
Zpráva výchovného poradce za školní rok 2016/2017  
ZŠ a MŠ Nebušice 
 
Výchovná poradkyně Mgr. Jana Meskařová poskytovala ve školním roce 2016/2017 informace        
a odbornou pomoc učitelům, žákům a rodičům v oblastech: 
 
◦ výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
◦ sledování a péče o nadané žáky 
◦ péče o žáky se slabým prospěchem, neprospívající 
◦ péče o žáky s podpůrným opatřením 1.-3. stupně a žáky s odlišným mateřským     
   jazykem                                            
◦ sledování a řešení neomluvené nebo zvýšené omluvené absence 
◦ spolupráce s metodikem prevence a školním psychologem 
 
1.  Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
V péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracovala výchovná poradkyně               
s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 6 (dále jen PPP) s Mgr. Kateřinou Švarcovou a se 
Speciálně pedagogickými centry (dále jen SPC). Organizačně a formálně  se podílela na přípravě 
plnění a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP) a plánů pedagogické 
podpory (dále jen PLPP) s třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů. 
V této oblasti vedla spisovou dokumentaci, průběžně ji aktualizuje, kontroluje platnost doporučení 
PPP. Nápravy poruch učení byly reedukovány podle doporučení pracovníka PPP v předmětu Dys-
program (zpráva PPP 2015) a Speciálně-pedagogická péče (nová vyhláška), který vede speciální 
pedagog a Intervenčních hodinách, které vedou učitelé a vychovatelé ZŠ. Reedukace probíhá 
jednou až dvakrát týdně. Současně školu navštěvuje 1x týdně logopedka, pracuje po individuální 
dohodě a za účasti rodičů. V září proběhla ve škole se souhlasem rodičů logopedická depistáž.  
 
a)  Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogická centra 
V PPP bylo ve druhém pololetí školního roku 2016/2017 nově vyšetřeno nebo přešetřeno celkem 23 
žáků. V červnu proběhlo nové vyšetření nebo přešetření dalších 7 žáků. Doporučení z PPP ještě 
nejsou k dispozici. Další 2 doporučení byla škole doručena z PPP Kladno pro přestupující žáky na 
druhý stupeň ZŠ Nebušice ze spádových oblastí školy. V SPC byli vyšetřeni celkem 4 žáci – vada 
gastrointestinálního traktu, porucha autistického spektra, zrakové postižení, sluchové postižení.  
Mgr. Kateřina Švarcová PPP Praha 6 pravidelně navštěvovala školu, minimálně 1x za měsíc. 
Probíhaly konzultace s učiteli, speciálním pedagogem, kariérním a výchovným poradcem a školním 
psychologem. Dokumentace byla průběžně aktualizována a v průběhu celého pololetí byla               
k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy. Společně s vypracovaným IVP a doporučením PPP je 
zdrojem informací o výsledcích šetření, doporučení a metodách výuky k dispozici všem vyučujícím. 
Ve školním roce 2016/2017 se v ZŠ a MŠ Nebušice vzdělávalo 23 žáků podle IVP. 
 
b)  Integrace 
Počet integrovaných žáků se v průběhu 2. pololetí měnil. V září 2016 proběhlo seznámení                
a kontrola platných vyšetření v souvislosti s novou legislativou a nástupem nové výchovné 
poradkyně. Začátkem druhého pololetí bylo vyšetřeno 10 žáků s rozdílným mateřským jazykem       
a zahájena speciálně-pedagogická péče a pravidelné intervenční hodiny. 
 



 
V současné době škola integruje: 
 ◦  vývojové poruchy učení -     11  žáků 
 ◦  PAS – Aspergerův syndrom -    3 žáci 
 ◦  sluchové postižení -     1 žák 
 ◦  zrakové postižení -      1 žák 
 ◦  žáci s odlišným mateřským azykem -   10 žáků 
 
