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PLÁN NA ÚSEKU VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ  

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 
SRPEN 2021 
 

 Kontrola a příprava tabulky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  (VP) 
- zavedení do MATRIKY nových žáků 
- vyžádání spisů nových žáků z původních ZŠ – zavedení osobních spisů 
- seznámení PdP s doporučeními nových žáků 
- kontrola podpisů zákonných zástupců na nových doporučeních žáků 
- vytvoření IVP na míru každému žáku 

 
ZÁŘÍ 2021 
 

 Upřesnění počtu vycházejících žáků:      (KP) 
- informační schůzka s rodiči vycházejících žáků – tř. schůzky (7.9.2021) 
- možnosti dalšího vzdělávání žáků 
- podmínky přijetí do SŠ (dále se rozumí OU a jiných) 
- možnosti pracovního uplatnění po vyučení 
- předběžná nabídka učebních oborů 
 Zajištění návštěvy na ÚP Zlín (listopad 2021)     (KP) 

 
 Kontrola vypracování individuálních vzdělávacích plánů.    (VP) 
- konzultace jejich zpracování s třídními učiteli, dalšími pedagogy školy a konkrétními 

pracovníky SPC 
- zajištění podpisů zákonných zástupců žáků na IVP  

 
ŘÍJEN – LISTOPAD – PROSINEC 
 

 Vycházející žáci:         (KP) 
- registrace a případná realizace nabídek exkurzí do SŠ  
- spolupráce s náborovými pracovníky ze SŠ 
- prezentace nabídek SŠ 
- shromažďování informací o možnostech studia na SŠ. Zpracování získaných nabídek a 

informací (každý žák obdrží před vánocemi kompletní nabídku učebních oborů) + Atlas 
školství  

- profesní vyšetření žáků SPC Zlín, Kroměříž 
- konzultace se ZZ 
 Návštěva Úřadu práce Zlín        (KP) 
 Spolupráce s ostatními PdP:        (KP) 
- ČJ – zkušební vyplňování přihlášek na OU, SŠ 



                                                            

- ICT – vyhledávání na internetu (možnosti studia, orientace nabídek práce na                 
ÚP Zlín,  orientace v Atlasu školství); 

- OV  - orientace v Atlasu školství (tištěná podoba);  
- beseda  s prezentací KP s žáky 8. a 9. ročníku na téma „Volba povolání aneb bez práce 

nejsou koláče“, beseda s prezentací „Volba povolání“; 
- PČ – praktické využití získaných zkušeností;  
- beseda  KP s žáky VI. třídy ZŠS Díl I na téma „Čím budu“. 

 
 Problémoví žáci:         (VP) 
- spolupráce s odborníky, doporučení vyšetření, spolupráce se ZZ; 
- záznamy o jednání se ZZ v průběhu celého roku – zápisy. 

       
 
LEDEN – ÚNOR 2022: 
 

- poradenská odpoledne pro rodiče a vycházející žáky ve čtvrtek od 14,45 – 15,30 hodin.  
           (v případě potřeby lze domluvit i jiný termín - telefonicky);    (KP) 

- pomoc při vyplnění přihlášek. Potvrzení přihlášek lékařem.    (KP) 
 

- hodnocení PO a IVP – TU – kontrola      (VP) 
 
BŘEZEN: 
 

- kontrola přihlášek, odeslání na SŠ zákonnými zástupci;     (KP) 
- předání zápisových lístků 

 
DUBEN: 
 

- přijímací řízení (monitorování průběhu a výsledků; rozhodnutí o přijetí),   (KP) 
- v případě neúspěchu pomoc rodičům při hledání další možnosti uplatnění, 
- v případě neúspěchu pomoc rodičům s odvoláním; 

 
- kontrola platnosti Doporučení žáků ke vzdělávání      (VP) 

 
KVĚTEN: 
 

- zhodnocení výsledků přijímacího řízení;       (KP) 
- zdůraznit nezbytnost úspěšného ukončení desátého ročníku – podmínka pro              

přijetí do SŠ; 
- zajistit ve spolupráci s třídními učiteli případnou žádost ZZ žáka o umožnění pokračování 

ve studiu na základní škole, za účelem získání základního vzdělání. 
 
