
Tematický plán  výchovného poradce 

  

Školní rok 2018/19 

 

Metodické a koordinační činnosti 
7 21.9.2011 

Legislativa školy OBSAH V 72/2005 v.z. 116/2011 1. 9.2011 - v platnosti 

 

1) Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy. 

2) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, 

závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a 

kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických 

jevů. 

3) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními 

kolektivy apod.). 

4) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů. 

5) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků 

do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je 

prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a 

etnické odlišnosti. 

6) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci 

problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v 

poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a 

dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 

7) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné 

péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů. 

8) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných 

poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o 

ochraně osobních údajů. 

9) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního 

metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. 

 

Informační činnosti: 
1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, 

o nabídkách programů a projektů, 

o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy. 

2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a 

zkušeností. 

3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence 

sociálně patologických jevů (orgány 

státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie 



ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové 

intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci). 

 

Poradenské činnosti: 
1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; 

poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně 

zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli). 

2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností 

rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování 

úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve 

škole. 

3) Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a 

koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a 

specializovanými školskými zařízeními. 

 

Příloha č. 1 

 Plán výchovného poradce 

 

(1) Ředitelka školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole , přičemž  

spolupracuje s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými 

pracovníky školy. 

Kontakty :  Mgr. Drahoslava Drábková, Mgr. Barbora Křížová 

Základní škola a Mateřská škola Radostice,  

    okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

Školní 80 

Radostice, PSČ 66446 

Mobil :  725 960 108 

E-mail: zs.radostice@seznam.cz 

               http://www.zs.radostice.cz 

 (2) Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a 

vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na: 

a) prevenci školní neúspěšnosti, 

b) primární prevenci sociálně patologických jevů, 

c) kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné 

volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, 

d) odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, 

mailto:zs.radostice@seznam.cz
http://www.zs.radostice.cz/


e) péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, 

f) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření 

předpokladů pro jejich snižování a 

g) metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických 

  

Oblasti působení  

  

1. Poradenství 

 poradenská pomoc žákům při volbě povolání – přechod na  osmiletá gymnázia, 

výběrové školy 

 skupinové i individuální poradenství v této oblasti 

 spolupráce s rodiči žáků především v oblasti poskytování informací o možnostech 

studia a průběhu přijímacího řízení 

 besedy s rodiči žáků na třídních schůzkách  

  Znaky šikany přímé i nepřímé , záškoláctví , šikana na internetu , bezpečné používání 

internetu – rady pro rodiče  

  

 Besedy s rodiči žáků na třídních schůzkách  

                    Znaky šikany přímé i nepřímé , záškoláctví , šikana na internetu , bezpečné 

používání internetu – rady pro rodiče  

Přehled základních sděleních  

             Doprava , jízda na kole, nebezpečné nástrahy venku, doma, při  sportu  

             Tísňová volání : 150 , 155, 158 , 112 

Adresa partnerské pedagogicko psychologické poradny : 

Pracoviště Hybešova, Brno  

- předškolní oddělení (pro děti od 3 let) pro region Brno-venkov 

- oddělení základního školství pro region Brno-venkov 

 

Telefon: 543 426 080, 731 658 683; 

 Email: hybesova@pppbrno.cz; Adresa: Hybešova 15, 602 00 Brno  

Besedy : profesionální orientace, kamarádství a spolupráce , drogy, šikana ,  

kyber . šikana teembuildind – 5. ročník : 

mailto:hybesova@pppbrno.cz


 

2. Práce se žáky vyžadujícími zvláštní pozornost 

 vyhledávání a orientační šetření žáků vyžadujících zvláštní pozornost a příprava 

návrhů na další péči o ně 

 zjišťování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností, 

především ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou 

 zaměřit se především na práci: 

                                            a) se žáky se specifickými poruchami učení,  

                                            b) se žáky s výchovnými a výukovými problémy 

                                                  c) se žáky - cizinci 

                                                  d) s talentovanými a nadanými žáky 

3. Metodická činnost 

 zprostředkování metod pedagogické diagnostiky a intervence ostatním pedagogickým 

pracovníkům 

 vedení při integraci žáků vyžadujících zvláštní pozornost 

 při  tvorbě individuálních vzdělávacích plánů 

 vedení při práci s nadanými žáky 

 shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči 

  

4. Informační činnost 

 poskytování informací činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení 

v regionu, žákům a jejich rodičům 

 zveřejňování důležitých informací výchovného poradce  pro rodiče na webových 

stránkách školy 

  

 

 

 

 

Příloha č.2 

Sledování negativních jevů. 



