
PLÁN AKTIVIT
ŠKOLNÍHO  PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ  

NA ŠKOLNÍ ROK   2016/2017

Vedoucí školního poradenského pracoviště: 
Mgr. Kateřina Gančarčíková – zastupující výchovný poradce (od 01/2017)

Členové školního poradenského pracoviště:  
Mgr. Kateřina Golíková – školní metodik prevence (od 1.9.2016)
všichni učitelé
Mgr. Jitka Panušová – výchovný poradce (od 1.9.2016), na MD (od 01/2017)

        
Školní poradenské pracoviště zahájilo na ZŠ Babice nad Svitavou v září 2016 první rok své činnosti. 
Hlavním tématem pro tento školní rok je zkvalitnění práce v diferencovaných třídách a spolupráce s
kompetentními odborníky mimo školu (PPP, SPC, psycholog, spec.pedagog).

Hlavní cíl naší práce – poskytovat služby učitelům, žákům i jejich rodičům a směřovat k vytvoření
rovného přístupu ke vzdělání, a to v     následujících oblastech:
1. zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
2. péče o žáky nadané a žáky ohrožené neprospěchem, o děti přestupující a děti ze sociálně slabých
rodin,
3. problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
4. prevence rizikového chování

Hlavní prostředky:
1. soustředit pozornost na pedagogickou diagnostiku,
2. směřovat k získání zaměstnance se vzděláním a zkušenostmi speciálního pedagoga
3. další vzdělávání pedagogům v oblasti inkluze,

Hlavní úkoly pro jednotlivé oblasti činnosti:

1. Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

PRŮBĚŽNĚ
Aktualizace  a  doplnění  dokumentace  integrovaných  žáků  a  ostatních  žáků  se  speciálními
vzdělávacími  potřebami  (zprávy  před  1.9.2016  i  nově  vyšetření),  konzultace  učitelů  k  PLPP,
poskytování podpůrných opatření

Příprava IVP pro integrované žáky v souladu s platnou legislativou, vedení dokumentace, spolupráce
výchovného poradce s třídními učiteli,  projednání se zákonnými zástupci (IVP, PLPP, informovan
souhlas)

ZÁŘÍ
Zahájení činnosti dvou reedukačních kroužků – 1 hodina týdně skupinové pedagogické intervence a
podpory přípravy na výuku - po vyučování (3.roč.), (4. a 5.roč.) - pro děti s doporučením PPP, možno
doplnit dalšími žáky s výukovými obtížemi (nebo dětmi ze sociálně slabých rodin) - do počtu max. 4
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ŘÍJEN
Jednání  v PPP  a  SPC  –  dohoda  spolupráce  na  nový  školní  rok,  poskytnutí  informací  o  ŠPP,
projednání IVP s konzultanty školského poradenského zařízení a odesílání školních dotazníků žáků –
průběžně
Sledování adaptačních potíží žáků 1. ročníků při zahájení školní docházky – třídní učitelka

LISTOPAD
Vyhledávání  žáků  v  1.ročníku  s percepčním  oslabením  (pedagogickou  diagnostiku  vede  třídní
učitelka), sestavení jejich plánů pedagogické podpory (PLPP), informace rodičům

Konzultace s rodiči žáků s poruchami učení a chování
Sledování nových poznatků v oblasti péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – zapojení
všech učitelů do programů dalšího vzdělávaní (viz plán DVPP a šablony)

LEDEN
Hospitace ve třídách, kde jsou integrovaní žáci
Příprava školních dotazníků pro odeslání na vyšetření do PPP pro integrované žáky a dále pro žáky,
kteří budou přecházet na II. stupeň a u kterých se objevily aktuální problémy

BŘEZEN
Zhodnocení efektivity práce žáků s IVP, PLPP, podpůrnými opatřeními, návrhy na doplnění, též 
zhodnocení práce asistentek pedagogů, příprava vyhodnocení podpůrných opatření II. a III.st.
pro PPP

ČERVEN
Zhodnocení  výsledků  péče  o  žáky  se  specifickými  vzdělávacími  potřebami  –  zpětná  vazba  od
zákonných zástupců integrovaných žáků  i jejich vyučujících

2. Péče o žáky nadané a žáky ohrožené neprospěchem, o děti přestupující

ZÁŘÍ
Téma pro rodiče žáků 1.roč. „Jak pomoci prvňáčkovi při domácí přípravě“ (třídní učitelka, v rámci
třídní schůzky)

ŘÍJEN
Průzkum  zájmu  o  studium  na  víceletém  gymnáziu  mezi  žáky  5.  roč.  a  zajištění  informací  o
přijímacím řízení (přihlášky, seznam škol, termín konání Veletrhu středních škol Brno)

Plán celostátních soutěží a olympiád pro tento školní rok: Soutěž školních časopisů ASK ČR, Logická
olympiáda, Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický Klokan (3. i 5.roč.)