Pro všechny integrované žáky byly v průběhu roku (podle doručení doporučení PPP) vypracovány 
IVP a následně projednány s rodiči i se žáky. Všichni integrovaní žáci využívali pomůcky, učitelé 
metody výuky, pomáhající kompenzovat poruchy učení, PAS, sluchové a zrakové postižení. 
Na doporučení PPP a SPC bylo možno ve třídách zřídit celkem 6 pozic asistenta pedagoga                
a jednoho školního asistenta. 
c)  Plán pedagogické podpory, zohledňující přístup 
Plán pedagogické podpory navrhuje a vypracovává učitel po domluvě s výchovným poradcem příp. 
speciálním pedagogem nebo je doporučen po vyšetření v PPP. 
 PLPP  ……………………………..…………………….…….   3 žáci 
Zohledňující přístup - jedná se o žáky se speciálními potřebami, u kterých je nutné zohlednění         
a diferencované hodnocení převážně po celou dobu školní docházky. Doporučení PPP na základě 
odborného vyšetření. 
 Zohledňující přístup  ……………………………….  10 žáků (doporučení před 9/2016) 
Tito žáci jsou v současné době přešetřeni PPP a mají nová doporučení. 
 
d)  Individuální výchovný program 
Individuální výchovný program (dále IVÝP) se vypracovává v případě podezření na rizikové 
chování žáka, který svým chováním narušuje proces vzdělávání. V prvním pololetí byl jeden IVÝP 
vypracován. Žák je v současné době na diagnostickém pobytu na psychiatrii. Ve školním roce 
2017/2018 mu bude poskytována podpora od asistenta pedagoga. 
 
2)  Sledování a péče o nadané žáky 
Mezi mimořádně nadané jsou žáci zařazovány na základě vyšetření PPP. Pokud je mimořádné 
nadání potvrzeno, žáci jsou vzděláváni podle IVP. V 1. pololetí školního roku 2016/2017 nebyl 
žádný žák naší školy integrován jako žák mimořádně nadaný. Podporu těchto žáků v současné době 
zajišťuje školní psycholog. 
 
3)  Péče o děti se slabým prospěchem nebo o žáky neprospívající 
Při zajištění péče o žáky s neprospěchem bylo postupováno podle pravidel školy. Pokud žák 
neprospěl na konci čtvrtletí, domluvil třídní učitel setkání s žákem a jeho rodiči příp. zákonnými 
zástupci a učitelem daného předmětu. Dohodli podmínky, které se pokusí žák splnit, aby nebyl 
hodnocen na konci období nedostatečně. Současně byli rodiče požádáni o častější konzultace           
s vyučujícím předmětu a o důslednější kontrolu přípravy na vyučování. V 2. pololetí školního roku 
2016/2017 nebyl v ZŠ Nebušice žádný neprospívající žák. 
 
 
4)  Sledování a řešení neomluvené nebo zvýšené omluvené absence 
Tyto problémy lze rozdělit na dvě oblasti  - neomluvená absence a zvýšená omluvená absence. 



a)  Neomluvená absence 
V letošním školním roce jsme neřešili neomluvenou absenci u žáků. Ale na pedagogické radě byly 
připomenuty pravidla omlouvání absence a její včasnost – do kdy je nutné omluvit zameškané 
hodiny, aby se z nich nestaly hodiny neomluvené. 
 
b)  Zvýšená omluvená absence 
V rámci prevence proti záškoláctví, skrytému záškoláctví a neprospěchu z 
důvodu velkého množství zameškaného učiva budeme sledovat žáky, kteří měli vysokou 
omluvenou absenci (přes 100 hodin za jedno pololetí).  
Žáků, kteří měli zameškáno více jak 100 vyučovacích hodin bylo v tomto školním roce celkem 40   
v 1. pololetí.  
S absencí nad 200 omluvených hodin byl v 1.pololetí 1 žák. 
Při jednání s rodiči a žáky se budeme zaměřovat nejen příčiny vysoké absence, ale hlavně na 
možnosti, jak žákům pomoci s doplněním zameškaného učiva, aby se zvýšená absence neprojevila 
na zhoršení prospěchu.  
 
5)  Spolupráce s metodikem prevence a školním psychologem 
Oblast prevence ve škole zajišťuje především metodik prevence a školní psycholog, kteří 
spolupracují s výchovným poradcem. 
V 1. pololetí výchovný poradce úzce spolupracoval s metodikem prevence při vypracování              
a realizaci IVÝP. 
Ve druhém pololetí vzniklo Školní poradenské pracoviště. V roce 2017/2018 bude přizpůsoben 
rozvrh tak, aby se zúčastnění mohly pravidelně setkávat a řešit potřebné. 
 
Na základě vyhlášky 317/2005Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků zahájila 
výchovná poradkyně ve školním roce 2016/2017 dvouleté studium pro výchovné poradce na 
Filozofické fakultě UK, katedra Psychologie. Výchovná poradkyně ukončila první ročník studia. 
 
Mgr. Jana Meskařová 
 


