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Hodnocení plnění plánu práce výchovného poradce 
šk. rok 2018/2019 

 
 
V průběhu školního roku bylo postupováno v souladu s Plánem práce výchovného poradce a 
podle požadavků kolegů učitelů a potřeb žáků.  

 
I. OBLAST  PROFESNÍ ORIENTACE 
 
V této oblasti byl plán splněn ve všech bodech. Všechny plánované akce byly uskutečněny 
v daném termínu. V rámci hodin Volba k povolání byly řešeny aktuální problémy žáků a 
předávány potřebné informace k volbě SŠ. Nabídky SŠ taktéž zveřejněny na nástěnce 
výchovného poradce. Po celý rok byli žáci, rodiče, TU, U průběžně informováni internetem, 
formou prezentací středních škol a učilišť, při výuce, na TK, Burzou škol, ÚP - IPS Cheb, PPP. 
Žáci  9. r. si vyzkoušeli samostatně své znalosti na testech SCIO.  
Spolupráce s ÚP při zajišťování besed pro žáky 9.roč. byla bezproblémová. 
V rámci systémového projektu „ VIP Kariéra II – KP“ – UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU 
PRÁCE- žáci obdrželi „ Atlas školství“ pro rok 2018/19. 
Bylo využito informačního programu ISA – /infoabsolvent/ pro práci v hodinách,  pro žáky a 
jejich rodiče. 
Ve spolupráci s PPP Cheb byly provedeny u vycházejících žáků Profi testy a následné 
konzultace s jejich rodiči. 
Další možností pro rodiče byly konzultační hodiny VP a třídní kroužky SRPDŠ.  
V hodinách pracovní výchovy se žáci naučili vyplňovat přihlášky a zápisové lístky, vyhledávat 
potřebné informace k VP. Byli vedeni nařízeními MŠMT k přijímacímu řízení  /internet školy, 
nástěnka k VP, tříd. nástěnky/. 
Výchova k volbě povolání rozšířila poznatky žáků o světě trhu práce a seznámila je s reálnými 
možnostmi uplatnění absolventů na trhu práce. Žáci byli vedeni k zásadám etiky, k osobní 
zodpovědnosti za vlastní rozhodování o své budoucnosti a k finanční gramotnosti a k umění 
pružně reagovat na změny budoucích životních situací. Tematické okruhy byly zařazeny do 
povinných předmětů a dalších vzdělávacích aktivit, pořádaných školou. Pro přijímací řízení 
obdržel vycházející žák 2 přihlášky  
a 1 zápisový lístek. 
V letošním školním roce byly ředitelkou školy povoleny dvě žádosti o prodloužení školní 
docházky. 
 
 

Umístění vycházejících žáků ze ZŠ Luby ve školním roce 2018 – 2019 
         

 Počet žáků dívek chlapců 
z 9. ročníku 22 11 11 
z 5. ročníku 1 0 1 

CELKEM 23 11 12 

      
 

Typ studia Počet žáků 

4 leté maturitní studium 17 

3 leté učební obory  5 

Osmileté gymnázium  1 

Celkem 23 
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Název SŠ Počet žáků 

Integrovaná střední škola Cheb 2 

SOŠ civilního letectví Praha 1 

Waldorfské lyceum Praha 1 

Střední a vyšší policejní škola Ministerstva vnitra  Praha 2 

Střední zdravotnická škola Cheb 4 

SŠ České Velenice obor železničář 1 

Střední zdravotnická škola Karlovy Vary 1 

Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov 1 

Integrovaná střední škola technická a ekonomická  Sokolov 2 

Střední pedagogická škola Karlovy Vary 1 

Střední průmyslová škola informační technologie Ostrov nad Ohří 1 

Gymnázium Cheb 2 

Gymnázium Plzeň  1 

Gymnázium Karlovy Vary 1 

Střední logistická škola Karlovy Vary 1 

SPŠ potravinářská a technická Praha 1 

Celkem 23 

 
II. OBLAST SPECIÁLNĚ  PEDAGOGICKÁ 
Zpracování a kontrola IVP  včetně samotného hodnocení probíhala dle plánu. Všechny plány 
IVP byly schváleny PPP a hodnoceny jako dobře zpracované. 
Žádné pochybení nebylo shledáno. IVP předali vyučující výchovné poradkyni v termínu do 
konce září bez zbytečných prodlev. Kontrolu platnosti posudků z PPP a tudíž IVP prováděl 
výchovný poradce průběžně během školního roku. Při vyšetření z PPP se většinou jednalo o 
kontrolní vyšetření stávajících integrovaných žáků a následné doporučení ke vzdělávání žáka 
se speciálně vzdělávacími potřebami dle vyhlášky č. 27/2016 Sb.,.  V 8 případech se jednalo o 
vyšetření nových žáků. Vyplnění dotazníku do PPP zajišťují na popud výchovného poradce 
samotní TU. Vyplněný dotazník před odesláním vždy kontroluje výchovný poradce.   

 
Práce se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami 
Na úrovni vyučujících zejména na 1. stupni dochází v průběhu šk.roku k depistáži a 
monitoringu žáků, aby bylo včasně odhaleno podezření na SPU. Dále jsou tito žáci po 
konzultaci s rodičem a jejich souhlasem posláni na vyšetření do PPP v Chebu. 