 

  
Negativní jevy školní rok  

    

  1.roč.. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5roč.     

Kouření reálná zjištění          

             

Alkohol reálná zjištění          

             

„měkké drogy“  reálná zjištění          

(marihuana)            

„tvrdé drogy“  reálná zjištění          

(ostatní)            

Šikana  vyloučení jednotlivce  

z kolektivu 

     

    

  psychická šikana          

   fyzická šikana          

  lynčování           

         
    

Záškoláctví  Datum./ hodin          

            

Kriminalita       

(činy jinak označované 

za trestné)  

násilné povahy          

majetkové povahy          

pod vlivem návykové látky      
    

Týrání dítěte  reálná zjištění          

             

Zneužívání dítěte  reálná zjištění          

             

Zanedbávání dítěte   reálná zjištění          

             

Gamblerství  reálná zjištění          

             

Jiné reálná zjištění          

                  

           

 

 

Příloha č.3 

Měsíční plány  



Září  

Shromažďování lékařských a psychologických vyšetření  

Informace mezi učiteli  

Evidence počtu žáků ve třídách  

Sledování aklimatizace prvňáčků ve škole  

Třídní schůzka  

Říjen  

Žádosti o vyšetření žáků  

Seminář : První pomoc při školní šikaně a kybernšikaně , účast Mgr.  Barbora Křížová  

Posilování osobnosti dětí, vztahy v kolektivu, vzájemná pomoc : projekt  Strašidel se 

nebojíme, navzájem se ochráníme 

Listopad  

Konzultace s rodiči  , dotazníkové šetření 

Informace učitelům na pedagogické radě – nová vyšetření atd.  

Individuální plány , zapojení dětí do projektu EU, kroužky 

Beseda 4. A  5.  ROČNÍK   Šikana a drogy 

 

Prosinec 

Sociální výchova, vztahy v rodině. Advent 

 

Leden  

Hodnocení a sebehodnocení : Co se nám podařilo 

Konzultace s rodiči 

 

Únor  

Přihlášky ke studiu – osmiletá gymnázia  



Kontrola platnosti vyšetření  

Schůzka s rodiči žáků 5. tříd, kteří chtějí přejít na osmiletá gymnázia apod.  

Potvrzení přihlášek  

 

Březen  

Příprava zápisu do prvních tříd  

Spolupráce s MŠ, pozvání dětí do školy  

Řešení „nezralých dětí“ – spolupráce s MŠ  

Zápis do 1. ročníku  

Vydání zápisových lístků  

Kyber. šikana  - projekt 4. a  5. ročník 

 

Duben  

Evidence přijatých žáků k základnímu vzdělání  

Kontrola vyšetření PPP  

Konzultace ve prospěch obtížně prospívajících žáků.  

Informace na ped. radě o problémových žácích  

 

Květen  

Zhodnocení úspěšnosti žáků na přijímacích zkouškách  

Řešení školních neúspěchů (prospěch)  

Hospitační činnost na práci pedagogů s integrovanými žáky  

Prevence záškoláctví – kontrola absencí  

 

Červen  



Pokyny pro hodnocení žáků  

Hodnocení plánu na tento školní rok  

Profesionální orientace dětí : Čím budu - projekt 

Uspořádání, organizace a přehledy materiálů výchovného poradenství, skartace neplatných, 

vyřazených dokumentů  

Kontrola platnosti vyšetření a příprava materiálů pro příští rok  

Vyhodnocení : pedagogická rada červen 2019  

Výroční zpráva, Vlastní hodnocení školy  

 

Příloha č. 4 

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA  

A  

KONTAKTY 
 

 

 

LINKA BEZPEČÍ 

www.linkabezpeci.cz 

800 155 555  nonstop bezplatný provoz z pevné linky i mobilní sítě 

800 111 113 linka Vzkaz domů (bezplatné z pevné linky) 

724 727 777 linka Vzkaz domů (dle tarifu operátora) 

840 111 234 rodičovská linka (pro dospělé, kteří chtějí pomoci nebo pomoc  

  sami jako rodiče potřebují) 

ilb@linkabezpeci.cz internetová linka bezpečí 

 

LINKA VZKAZ DOMŮ 

http://www.linkabezpeci.cz/
mailto:ilb@linkabezpeci.cz


Jsi na útěku? Vyhodili tě z domova? Máš strach se vrátit? Zavolej nám na Linku 

Vzkaz domů – volej zdarma z pevné linky nebo z mobilního telefonu (tarif dle operátora) 

každý den od 8 od 22 hod. 

