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ZÁŘÍ 
 

- Zpracování harmonogramu kontrolních vyšetření 

- Vypracování a aktualizace seznamu žáků se SVP 

- Kontrola, aktualizace a doplnění IVP 

- Schůzka s asistenty pedagoga a tř. učiteli 

- Koordinace a zahájení pedagogické intervence a předmětu SPP u žáků s SVP 

- Evidence žáků, kteří budou končit školní docházku 

- Ve spolupráci s metodikem prevence organizovat účast třídních kolektivů ve 

vhodných preventivních programech 

- Aktualizace webových stránek VP 

 

ŘÍJEN 
 

- Informace o přijímacím řízení na SŠ pro školní rok 2022 - 2023 

- Předběžný průzkum profesní orientace vycházejících žáků, vyhledání žáků, kteří mají 

zájem o studium na školách s uměleckým zaměřením 

- Účast na informační akci výchovných poradců (celoročně) 

- Zajištění Atlasů školství pro vycházející žáky, seznámení žáků s touto brožurou 

- Účast na Technohrátkách dle zasílaných pozvánek a zájmu žáků 8. a 9. ročníku  

- Předběžný průzkum profesní orientace vycházejících žáků, vyhledávání žáků, kteří 

mají zájem o studium na školách s uměleckým zaměřením 

- Účast na informační akci výchovných poradců 

- Aktualizace nástěnky VP – volba povolání dle zasílaných materiálů ze SŠ 

- IPS ÚP – Pardubice – propagační materiál  
- Návštěva IPS ÚP Pardubice pro žáky 9. ročníku se zaměřením na výběr vhodné 

profese – dle nabídky možných volných termínů 
 

 

LISTOPAD 
 

- Upozornit žáky 5. ročníku na možnost studia na víceletých gymnáziích 

- Burza škol v Pardubicích (Schola Bohemia) – 5. – 6. 11. 2021 

- Informativní schůzka s rodiči vycházejících žáků o způsobu a termínech přihlašování 

na SŠ, o průběhu přijímacího řízení na SŠ 

- Průběžné seznamování žáků s termíny dnů otevřených dveří na středních školách a 

učilištích 

- V rámci předmětu Volba povolání pro žáky 9. ročníku využít testy profesní orientace 

- Zástupci SŠ na tř. schůzce IX. třídy – předávání informací rodičům i žákům 

- Předávání informačních materiálů SŠ 
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- Vyhodnocení práce asistentů pedagoga ve spolupráci s třídními učiteli a VP 

- Informační schůzka s metodikem prevence 

- Vyplňování přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou a jejich včasné odeslání (do 30. 11.) 

 
PROSINEC 
 

- V případě potřeby konzultace se žáky a jejich zákonného zástupce při hledání 

vhodného typu středoškolského studia 

- Koordinace prezentací jednotlivých SŠ na naší škole 

- Exkurze do blízkého podniku 

- Sledování práce se žáky se SVP – hospitační činnost 

 

LEDEN 

- V případě potřeby konzultace se žáky a jejich zákonného zástupce při hledání 

vhodného typu středoškolského studia 

- Sledování klasifikace žáků se SVP, zohledňovat tyto žáky při klasifikaci 

- Sledování péče o talentované žáky 

- Vyhodnocení podpůrných opatření a IVP u žáků se SVP, zhodnocení práce asistentů 

pedagoga ve spolupráci s třídním učitelem za 1. pololetí 

- Informační schůzka s metodikem prevence – vyhodnocení výchovných problémů  

za I. pololetí, prevence v oblasti sociálně patologických jevů 
 
 
 

ÚNOR 
 

- V případě potřeby konzultace se žáky a jejich zákonného zástupce při hledání 

vhodného typu středoškolského studia 

- Vyplňování přihlášek na SŠ a SOU, kompletace přihlášek, zajištění včasného zaslání 

přihlášek (do 1. 3.) 

- Žáci 9. ročníku s podpůrným opatřením – možnost přiložení zprávy z PPP pro úpravu 

podmínek přijímání na SŠ 

- Vyhodnocení přijímacího řízení na SŠ s talentovou zkouškou 

- Vydávání zápisových lístků žákům přijatým na SŠ s talentovou zkouškou 
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BŘEZEN 
 

- Intenzivní přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníku  

- Příprava zápisu dětí do 1. ročníku  

 

 
 
DUBEN 
 

- Sledování výsledků přijímacího řízení na SŠ 

- Zhodnocení efektivity intenzivního přípravného kurzu (úspěšnost v přijímacím řízení) 

- Evidence výsledků přijímacího řízení na SŠ – 1. kolo 

- Informace k odvolacímu řízení 

- Pomoc při odevzdávání zápisových lístků na SŠ 

- Kontrola práce s žáky s podpůrnými opatřeními a IVP – hospitační činnost 

- Vyhodnocení absence, omlouvání zameškaných hodin zákonnými zástupci, prevence 

záškoláctví 

- Zápis dětí do 1. ročníku, vyhodnocení o přijetí a odkladech 

 

 

KVĚTEN 
 

- Připravit žáky na 2. kolo přijímacích zkoušek 

- Sledovat umístění těchto žáků 

- Vydávání zápisových lístků žákům přijatým na SŠ ve 2. kole 

- Informace k odvolacímu řízení 

- Informace žákům osmého ročníku o průběhu přijímacího řízení v tomto šk. roce 

 

 

ČERVEN 
 

- Evidence výsledků přijímacího řízení na střední školy, prezentace výsledků veřejnosti 

(webové stránky) 

- Sledování klasifikace žáků se SVP 

- Pedagogická rada, žáci s výborným prospěchem, neprospívající žáci, absence žáků 

- Vyhodnocení plnění IVP, vyhodnocení práce asistentů pedagoga 

- Vyhodnocení pedagogické intervence a předmětu SPP 

- Vyhodnocení spolupráce se školním metodikem, vyhodnocení funkčnosti 

preventivních programů 

- Příprava materiálů na příští školní rok 
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SPOLUPRÁCE S 

- PPP Pardubice, PPP Ústí nad Orlicí 

- IPS ÚP Pardubice 

- OSPOD Holice, OSPOD Pardubice 

- Mateřskou školou Dolní Roveň 

- Zástupci středních škol a učilišť 

- Policie ČR – dle potřeby 

 
 

 

PODPORA A UŽÍVÁNÍ STRÁNEK: 
-  www.infoabsolvent.cz 

-  www.startnatrhprace.cz 

-   www.proskoly.cz  

 

 

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.startnatrhprace.cz/
http://www.proskoly.cz/