ČERVEN: 
 

- vyhodnocení PO a IVP společně s pracovnicí SPC;     (VP) 
- kompletace dokumentace vycházejících žáků;     (KP) 
- kontrola spisů.         (VP) 
- Kopie vysvědčení vycházejících žáků.      (KP) 
- Hodnocení práce na úseku výchovného a kariérového poradenství                      (VP,KP) 



                                                            

 
 Pravidelné konzultace pro žáky, zákonné zástupce vždy ve Čt od 14:30- 15:30 hod. 
 Po telefonické domluvě je možná konzultace i v jiný předem domluvený termín. 
 Konzultace a hledání řešení pro ZZ v případě akutního zhoršení zdravotního stavu 

dítěte, žáka (možnosti poskytování sociálních služeb) 
 
 
V Otrokovicích 27.8.2021 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: 
 
 
     _____________________                                 ______________________ 
                       
          Mgr. Jana Šindelková              Mgr. Pavlína Frdlíková 
  výchovná a kariérová poradkyně                        ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            

Poskytování sociálních služeb pro žáky s PAS, ADHD a mentálním postižením 
 
Poskytování sociálních služeb:  

- ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby, 

- sociální služby pro rodiny s dětmi a mladými dospělými s PAS, ADHD a mentálním 
postižením. 

 
Zákon č. 108/2006 Sb, o sociálních službách 
Působnost při zajišťování sociálních služeb 
§ 92 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
a) zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí 
okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy 
pomoci, a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí místem trvalého nebo hlášeného 
pobytu osoby. 
 
§ 93 
Krajský úřad 
a) zajišťuje ve spolupráci s ostatními poskytovateli sociálních služeb a obecním úřadem obce s 
rozšířenou působností, příslušným podle místa hlášeného pobytu osob, poskytnutí sociálních 
služeb v případě, kdy poskytovatel sociálních služeb ukončil poskytování sociálních služeb z 
důvodu zrušení jeho registrace, pozbytí její platnosti, popřípadě z jiného důvodu, a osoby, 
kterým tento poskytovatel dosud poskytoval sociální služby, se nacházejí v bezprostředním 
ohrožení jejich práv a zájmů a nejsou schopny samy si zajistit pokračující poskytování sociálních 
služeb. 
 
 

Týdenní stacionář Petrklíč 
Dolní Hejčínská 50/28, 779 00 Olomouc, Hejčín 

Web: www.klic-css.cz     IČO:70890595 

Telefon: +420 585 425 921     
 

Popis: 
Posláním Klíče je poskytovat prostřednictvím sociálních služeb podporu a pomoc lidem 

ve věku od 7 do 64 let (dle druhu poskytované služby) s mentálním postižením, popř. 
kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením, s poruchami autistického spektra, 
stabilizovaným duševním onemocněním, s kombinací poruchy autistického spektra, mentálního 
postižení a problémového chování. 
           Služby jsou poskytovány formou celoročního, týdenního a denního pobytu. Poskytujeme 
přechodného ubytování v pracovních dnech, stravu, vzdělávací a aktivizační činnosti, terapeutické 
činnosti a další.                                                                                                                               



                                                            

Klíč je rozčleněn na několik pracovišť, která nabízejí sociálně terapeutické, vzdělávací, pracovní, 
zájmové a aktivizační činnosti ve vlastním i v běžném společenském prostředí. 

 
Denní centrum Maják Slavičín                                                                  
Komenského 115, 763 21 Slavičín 
 

Web: www.slavicin.charita.cz  IČO: 70435618 

Telefon: 571 112 203,  734 435 242  e-mail: magda.zubkova@slavicin.charita.cz 

Popis: 
Centrum denních služeb Maják Slavičín zřízený Charitou Slavičín poskytuje podporu a 

pomoc lidem:  
-  s mentálním postižením - také s poruchou autistického spektra, 
-  s kombinovaným postižením,  
-  s tělesným postižením, 
-  starší děti (11 - 15 let), 
-  dorost (16 - 18 let),  
-  mladší dospělí (19 - 26 let). 

 Cílem je získat dovednosti vedoucí k seberealizaci a samostatnosti uživatelů s ohledem 
na věk, typ a stupeň postižení. 
Zařízení slouží uživatelům formou denního pobytu ve všední dny. 
Pomáhá navazovat a udržovat sociální vztahy, uplatňovat svá práva a začlenit se do běžné 
společnosti. 
 