 

RODIČOVSKÁ LINKA 

Každý všední den odpoledne – Po, St, Pá:   13 – 16 hod         

  Út, Čt:   16 – 19 hod 

KDY VYTOČIT ČÍSLO RODIČOVSKÉ LINKY? 

Na Rodičovskou linku se převážně obracejí rodiče, popřípadě ostatní členové rodiny: 

 Jejichž děti mají problémy s učením, záškoláctvím, agresivitou, lhaním, zneužíváním 

návykových látek, trestnou činností apod. 

 Kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, jako je např. rozvod, úmrtí člena rodiny, 

útěk dítěte z domova apod. 

 Jejichž děti mají psychické a osobnostní problémy, jako je např. zvýšená úzkostnost, 

nespavost, problémy v kontaktu s vrstevníky apod. 

 Jejichž dítě se stalo obětí šikany či mají jiné školní problémy 

 Poměrně často kontaktují Rodičovskou linku občané s dotazem, jak mají postupovat 

v případě, že mají podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte ve svém okolí. 

 

MODRÁ LINKA 

www.modralinka.cz   (možnost chatu nebo skype) 

help@modralinka.cz 

549 241 010    nebo    608 902 410       7 dní v týdnu od 9 do 21 hod  (cena běžného hovoru) 

Jsou chvíle, kdy si člověk neví rady, potřebuje poradit nebo pomoci. Nemá se na koho 

obrátit. Octne se sám nebo své blízké a kamarády nechce svými problémy obtěžovat. Pokud i 

vy nevíte, jak dál, a chcete svůj problém svěřit někomu, kdo vás bude pozorně  poslouchat a 

pomůže vám jej řešit, nebo se chcete jen vypovídat, potom se s důvěrou obraťte na Modrou 

linku. Anonymita je zaručena. 

SPONDEA  

KRIZOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

 

www.spondea.cz  

http://www.modralinka.cz/
mailto:help@modralinka.cz
http://www.spondea.cz/


541 235 511   nonstop pevná linka 24 hod denně 

608 118 088  nonstop mobilní telefonní číslo 24 hod denně 

260-321-915 icq  

chatovaní hodiny   Po od 12 do 14 hod                 

 Út od 17 do 20 hod                

 St  od 8 do 10 hod 

 Čt  od 17 do 19 hod  

 Pá  od 12 do 15 hod    

 So     od 19 do 22 hod 

skype     Po    od 12 do 14 hod      

                        Út    od 17 do 20 hod 

Trápí Tě něco tak, že na to musíš stále myslet? Máš problém, se kterým si nevíš rady? 

Máš strach, trpíš depresí, máš pocit bezmocnosti? Řešíš životní problém se sebou, s láskou, se 

svou nemocí, se svou odlišností? Řešíš krizové situace v rodině, ve škole, mezi vrstevníky? 

Týrá či zneužívá Tě někdo? KONTAKTUJ NÁS! 

 Krizová pomoc na spondej.cz – nejpozději do 24 hod Ti odepíšeme, ve všední 

dny i okamžitě 

 Písemné si můžeš sjednat osobní schůzku s příslušným odborníkem přímo 

v našem zařízení, konzultace jsou zdarma, přijít může kdokoli, komu ještě 

není 18 let anebo je studentem.  

 

JAK SE K NÁM DOSTANEŠ… 

Adresa – Sýpka 25, Brno 

Dostaneš se k nám od nádraží tramvají č.9 nebo z České ulice tramvají č.3, 5 a 11. ve 

všech případech vystoupíš na zastávce Jugoslávská. Ulice Sýpka je 100m od tramvajové 

zastávky č.5 ve směru jízdy 

 

  AZYL SPONDEA – MOŽNOST PŘESPÁNÍ  

Krizová lůžka slouží pro všechny v nouzi, v ohrožení, v neřešitelných situacích. Jsou 

připravena, když se z jakéhokoliv důvodu ocitneš bez střechy nad hlavou. Nabízíme bezpečné 

ubytování na 1-3 noci, v závažných případech i déle, hygienické zázemí, stravu, 

psychologickou pomoc a poradenství.  

   

Plán výchovného poradce byl vytvořen společně  s plánem  školní 

prevence, oba plány na sebe navazují a vzájemně se doplňují. 

2 .9 2018                                                      Mgr.   Drahoslava Drábková 

                                                                             Mgr.   Barbora Křížová 

                                                         