Příprava  podkladů  (IVP,  objednání  vyšetření)  pro  vycházející  žáky s poruchami  učení  z důvodu
možnosti jejich zohlednění při přijímacím řízení na střední školy i následném studiu

Návštěva  žáků  ve  spádové  ZŠ  Kanice  (anglické  divadýlko,  seznamovací  aktivity  jednotlivých
ročníků, prohlídka jazykové učebny)

LISTOPAD
Jednání o neprospěchu u žáků, kteří jeví za 1. čtvrtletí výrazné zhoršení
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Vydání přihlášek na střední školy žákům, kteří se budou hlásit na umělecké obory a budou vykonávat
talentové zkoušky

PROSINEC
Zahájení činnosti Klubu ČJ a M – pro nadané žáky 5.ročníku (též jako příprava na přijímací zkoušky)

Poskytování  individuálních  konzultací  vycházejícím  žákům  a  jejich  rodičům  –  pomoc  při
rozhodování (třídní učitel a vyučující v 5.roč)

ÚNOR
Informační schůzka pro rodiče před zápisem do 1.roč., téma posouzení školní zralosti, informace o 
spolupráci s PPP

BŘEZEN
Zahájení  činnosti  Klubu předškoláků  –  nabídka  všem rodičům dětí  z  MŠ Babice  nad  Svitavou,
edukativně-stimulační  aktivity,  nová  nabídka  naší  ZŠ  s  cílem usnadnit  přechod  dětí  z  MŠ,  pod
vedením budoucí třídní učitelky 1.roč. za pomoci školní asistentky

Zahájení činnosti Klubu matematických a deskových her pro žáky 3.roč. (šablony).

DUBEN
Jednání o žácích se zhoršeným prospěchem

Sledování a zhodnocení výsledků přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia

KVĚTEN
Vydání zápisových lístků a další kola přijímacích řízení – třídy s rozšířeným vyučováním Matematiky
(Brno ZŠ Křídlovická, ZŠ Sirotkova)

ČERVEN
Pro usnadnění přestupu na 2.stupeň: návštěvy žáků 5.ročníku v nejbližších spádových ZŠ (akce: Staň 
se na jeden den žákem ZŠ Kanice, návštěva ZŠ Bílovice nad Svitavou a při té příležitosti účast na 
olympiádě Liškiáda)

PRŮBĚŽNĚ
Sledování nadaných a talentovaných žáků a návrhy další péče o ně – zapojení do soutěží, využívání
metod a forem výuky, které zajistí individuální přístup k těmto žákům ve vyučování – např. zadávání
diferencovaných úkolů

Průběžné  sledování  žáků  ohrožených   neprospěchem  –  sdílení  učitelů  v  oblasti  zkušeností,  jak
používají  nástroje  pedagogické  diagnostiky.  Poskytování  individuálních  konzultací  rodičům  od
třídních  učitelů  a  vyučujících.  Identifikace  dětí  se  sociálním  znevýhodněním  –  komunikace  se
zákonnými zástupci. Práce s těmito dětmi v diferencované třídě

Vyhodnocování  závěrů  pedagogických  rad  –  přehled  o  žácích  s  neprospěchem  –  hledání  příčin
neprospěchu

Získávání  zpětné  vazby  o  práci  našich  žáků  po  přechodu  na  2.stupeň  (informační  schůzka  se
statutárním zástupcem ZŠ Bílovice nad Svitavou).
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3. Problémy spojené se školní docházkou

ÚKOLY  PRO  CELÝ  ŠKOLNÍ  ROK  
Prevence a postihy záškoláctví – postup podle školního řádu: evidence neomluvených hodin,  jednání
třídních učitelů s rodiči, popř. jednání výchovných komisí

Spolupráce se sociálním odborem a kurátorem pro mládež, případně s Policií ČR, při řešení případů
neomluvené absence

Sledování žáků s vysokou omluvenou absencí – projednávání případů, kdy  žáci zameškali více než
100 hodin za jedno klasifikační období – jednání se zákonnými zástupci žáka, hledání příčin vysoké
absence žáků ve škole a návrhy opatření

Koordinace zajištění pomoci žákům s dlouhodobou absencí ze zdravotních důvodů – možnost zadání
úkolů z jednotlivých předmětů + individuální konzultace 

4. Prevence rizikového chování žáků

Plánované aktivity vychází z Minimálního preventivního programu školy. 
1)   součást výuky:
- kooperativní učení: organizace projektového dopoledne – práce žáků ve smíšených týmech, téma: 
Zdravá výživa
- výukové programy zaměřené na prevenci: Zdravé zoubky (1.-5.roč.), Nebezpečí alkohol (4.-5.roč.), 
Hravá muzikoterapie se speciálním pedagogem (3.roč.)
- zážitkové školní akce: návštěva divadel, muzeí, výukových programů, školní výlety, škola v přírodě,
zimní lyžařský výcvikový kurs

2)   volnočasové aktivity:
rozšíření nabídky ŠD (ranní družina) a odpoledních kroužků v tomto školním roce o: Angličtina 
hravě, Gymnastika s Bárou, Keramika s Katkou, nové sportovní kroužky v TJ Sokol, Flétničky pro 
začátečníky

3) pozitivní efekt spolupráce s rodiči:
průběžné plánování akcí a slavností se spolkem rodičů Babyka a TJ Sokol: Řemeslný jarmark, 
Martinská slavnost, Mikulášská nadílka, Vánoční rozsvěcení stromu, Tříkrálové koledování, 
Masopustní karneval, vynášení Morény, Velikonoční hrkání a tvoření, Noc s Andersenem s 
předčítáním a nocováním ve škole, Pohádkový les, Benefiční akce Den dětí

- na základě zájmu třídních učitelů možnost objednání programu s externím psychologem (např. téma
šikana), v případě rizikové situace objednání intervenčního programu PPP pro třídní kolektivy

   

Návrh vypracovala: Mgr. Jitka Panušová, 3.9.2016

Aktualizovala, koordinuje, zodpovídá: Mgr. Kateřina Gančarčíková, 31.1.2017

Příloha:
Minimální preventivní program ZŠ Babice nad Svitavou
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