 

Centrum ÁČKO, p.o., Valašské Meziříčí 
Centrum Áčko - sociální rehabilitace 
Husova 402/15; 757 01 Valašské Meziříčí 
 
Web: www.centrum-acko.cz      IČO: 00851710 
 
Telefon: mobil: 737 405 124 
 
Popis: 
Sociální služby poskytované Centrem ÁČKO, p.o. nabízí možnost terénní i ambulantní práce s 
uživateli, a to s ohledem na jejich momentální možnosti a schopnosti. 

1. je umožnit rodičům (pečujícím osobám) dětí od 18 měsíců do 26 let s vážným podezřením, či 
již stanovenou diagnózou poruchy autistické spektra, ADHD, mentálním postižením a 
přidruženými diagnózami, nezbytný odpočinek. 
 
Cíle služby: 

Dětem: 
- umožnit rozvíjení schopností v oblasti komunikace a seberealizace 
- umožnit udržení či rozvoj stávajících dovedností, aby byly schopné uspokojovat své potřeby   



                                                            

 v oblasti fyzické, psychické a sociální 
- umožnit rozvoj sebeobslužných činností 
- umožnit rozšiřování jejich životních možností a využívání volného času 
 
Rodičům (pečujícím osobám): 
-poskytnout čas potřebný k relaxaci a psychohygieně 
-poskytnout čas a prostor pro vyřízení osobních záležitostí 
-poskytnout čas strávený dle jejich potřeb a přání 
 
2. pobytové odlehčovací služby je poskytnutí sociální služby pobytovou formou dětem od 3 do 
26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, 
mentálním postižením a přidruženými diagnózami, které mají sníženou soběstačnost, o které je 
jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit pečující fyzické osobě 
nezbytný odpočinek. 
Cílem pobytové odlehčovací služby je poskytnout dítěti s PAS, ADHD a mentálním postižením 
péči s individuálním přístupem, rozvíjet jeho schopnosti, dovednosti a sebeobslužné činnosti. 
Zajistit podporu rodinám a poskytnout pečující osobě čas na odpočinek, který může využít dle 
svých potřeb a přání. 

Cílová skupina                                                                                                                          
Rodiny s dítětem/dětmi od 3 do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou 
diagnózou poruchy autistické spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými 
diagnózami. 

3. Posláním sociální rehabilitace je zkvalitnění života dětí a mladých dospělých s poruchou 
autistického spektra a ADHD, či s podezřením na tyto diagnózy a to poskytováním činností, 
které vedou k jejich vyšší samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. 

Cílem sociální rehabilitace je, aby byl uživatel schopen sám, popř. s co nejmenší mírou podpory, 
se o sebe postarat, orientovat se v běžných sociálních situacích, účelně trávit svůj volný čas a 
samostatně pracovat. 

Cílová skupina 
Děti a mladí dospělí od 7 let do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou poruchou 
autistického spektra a ADHD. 
Rodina s dětmi a mladými dospělými od 7 let do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou 
poruchou autistického spektra a přidruženými diagnózam 
 
 
 
NADĚJE pobočka Otrokovice 
Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice 
 
Web: https://nadeje.cz/otrokovice/o_pobocce123# 
 
Telefon:  +420 778 886 481     e-mail: otrokovice@nadeje.cz 
 
Popis:   



                                                            

Snažíme se o všestranný rozvoj osobnosti lidí se zdravotním, mentálním a 
kombinovaným postižením, o plnohodnotný život našich klientů, o jejich maximální možnou 
integraci do společnosti. 
 Více... 
Pro lidi s handicapem 

Lidem s handicapem poskytujeme soubor služeb, jehož cílem je všestranný rozvoj 
osobnosti každého našeho klienta jako individuality, podpora kvality jeho života a integrace do 
společnosti. 
  
Denní stacionáře nabízejí klientům aktivní trávení času, osobní rozvoj a kontakt s okolním 
světem. Pečujícím rodinám umožňují chodit do zaměstnání, plnit další povinnosti a oddychnout 
si během často náročné péče o svého blízkého. 
  
