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PLÁN NA ÚSEKU VÝCHOVNÉHO  A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ  

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 

SRPEN 2020 

 

• 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 2020 

 

• Upřesnění počtu vycházejících žáků:      (KP) 

- informační schůzka s rodiči vycházejících žáků – tř. schůzky 8.9.2020 

- 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 2020)     (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 – osobně, formou nástěnky tomu určené 

- 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 

• Návštěva Úřadu práce Zlín        (KP) 

• Spolupráce  s ostatními PdP        (KP) 

- ČJ – zkušební vyplňování přihlášek na OU, SŠ 
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- ICT – vyhledávání na internetu (možnosti studia, orientace nabídek práce na                 

ÚP Zlín,  orientace v Atlasu školství) 

- OV  - orientace v Atlasu školství (tištěná podoba);  

- beseda  KP s žáky 8. a 9. ročníku na téma „Proč se dále vzdělávat aneb bez práce nejsou 

koláče“ 

- 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 2021 

 

- 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. Kontrola odeslání na SŠ.      (KP) 

 

 

DUBEN 

 

- Přijímací řízení (monitorování průběhu a výsledků; rozhodnutí o přijetí).   (KP) 

- V případě neúspěchu pomoc rodičům při hledání další možnosti uplatnění.  

 

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) 

 



 

 

V Otrokovicích 28.8.2020 

 

 

Vypracovala: 

 

 

     _____________________                                 ______________________ 

                       

          Mgr. Jana Šindelková              Mgr. Pavlína Frdlíková 

  výchovná a kariérová poradkyně                        ředitelka školy 

 

                             

 
 


