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ZŠ Zaječice                                          Program poradenských služeb 

Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti žáků 

Školní roky 2020/2024 

Příloha č. 6 – Školní poradenské pracoviště 

Č.j. ZŠ/DKŠ/11/p6/2020 

 

A. PREVENTIVNÍ PŮSOBENÍ  
 

1. Třídní učitel  

 

 ZÁŘÍ:  

1. Prostuduje pedagogickou dokumentaci žáků své třídy, na jejím základě vytipuje žáky, kteří by mohli 

být potenciálně neúspěšní při zvládání studia, a zaznamená tuto informaci do dotazníku diagnostiky 

třídy, který odevzdá k vyhodnocení výchovnému poradci. 

2. Seznámí žáky třídy s programem školního poradenského pracoviště. 

 

ZÁŘÍ – LISTOPAD: 

Monitoruje výsledky vzdělávání a chování i absenci žáků ohrožených školní neúspěšností s cílem 

potvrdit nebo vyvrátit školní neúspěšnost ev. odhalit její příčinu.  

 

Časté příčiny školní neúspěšnosti:  
 

a) osobnost dítěte - snížená inteligence, nedostatečná paměť, emoční labilita, nízká odolnost vůči zátěži, 

poruchy učení, poruchy chování a jiné zdravotní komplikace žáka  

b) nepodnětné rodinné prostředí, žáci ohrožení sociálně nežádoucími jevy, problémy ve vztazích v 

rodině nebo ve škole (mezi kamarády, ve třídě, vztah s učitelem)  

c) špatná docházka do vyučování – neúčast žáků ve výuce, z toho plynoucí špatné porozumění probírané 

látce a následné nezvládnutí učiva  

 

LISTOPAD:  

1. Zformuluje čtvrtletní hodnocení výsledků vzdělávání žáků (informuje na čtvrtletní pedagogické radě). 

2. Žáky, u nichž se potvrdí školní neúspěšnost, předá do péče výchovného poradce. 

 

PROSINEC – ČERVEN: 

Monitoruje situaci a předchází případným vzdělávacím problémům vzniklým v průběhu školního roku 

včasným upozorněním na žáky, u nichž se potvrdí školní neúspěšnost. Pravidelně a včasně o tom 

informuje ŠPP – výchovného poradce i metodika prevence. 

 

2. Výchovný poradce 

 

ZÁŘÍ:  

1. Seznámí učitele s programem poradenských služeb a s doporučenými pedagogickými a výchovnými 

postupy u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

2. Uspořádá ve spolupráci s třídním učitelem pro žáky 1. ročníků třídnickou hodinu, na níž seznámí žáky 

se službami, které poskytuje výchovný poradce v rámci školních poradenských služeb.  

3. Na základě informací od třídních učitelů (dotazník diagnostiky třídy) zanese do své evidence žáky 

potenciálně ohrožené školní neúspěšností.  

4. Zahájí spolupráci s třídními učiteli i s ostatními vyučujícími.  
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LISTOPAD:  

1. Na základě výsledků vzdělávání prezentovaných na čtvrtletní pedagogické radě (listopad) vyhodnotí 

výsledky vzdělávání evidovaných žáků. 

2. Do evidence výchovného poradce nově zařadí žáky, jejichž studijní výsledky se na konci 1. čtvrtletí 

jeví jako nedostatečné. 

 

PROSINEC – ČERVEN: 

Pokračuje ve spolupráci s pedagogy školy na případných dalších odhalených případech neúspěšných 

žáků. 

 

3. Školní metodik prevence  

 

ZÁŘÍ  

Uspořádá ve spolupráci s třídním učitelem pro žáky 1. ročníků třídnickou hodinu, na níž seznámí žáky 

se službami, které nabízí metodik prevence v rámci školních poradenských služeb.  

 

 

 

 

B. ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI  
 

1. Třídní učitel  

 

LISTOPAD:  

1. Bezprostředně po pedagogické radě informuje písemně zákonné zástupce žáka o nedostatečných 

výsledcích ve vzdělávání eventuálně o velkém počtu zameškaných hodin za 1. čtvrtletí šk. roku a 

současně vyzve zákonné zástupce k osobnímu setkání v termínu do 10 dnů od konání pedagogické rady. 

2. Na schůzce se zákonným zástupcem nabídne zákonnému zástupci mimo jiné možnost konzultace s 

výchovným poradcem a s jinými vyučujícími za účelem nastavení přímé podpory učení ve vybraných 

předmětech a stanoví lhůtu do 15. ledna pro monitorování situace.  

