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Příloha č. 1 
Hodnocení práce výchovného poradce – školní rok 2016/2017 

 
Spolupráce s třídními vyučujícími: 
 
Výchovné komise: 
 
Datum Iniciály žáka - ročník Obsah výchovné komise 
21. 9. 2016 D.M. – 8. ročník kázeňské přestupky 
4. 10. 2016 D.B. – 7. ročník kázeňské přestupky 
7.11. 2016 D.M. – 8. ročník 

M.P. – 9. ročník 
výchovné problémy – popíjení alkoholu během 
přestávky mezi dopoledníma a odpoledním vyučováním 

9. 11. 2016 D.B. – 7. ročník ubližování spolužákům 
17. 1. 2017 K.Š. – 7. ročník nevhodné chování a záškoláctví 
19. 1. 2017 L.M. – 3. ročník 

V.F. – 3. ročník 
opakované porušování školního řádu – nepřipravenost 
na výuku 

25. 1. 2017 M.K. – 6. ročník nevhodné chování a nepřipravenost na výuku 
7. 2. 2017 M.P. – 9. ročník hrubé chování k vyučujícím, tykání dospělým osobám 

ve škole, nerespektování školního řádu 
22. 2. 2017 L.F. – 8. ročník neplnění školních povinností (nenošení úkolů, 

pomůcek), soustavné vyrušování při výuce 
7. 3. 2017 J.K. – 9. ročník 

J.K. – 6. ročník 
M.CH. – 5. ročník 

neomluvené hodiny 
nevhodné chování k učitelům a ke spolužákům 
ubližování spolužákům 

30. 3. 2017 M.CH. – 5. ročník nevhodné chování ke spolužákům, zapomínání pomůcek 
3. 4. 2017 J.T. – 4. ročník 

R.T. – 5. ročník 
S.T. – 9. ročník 

 
záškoláctví, soustavná nepřipravenost na výuku 

2. 5. 2017 Ž.S. – 6. ročník 
S.B. – 6. ročník 
P.A. – 6. ročník 

soustavná nepřipravenost na výuku a nevhodné chování 
při výuce 

10. 5. 2017 A.D. – 8. ročník 
M.D. – 8. ročník 

pomluvy a vyhrožování spolužákům 
ohrožování zdraví spolužačky 

16. 5. 2017 J.K. – 6. ročník soustavné vyrušování nepřipravenost na výuku 
24. 5. 2017 J.T. – 4. ročník 

R.T. – 5. ročník 
S.T. – 9. ročník 

 
záškoláctví a soustavná nepřipravenost na výuku 

6. 6. 2017 A.B. – 4. ročník nevhodné chování ke spolužákům 
19. 6. 2017 R.CH. – 8. ročník nevhodné chování k vyučujícím , vulgární slovník, 

fyzické pošťuchování spolužáků 
22. 6. 2017 S.Š. – 3. ročník agresivní vyhrožování spolužákovi 
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Pohovor se zákonnými zástupci o výchovných problémech: 
  

Datum Iniciály žáka - ročník Obsah pohovoru 
7. 3. 2017 A.K. – 5. ročník chování ke spolužákům 
2. 5. 2017 P.K. – 6. ročník pomlouvání spolužačky 
3. 5. 2017 Z.S. – 8. ročník pohovor o studijních možnostech žákyně 

  
  

Pomoc vystupujícím žákům při volbě školy: 
 

- informování žáků devátých ročníků o možnostech spolupráce s VP 
- aktualizace nástěnky s nabídkami SŠ a SOU pro vystupující žáky 
- obstarání brožur „ Atlasu škol“ pro školní rok 2017/2018 – nabídka škol v kraji 
- pomoc při výběru školy – individuální pohovory se žáky – podle dohody se žáky 
- zajištění návštěvy OA a SZŠ v Žatci  žáky 8. ročníků na den 13. 10. 2016 
- zajištění návštěvy ze  SOŠ a SOU v Žatci  v 9. ročnících na den 14. 10. 2016 
- návštěva SOŠ a SOU v Žatci  žáky 9. ročníků 14. 10. 2016 – Den zdravé výživy 
- zorganizována návštěva IPS na ÚP v Lounech pro  žáky 9. ročníku (24.10. třída 9.A    

a 19.10. třída 9.B) a doprovod žáků do IPS na ÚP v Lounech 
- distribuce atlasů škol žákům 18.10.2016 
- zajištění návštěvy ze SOU v Podbořanech  v 9. ročnících na den 9. 12. 2016 
- účast s vystupujícími žáky na „Vzdělávání 2017“ (burza škol) na zemědělské škole – 

24.11. 2016 
- účast vybraných žáků na dni otevřených dveří – SOU Podbořany – 9. 12. 2016 
- shromažďování podkladů na přihlášky, vyplňování údajů na přihlášky do Bakaláře 
- vybírání podepsaných přihlášek rodiči, kontrola údajů   
- rozdání zápisových lístků zák. zástupcům a informace o způsobu vyplňování 

zápisových lístků – za pomoci pana učitele Leška a třídních vyučujících 
- sledování přijímacího řízení a evidence přijetí žáků na školy. Vzhledem k tomu, že 

doklad o přijetí je doručen žákovi, má škola informace o přijetí pouze na základě 
sdělení žáka. 

 
 
Setkání výchovných poradců 
 

- účast na setkání výchovných poradců 26.9.2016 na SOŠ a SOU v Mostě 
- účast na setkání výchovných poradců 17.10.2016 na ÚP v Lounech 
- exkurze - účast na setkání výchovných poradců 11.1.2017 na SOŠ a SOU v 

Podbořanech 
- exkurze v průmyslové zóně Triangle – Yangfeng 8.6.2017 

 
                                                                  Petr Vaněk 
                                                                                                       výchovný poradce 
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VYHODNOCENÍ ČINNOSTÍ vztahujících se k žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami  a žákům nadaných 

 
PORADENSKÁ ČINNOST 

• depistáž specifických poruch učení a chování – pomoc třídním učitelům  

• podíl na tvorbě a realizaci IVP (celý školní rok) – celkem 35 IVP 

• poradenství pro rodiče a učitele v souvislosti s výukovými obtížemi žáků školy (po 
celý školní rok) – v průběhu celého roku konzultace s jednotlivými třídními učiteli, 
během třídních schůzek rozhovory s rodiči 

• spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zprostředkování jejich diagnostiky 
– po celý školní rok probíhaly schůzky s PPP Žatec. Předmětem těchto schůzek byly 
výsledky vyšetření a následný plán opatření – celkem proběhlo 24 schůzek 

• výběr pomůcek a koordinace pedagogické intervence 

• vyhodnocení dodržování postupů a opatření stanovených v IVP, 23., 24. 5. 2017 
 

METODICKÉ A INFORMAČNÍ ČINNOSTI 

• předávání informací o žácích školským poradenským zařízením – v průběhu celého 
školního roku 

• metodické konzultace s učiteli při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
– vypracování PLPP a jeho vyhodnocení – celkem 30 PLPP 

• evidence odborných zpráv a další dokumentace související se žáky školy  

• tvorba přehledných tabulek  
 

ŠKOLENÍ 

• 6. 4. Rizikové chování dětí a mládeže  

• 18. 5. Zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami ve školách 

 

 

                                                                                                                    Mgr. Petra Nová 
                                                                                                                výchovná poradkyně
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


