pomoc při tvorbě individuálních 
výukových a výchovných plánů pro integrované žáky i žáky bez individuální integrace 

 projednávání dodatečných OŠD, přeřazování do jiných typů tříd, škol 

 možnost zajištění screeningu v 1.třídě (dle momentální nabídky PPP v Plzni) 
 

2. Příprava a realizace zápisu do 1.tř.ZŠ- přijetí, OŠD, dokumentace, screening poruch učení (1.tř.) 
 

3. Přijímací řízení (SŠ,SOU,OU) 

 ve spolupráci s TU 5.,7., 9.tř.třídy vyřízení veškeré agendy 

 ve spolupráci s PPP P-S zajištění testů Profi orientace pro žáky 9.třídy 
 
4. Spolupráce se zákonnými zástupci 

 nástup do ZŠ,OŠD 

 výchovné a výukové obtíže dětí, pomoc při řešení NŽS 

 zapojení a další rozvoj mimořádně nadaných dětí 

 konzultace k výběru vhodné školy – zajištění setkání vycházejících žáků, jejich zákonných 
zástupců a zástupců SŠ a SOU z Plzně a okolí 

 projednávání návrhů na vyšetření, rozbor výsledků 

 výchovné komise 

 poradenství pro zákonné zástupce dětí z MŠ 
 

5. Očekávaná spolupráce s jinými subjekty 

 Městská policie Plzeň – besedy, prevence 

 PPP P-S, PPP P-J, PPP P-S, SPC a odborní lékaři 

 KÚ-OSPOD 

 SVP (DDÚ) 

 ÚP P-S 

 Národní iniciativa pro život 

 LF UK v Plzni 

 Česká spořitelna  
 

6. Práce s třídními kolektivy 

 pomoc při řešení konfliktních situací, komunikačních obtíží, zapojení kolektivů do podpůrných 
projektů  

 
7. Vedení dokumentace 

 zprávy z poradenských a odborných vyšetření 

 individuální a skupinová integrace, PLPP a individuální vzdělávací plány 

 zápisy 

 přijímací řízení, odvolací řízení (přihlášky na SŠ/SOU, zápisové lístky, pomoc při sepsání 
odvolání vůči nepřijetí na školu) 

 zápisy z jednání výchovných komisí, jednání s rodiči, učiteli 
 
 

8. Průběžná spolupráce s vedením ZŠ a metodikem prevence 
 
 
 
 

V Chotíkově 1.9.2022                                                                                         Mgr. Petra Pangrácová 
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