 

PROSINEC - LEDEN:  

1. Průběžně monitoruje a vyhodnocuje výsledky vzdělávání žáka ve sledované období. Výsledky 

průběžně konzultuje s žákem, o výsledcích informuje zákonné zástupce a výchovného poradce.  

2. Na pololetní klasifikační poradě informuje o vzdělávacích výsledcích žáka.  

 

ÚNOR - ČERVEN:  

Ve 2. pololetí školního roku nadále monitoruje situaci žáků, s vyučujícími průběžně vyhodnocuje 

efektivitu plánu přímé pedagogické podpory. Spolupracuje s výchovným poradcem, se zákonnými 

zástupci žáka je v telefonickém či elektronickém kontaktu (např. přes MS Teams apod.), osobní kontakt 

je zajištěn minimálně u příležitosti třídních schůzek dle termínu konání.  

 

2. Výchovný poradce 

 

LISTOPAD - ČERVEN:  

1. U žáků, u nichž se po 1. čtvrtletí školního roku potvrdí školní neúspěšnost, koordinuje zahájení, 

realizaci a vyhodnocování přímé pedagogické podpory ve vybraných předmětech nebo uskutečňování 

plánu pedagogické podpory se souhlasem žáka a zákonného zástupce, plán přímé podpory i plán 

pedagogické podpory je žákovi zpracován písemně, v případě potřeby je plán aktualizován a doplňován.  
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Obsahem přímé podpory či plánu pedagogické podpory jsou především tyto formy a metody práce 

využívané učitelem:  

 

• studijní plán, tj. stanovení přiměřeného obsahu učiva – učitel stanovuje obsah učiva určený k 

osvojení v rozsahu, který odpovídá žákovým vzdělávacím možnostem (intelektovým i 

sociálním);  

• zadávání pravidelných úkolů vycházejících ze stanoveného obsahu učiva, tj. podpůrného 

plánu – zadání práce pro domácí přípravu - dílčí úkoly odpovídající žákovým vzdělávacím 

možnostem;  

• možnost plnit zadané úkoly v rámci volných hodin ve škole, možnost doučování;  

• užívání podpůrných aktivit – oznámení písemné práce, stanovení termínu zkoušení z 

konkrétního učiva, umožnění opakovaného opravného pokusu;  

• používání podpůrných pomůcek při samostatné práci – přehledy, tabulky, kalkulačky, 

nákresy, aj. dle charakteru předmětu, které pomohou žákovi lépe se orientovat v učivu;  

• individuální práce se žákem v rámci individuálních konzultací i v rámci vyučovací hodiny – 

pomoc žákovi odstranit výrazné mezery v učivu, podpora při výuce při výkladu nového učiva;  

• vedení písemných záznamů o průběhu podpůrného programu – zadání úkolu, termín 

splnění, poskytování pravidelných informací o průběhu podpůrného programu rodičům a 

výchovnému poradci – informace o přístupu žáka k plnění povinností v časovém sledu;  

• domluva konzultační hodin, kdy si učitel zve žáka na konkrétní termín v případě, že žák 

potřebuje opakovaně vysvětlit probírané učivo, učitel telefonicky zve zákonné zástupce 

současně se žákem, aby je informoval o pravidlech práce, aby se se zákonným zástupcem 

dohodl, jak mohou své dítě podpořit;  

• opakování ročníku je nutné při selhání všech výše zmíněných podpůrných metod.  

 

2. V případě, že nastavená opatření (plán přímé podpory, plán pedagogické podpory) nepostačují - neřeší 

situaci žáka, výchovný poradce doporučí zákonným zástupcům žáka kontaktovat ve věci stanovení 

podpůrných opatření školní poradenské pracoviště. Za tímto účelem zpracuje potřebnou dokumentaci. 

 

 

 

Vypracovala Mgr. Ilona Cinková školní metodik prevence 

Schválil Mgr. Radek Machatý ředitel školy 

 

 

V Zaječicích dne 29. srpna 2020 

 

        

 

 

_____________________________________ 

                   Mgr. Ilona Cinková, školní metodik prevence 
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Dotazník DIAGNOSTIKA TŘÍDY  období _____________________________________________ 

 

Školní rok: Ročník:  

Třída: Třídní učitel(ka): 

Jméno žáka: Zjištěné skutečnosti: 

  

 Datum:      Podpis tř. učitele: 


