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Aktivity pro žáky / zákonné zástupce plánované v rámci výchovného poradenství a prevence 
rizikového chování - školní rok  2022-23 

 
 

 Výchovné poradenství, volba povolání: 

 Sestavení, konzultace a předání IVP zákonným zástupcům žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami (září – říjen, u nových doporučení pak průběžně po celý školní 
rok) 

 Příprava a realizace adaptačního kurzu žáků 6.třídy – 8.-9.9. 2022 – Hojsova Stráž 

 Podílení se na přípravě a realizaci preventivních aktivit na zlepšení vztahů 
v problematických kolektivech (ve spolupráci s lektory PPP P-S, případně POINT 14) 

 Zajištění realizace testů Profi orientace-zájemci z řad žáků 9.tř., zajišťuje PPP v Plzni (1. 
část  proběhne koncem září 2022) 

 Schůzka pro zájemce o studium na víceletých gymnáziích (5.+7.tř.) a jejich zákonné 
zástupce- koncem října 2022 

 Schůzky se zájemci o studium oborů s talentovou zkouškou a jejich zákonnými zástupci 
říjen a listopad 2022  

 Seminář vycházejících žáků, jejich ZZ s VP, TU, ŘŠ a zástupci vybraných SŠ/SOU- volba 
povolání, předpokládaný termín je konec října-začátek listopadu 

 Zápis do 1.třídy- seminář ředitelky ZŠ a výchovné poradkyně se zákonnými zástupci 
žáků MŠ - včasné informace o kritériích zápisu, legislativě, postupu při vyšetření školní 
zralosti, žádosti o odklad školní docházky, zápis dítěte do vícero škol..(předpokládaný 
termín- prosinec 2022), seminář bude určen i pro rodiče žáků, kteří nenavštěvují naši 
MŠ 

 Zajištění exkurze na Úřad práci v Plzni, Kaplířově ulici- volba povolání-žáci 9. tř.- podzim 
2022 

 Kompletace přihlášek ke studiu, předávání přihlášek a zápisových lístků zákonným 
zástupcům žáků 9.tř.+ zájemců o studium na víceletých gymnáziích (první polovina 
února 2023, přesný termín bude v lednu zveřejněn na webu a ve ŠOL)  

 Screening poruch učení v 1.tř.- ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou 
v Plzni  

 Nabídka testování“ Profi orientace“- určeno pro žáky 8.tř. ve spolupráci s Pedagogicko-
psychologickou poradnou v Plzni- projednání, přihlášení (2.pololetí) 

 Dopomoc při odvolacím řízení v případě nepřijetí ke studiu (průběžně v květnu, červnu 
2023) 

                V průběhu školního roku mohou být aktivity doplněny, změněny- dle aktuální epidemické    
                 situace, podmínek a potřeb školy. 
 
                                                                                                                                    Mgr. Petra Pangrácová 
 

 Prevence rizikového chování 
 

 Pravidelné akce primární prevence na škole – spolupráce s organizacemi, působícími 

v oblasti primární prevence (Městská policie Plzeň, Národní iniciativa pro život)  
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 Přehled plánovaných akcí školního roku 2022/2023 

 
 MŠ – Setkání s cizí osobou / MP Plzeň 
 1.tř.- Pes a pravidla / MP Plzeň 
 2.tř.- Setkání  s cizí osobou / MP Plzeň 
 3.tř.- Moje cesta na svět/ NIŽ 
 4.tř.- Netolismus /MP Plzeň 
 5.tř.- Dospívání dospívání / NIŽ 
 6.tř.- Dospívání dospívání / NIŽ 
 7.tř.- Šikana a kyberšikana /MP Plzeň 
 8.tř.- Jak si nekomplikovat život, trestní odpovědnost / MP Plzeň 
 9.tř.- Nečekané těhotenství / NIŽ 

 

 

 Poradenská činnost v oblasti rizikového chování (konzultační hodiny MP) 

  Kompletace monitoringových zpráv jednotlivých tříd za celý školní rok 

  Provedení sociometrie v jednotlivých třídách se zaměřením na aktuální situaci ve třídním   

kolektivu 

  Pravidelné zjišťování a ovlivňování klimatu školy (vyhledávání žáků s projevy rizikového 

chování, spolupráce v rámci celého pedagogického sboru a případná spolupráce s rodiči či 

jinými organizacemi, které mohou pomoci), kontrola, následný rozbor a řešení problému - 

zprávy ze schránky důvěry. 

       V průběhu školního roku mohou být aktivity doplněny - dle aktuální nabídky a potřeb  
        školy. 

 

                                                                                                   Mgr. Leona Havránková 

 

 
 