Sociálně terapeutické dílny se zaměřují na sociálně pracovní rehabilitaci. Klientům umožňují 
získat nové dovednosti, učit se spolupráci, pomáhají posílit jejich sebedůvěru, vědomí 
odpovědnosti a podle možností se připravit na otevřený trh práce. 
  
Týdenní stacionáře a domovy nabízíme pro lidi s těžším stupněm zdravotního postižení. Klienti 
žijí v malých komunitách, aby bylo možné vytvořit domácí prostředí. Zajišťujeme komplexní 
péči: výchovnou, pečovatelskou, zdravotnickou, rehabilitační a terapeutickou. Snažíme se o co 
největší otevřenost vůči vnějšímu prostředí. 
 
 
DZP Kunovice - Na Bělince 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince 
Na Bělince 1492 
68604  Kunovice                                                                                                                            

Web: DZP Kunovice – Na Bělince         
                                                                                                                                                    
Telefon: 572 549 411        e-mail: marcela.trvajova@ssluh.cz 
 
Popis:                                                                                                                                    
Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince je poskytování a 
zprostředkování sociálních služeb, ošetřovatelské, zdravotní a výchovné péče dle indviduálních 
potřeb klientů. Umožňujeme klientům žít běžným způsobem života, dle jejich možností a 
schopností, v souladu se Standardy kvality sociálních služeb. 
Určeno osobám s kombinovaným postižením (kombinovaným postižením rozumíme osoby 
s mentálním postižením a fyzickým postižením-dětská mozková obrna, svalové poruchy, 
vrozené poruchy pohybového ústrojí).                                                                        
Cílová skupina:                                                                                                                            
Děti předškolního věku (od 3 do 6 let)                                                                                       
Mladší děti 7 až 10 let                                                                                                                 
Starší děti 11 – 15 let                                                                                                                 
Dorost 16 až 18 let                                                                                                                    
Mladí dospělí 19 až 26 let 

 



                                                            

Rehabilitační stacionář Zlín                                                                                                            
Žlebová 1590, 760 01 Zlín    
 
Telefon: 577 210 092, 777 646 825      IČO:00283924 

Popis: 
Rehabilitační stacionář je organizační složkou statutárního města Zlína. Dle zákona č. 

372/2011 Sb. je stacionář poskytovatelem zdravotních služeb. 
 

Posláním je poskytování zdravotních služeb a výchovně vzdělávací péče dětem do šestnácti let 
s postižením smyslovým, tělesným, mentálním, kombinovaným a s poruchou autistického 
spektra, poradenská činnost zákonným zástupcům dětí do šestnácti let v oblasti mentálního a 
tělesného rozvoje, sebeobsluhy a dalších souvisejících dovedností, péče o děti do 3 let v denním 
režimu, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, 
hostinská činnost a poskytování ubytovací služby, provoz ambulance fyzioterapie pro děti a 
mladistvé do osmnácti let. 
 
Cílem poskytované péče je podporovat a upevňovat zdraví dětí, systematicky a komplexně 
uspokojovat potřeby dětí v konceptu Bazální stimulace, zachovávat a obnovovat optimální 
funkce pohybového systému, podporovat mentální vývoj dítěte, sebeobslužné dovednosti a 
samostatnost dítěte, rozvíjet komunikaci a řeč, podporovat a pomáhat rodinám, ve kterých 
vyrůstá dítě s postižením. 

  

Občanské sdružení Za sklem o.s. 
Sedmdesátá 7055, Zlín 760 01 
 
Telefon: +420 777 337 707     e-mail: poradna@zasklem.com 
Telefon+420 777 337 707 
P 
Popis:Pe-mail: poradna@zasklem.com 

Cílem je nabídnout osobám s poruchou autistického spektra (PAS) takovou podporu, aby 
mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. 

 
V současné době poskytuje organizace Za sklem o. s. tři registrované sociální služby: 
 

- Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS (OSP)  
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
 Sociálně terapeutické činnosti. 
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

(pomoc při vyplňování formulářů, doprovod při jednání na úřadech, pomoc při navázání 
kontaktu s rodinou atd.). 
 

- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS (SAS)  
 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
 Sociálně terapeutické činnosti. 
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 



                                                            

 
- Sociální rehabilitace pro osoby s PAS (SORE) 
 Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začleňování; 
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; 
 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; 
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 
  

 

 

 
 
                             
 
 


