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Hodnocení práce na úseku výchovného a kariérového poradenství 

školní rok 2019/2020 

 

     Plán práce výchovného  a zároveň kariérového poradce byl sestaven tak, aby odpovídal 

potřebám, požadavkům žáků a jejich rodičů. 

 

     V průběhu přípravného týdne (srpen 2019) byla provedena průběžná kontrola doporučení 

stávajících žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a připraven seznam nových žáků 

(prvňáčci, přestupující žáci) do statistického výkaznictví. 

     V měsíci září VP a KP společně s třídními učiteli, dalšími pedagogy školy a konkrétními 

pracovníky SPC bylo konzultováno zpracování individuálních vzdělávacích plánů pro jednotlivé  

žáky.  

 

     Na první třídní schůzce dne 10.9.2019 byli rodiče i vycházející žáci seznámeni se základními 

informacemi o přijímacím řízení na OU a SOU. 

     Postupně byli rodiče i žáci informováni o nabídce učebních oborů a podmínkách přijetí do 

odborných učilišť. ZZ byli upozorněni  na možnost podání dvou přihlášek, důležitost zápisního 

lístku a způsobu předání rozhodnutí o přijetí na webových stránkách daného učiliště.  

V podzimním období navštívili naši školu zástupci odborných učilišť se svými prezentacemi. 

Žákům předali informační letáky s přehledem „Dnů otevřených dveří“. Žáci s rodiči tak měli 

možnost, seznámit se s prostředím a nabídkou i s požadavky na studium a praxí jednotlivých 

učilisť dle vlastního zájmu. 

     Získat informace o učebních oborech a možnostech pracovního uplatnění na trhu práce měli 

žáci také na internetu v hodinách ICT, ČJ, OV (vyplnění přihlášek).  

     V listopadu vycházející žáci navštívili Úřad práce ve Zlíně, kde získali opět celou řadu 

cenných informací a také Atlas školství na rok 2020/21.  

Všichni žáci byli profesně vyšetřeni pracovníky SPC: Zlín Lazy, Zlín JS, Kroměříž. Část žáků  

bylo vyšetřeno hromadně v naší škole, zbývající pak individuálně na jednotlivých SPC. Dva  

žáci byli přijati na zvolený H-kový učební obor a tři žáci na E-kový obor a tři žáci na C-kový 

obor. Dva žáci základní školy speciální – Díl II. ukončili povinnou desetiletou povinnou školní 

docházku v 10. ročníku a dále nebudou pokračovat v dalším vzdělávání. 

 

V průběhu školního roku jsme byli v úzkém kontaktu s pracovníky všech SPC a konzultovali 

jsme plnění IVP a další podpůrná opatření buď telefonicky, nebo osobní konzultací při 

vyšetřování žáků na naší škole. SPC byla předána vyhodnocení IVP a PO datovou schránkou 

nebo si je pracovníci SPC vyzvedli osobně. Vzhledem k stávající epidemiologické situaci Covid 

19, uzavření škol od 11.3.2020  i SPC, byla některá doporučení dodána se zpožděním. 

 

Problémová chování ve smyslu užívání vulgarismů či drobných fyzických útoků byla řešena 

třídními učiteli ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků v průběhu 1. pololetí. K žádným 

závažným přestupkům nedošlo. Ve 2. pololetí probíhal od 11.3. – 31.5.2020 distanční způsob 

výuky. Neřešili jsme tedy žádné výchovné problémy. Žáci 1. stupně ZŠ a ZŠS měli možnost 

nastoupit k 1.6.2020 k denní výuce za předem stanovených přísných hygienických podmínek. 

Žáci 2. stupně ZŠ pak od 8.6.2020 ke konzultacím a třídnickým hodinám. Žáci, kteří nebyli 

přihlášeni, pokračovali v distančním způsobu výuky.  
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Zde náleží velké poděkování všem PdP za velký kus odvedené práce jak při přípravě úkolů 

pro jednotlivé žáky i následné výuce od znovuotevření škol, tak žákům a jejím rodičům za 

kladný přístup a vzorné plnění zadaných úkolů. 

 

    I nadále úzce spolupracujeme s OSPODem Otrokovice. Průběžně jsme na žádost OSPODu 

podávali vyžádané informace o žácích naší školy, kteří jsou v jejich péči. V letošním školním 

roce jsme opět řešili u jednoho žáka neomluvené hodiny. Proto i nadále se budeme tímto 

negativním jevem zabývat. Další žádné vážnější případy na půdě školy v šetření nebyly. I příštím 

školním roku chceme pokračovat ve slibně se rozvíjející se spolupráci s rodiči. 

 

 

Výchovná poradkyně v průběhu roku získává nové poznatky samostudiem odborné literatury 

i vyhledáváním informací na internetu. Využívá i poskytované nabídky přednášek, školení a 

workshopů. Dále se účastní besed pořádaných OSPOD Otrokovice. Získané informace, 

zkušenosti a podněty předává ostatním pedagogickým pracovníkům. Výchovná poradkyně a nyní 

i kariérová poradkyně v červnu 2020 ukončila Akreditovaný vzdělávací program pro školní 

kariérové poradce v rozsahu 110 hodin. Školení bylo ukončeno závěrečnou prací a získáním 

certifikátu.  

 

 

 

 

 

 

 

V Otrokovicích 25.6.2020                                                              _______________________ 

                                                                                                             Mgr. Jana Šindelková 

                                                                                                   výchovná  a kariérová poradkyně 


