
            Základní škola Čtverka, Uherský Brod 

__________________________________________________________________________________________ 

IČO: 60371714  Na Výsluní 2047, 688 01  telefon: 572 632 273 

 
 

          Plán výchovné poradkyně na školní rok 2019/2020 

 
Září  
kontrola nově zařazených žáků 

evidence žáků se speciálně vzdělávacími potřebami 

koordinace IVP 

konfrontace  IVP s pracovníky SPC 

vyřizování žádostí zákonných zástupců k uvolnění, k IVP nebo ke slovnímu hodnocení 

schůzka školské rady 

           

Říjen  
informace pro žáky 8. a 9. roč. o učebních oborech 

Dny otevřených dveří – návštěvy SOU  

besedy se zástupci /náboráři/ středních odborných učilišť 

           

Listopad 

profesní vyšetření žáků 9. ročníku – SPC Lazy Zlín 

exkurze na SOU -  Dny otevřených dveří 

konzultace se SPC 

hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí, žádosti k vyšetření 

konzultace se zákonnými zástupci 

                   

Prosinec 

seznámení žáků 9. ročníku s vyplňováním přihlášek ke studiu  

práce s CD - Atlas školství   

profesní orientace prostřednictvím ICT pro žáky 8. a 9. ročníku 

propagační materiály oborů jednotlivých učilišť /viz nástěnky k volbě povolání 

ve třídách/ 

 

Leden 
třídní schůzky pro rodiče vycházejících žáků, schůzka se zástupci SOU 

kontrola plnění IVP  

uzavření klasifikace za 1. pololetí školního roku 2019/2020 

třídní schůzky – hodnocení prospěchu a chování za 1.pololetí školního roku 

 

Únor  
kontrola vyplněných přihlášek 

konzultace s rodiči vycházejících žáků 

příprava přihlášek k odeslání na střední školy 

 

 



Březen 
předání zápisových lístků žákům 9. ročníku 

informace o postupu k vyplňování a zasílání zápisových lístků na SOU 

 

Duben 

hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí školního roku 2019/2020 

žádosti k psychologickému a kontrolnímu vyšetření  

kontrola formulářů „Doporučení ke vzdělávání“ žáků se speciálně vzdělávacími 

potřebami 

beseda pro žáky 8. ročníku na ÚP v Uherském Hradišti k profesní přípravě 

 

Květen 

vyhodnocení přijímacího řízení    

kontrola zápisových lístků a zapsání se na střední školy 

schůzka ŠR 

               

  

Červen  

beseda s lékařem pro žáky 8. a 9. roč. 

seznam vycházejících žáků se speciálně vzdělávacími potřebami ZŠ a ZŠ speciální 

žádosti rodičů pro žáky k prodloužení školní docházky 

hodnocení plánu VP 

hodnocení IVP 

závěrečná pedagogická rada 

 

 

 

V Uherském Brodě 27. srpna 2019     PaedDr. Hana Jurásková,  

     výchovný poradce 

 