Ve spolupráci PPP, výchovného poradce, třídního učitele a vyučujících dotyčných předmětů 
se s žákem dle IVP pracuje v hodinách. Na škole pracují tři asistentky pedagoga, do konce 1. 
pololetí jedna školní asistentka. Jako podpůrné opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami byl v naší škole zařazen podle doporučení školského poradenského zařízení a 
přiznaného stupně podpory předmět speciálně pedagogické péče „Reedukace SPUCH“, který 
je zaměřen na rozvoj následujících oblastí: grafomotorické dovednosti, vizuálně percepční 
dovednosti, sluchového vnímání, prostorová orientace, případně dalších oblasti vycházejících 
z konkrétních obtíží žáka. Ve školním roce 2018/19 do něj bylo zařazeno 6 žáků.  

Na základě doporučení ŠPZ a přiznaného stupně podpory byla 9 žákům se SVP poskytována 
pedagogická intervence.  

Většina hodin byla realizována v učebně, která byla pro zajištění péče pro žáky se speciálně 
vzdělávacími potřebami vyčleněna.  Při výuce byly využity kompenzační pomůcky (bzučáky, 
čtecí okénka, pracovní tabulky Piccolo a pracovní listy, interaktivní tabule, výukové 
programy).  



  Příloha č.6 
Dále je žákům 1. stupně /převážně 1. +2. ročník/, kteří mají vadu výslovnosti nabízen 
nepovinně volitelný  předmět -  logopedická prevence. 

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou 
Ve školním roce 2018/2019 naše škola využívala služeb PPP v Chebu.   
Velice kladně hodnotím spolupráci s psycholožkou Mgr. Lenku Brodskou.  

 
Spolupráce s dalšími institucemi 
Dále úzce spolupracujeme s Policií ČR při zajišťování akcí s preventivním zaměřením na 
sociálně patologické jevy na naší škole, OSPOD, SPC v Chebu.  

   
Evidence neomluvených hodin 
Tuto evidenci vedou jednotliví TU. Při zjištění neomluvené absence postupují v souladu 
s vnitřním řádem školy. Celkový počet neomluvených hodin v uplynulém školním roce byl: 
151. O tento nárůst neomluvených hodin se ve velké míře přičinili dva žáci, kteří jsou nyní 
umístěni v dětském domově. 
 
 
III. DALŠÍ  OBLASTI  PŮSOBENÍ  VÝCHOVNĚ  PORADENSKÉ  ČINNOSTI 

 
Minimální preventivní program školy  
Tento program vypracovává preventistka soc. pat. jevů Mgr. Jana Krejčová. Minimální 
preventivní program je vždy v září zveřejněn na webu školy v aktuální podobě. 
Škola se zúčastnila dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi žáky 2. stupně  
a obdržela souhrnnou zprávou výsledku šetření pro školu „Škola a šikana“. 

  
Nástěnka výchovného poradce a metodika prevence 
Nástěnka výchovného poradce se nachází v  mezipatře. V průběhu roku je nástěnka 
průběžně aktualizována podle potřeb. Zejména v období profesní volby v období od září do 
ledna jsou na ni uveřejněny různé nabídky SŠ v regionu a přehledy DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
těchto SŠ. Na webových stránkách školy byly taktéž zveřejněny všechny důležité informace o 
profesní volbě. Také je možné na těchto stránkách najít mnoho zajímavých odkazů na jiné 
weby zabývající se problematikou SPU a SPCH a jejich nápravou spolu s problémy 
dotýkajících se sociálně patologických jevů. 
  
Práce s problémovými žáky a spolupráce s rodiči 
Poradenská činnost v této oblasti byla směrována do tří oblastí: 

1. řešení  problémů školní docházky dětí 
2. řešení problémů prospěchu 
3. řešení vztahových problémů 

 
 Jednání probíhají vždy nejprve na úrovni TU či další vyučující + žák.  
 Pokud problém přetrvává, je přizván rodič a z jednání je pořizován záznam 

z jednání s rodičem, který si TU archivují pro případná další jednání. Jednu kopii 
tohoto záznamu obdrží i rodič.  

 V případě, že i poté výchovné či studijní problémy přetrvávají, je svolána 
výchovná komise složená z výchovného poradce nebo metodika prevence, 
zástupce vedení školy, třídního učitele a v případě potřeby i dalších vyučujících. 
Výchovná komise je řízená výchovným poradcem či vedením školy. Z jednání se 
opět pořizuje záznam a v jedné kopii je předán i rodiči.  

 V případě, že by ani opakovaná výchovná komise neměla patřičný vliv na pozitivní 
změnu v problémovém chování žáka, škola začíná spolupracovat s OSPOD Cheb a 
dalšími institucemi, které mohou zjednat nápravu.  
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V uplynulém školním roce bylo evidováno 12 jednání s rodiči, ze kterých byly provedeny 
zápisy. Informativní dopis zaslaný na OSPOD byl v uplynulém roce zaslán 6x u 6ti různých 
žáků a 3x u sourozenců. 

   
 

Vypracovala:  
Mgr. Hrabovská Miroslava                                                                     Luby 7. 9.2019 


