
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA – výchovné poradenství 2021/2022 
 

1. Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 V evidenci výchovného poradce bylo ve školním roce 2021/2022 39 žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, což je 17 % z celkového počtu žáků základní školy. 

Z toho dvacet jedna žáků s převažujícím stupněm podpůrných opatření 2 a osmnáct žáků 

s převažujícím stupněm podpůrných opatření 3. Všichni žáci byli zapojeni do programu 

integrace na doporučení PPP, SPC a žádosti zákonného zástupce žáka. Pro některé žáky byl 

zpracován individuální vzdělávací plán. 

 

1. stupeň ZŠ: 

 24 žáků (s převažujícím stupněm podpůrných opatření 2, 3) 

▪ 4 žáci s poruchou chování, 

▪ 6 žáků s vadou řeči, 

▪ 7 žáků se specifickou poruchou učení (dyslexie, dysortografie), 

▪ 3 žáci s tělesným postižením,  

▪ 2 žáci s poruchou autistického spektra, 

▪ 2 žáci s znevýhodněním. 

 

2. stupeň ZŠ: 

 15 žáků (s převažujícím stupněm podpůrných opatření 2, 3) 

▪ 10 žáků se specifickou poruchou učení (dysortografie, dyslexie), 

▪ 1 žák s vadou řeči, 

▪ 2 žáci s poruchou autistického spektra, 

▪ 1 žák s poruchou chování, 

▪ 1 žák s tělesným postižením. 

 

Pedagogická intervence a předmět speciálně pedagogické péče ve školním roce 2021/2022 

  

Navrženou pedagogickou intervenci a předmět speciálně pedagogické péče mělo 

v průběhu školního roku 12 žáků.  

 



 

Pedagogická intervence: 

▪ 6 žáků, 

▪ 4 žáci z I. stupně a 2 žáci z II. stupně ZŠ. 

 

Předmět speciálně pedagogické péče: 

▪ 6 žáků, 

▪ 5 žáků z I. stupně a 1 žák z II. stupně ZŠ. 

 

2. Práce s talentovanými a nadanými žáky 

 Žákům byla nabídnuta účast na konferencích, v soutěžích, olympiádách, vypracovávali 

seminární práce.  

 

3. Spolupráce s PPP a SPC 

 S PPP a SPC spolupracujeme při řešení pomoci žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami. V letošním roce byla průběžně podávána pedagogická zjištění školy, návrhy na 

vyšetření. Proběhly návštěvy zástupce SPC Karviná, SPC Ostrava – Zábřeh a PPP Bohumín. 

Také jsem se zúčastnila schůze pořádané SPC Karviná. 

 

4. Výchovné komise 

Ve školním roce 2021/2022 byla svolána výchovná komise z důvodu špatné pracovní 

morálky a neomluvené absence žáka druhého stupně školy.  

 

5. Volba dalšího studia ve SŠ ve školním roce 2021/2022 

▪ besedy o volbě povolání pro vycházející žáky se zástupci SŠ: 

➢ Střední škola, Bohumín, 

➢ Gymnázium Františka Živného, Bohumín, 

➢ GOA – Gymnázium a obchodní akademie Orlová, 

➢ SOŠ Net Office, Orlová, 

➢ Střední zdravotnická škola Karviná, 

➢ AHOL – Střední odborná škola Ostrava-Vítkovice, 

➢ Střední škola techniky a služeb Karviná, 

▪ byla zorganizovaná informační schůzka rodičů žáků 9. tříd se zástupcem 

Gymnázia Fr. Živného a zástupcem SŠ Bohumín, 



▪ proběhly třídní schůzky pro zákonné zástupce vycházejících žáků, na 

                       kterých byli seznámeni se změnami a podmínkami  v přijímacím řízení pro  

                       školní rok 2022/2023, 

▪ žákům byly podávány informace o dnech otevřených dveří na SŠ a SOU, 

▪ probíhalo osobní jednání s rodiči vycházejících žáků, 

▪ byly zveřejňovány informační materiály na nástěnce o volbě povolání, 

▪ žákům byly zapůjčeny Atlasy středních škol v Moravskoslezském kraji, 

▪ zúčastnili jsme se Dne řemesel – Střední škola Bohumín (žáci/žákyně 9. 

ročníku),  

▪ proběhlo společné setkání žáků 8. ročníku základní školy se studenty Střední 

školy a společné setkání vycházejících žáků a jejich zákonných zástupců se 

zástupci SŠ Bohumín v rámci projektu „Vybudování interaktivní učebny a 

zřízení bezbariérovosti v ZŠ E. Beneše v Bohumíně“,  

▪ ve škole proběhly testy profesní orientace pro žáky 8. ročníku ve spolupráci 

s PPP Bohumín (zájem projevilo 15 žáků z 8. A), 

▪ exkurze Svět vědy a techniky Ostrava (5. A, 8. A). 

 

 

6. Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 

Vycházející žáci: 

9. A  22 žáků (9 chlapců a 13 dívek) 

9. A   21 žáků (7 chlapců a 14 dívek) 

Celkem:  43 žáků (16 chlapců a 27 dívek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přehled typů oborů středních škol 

 

TYP OBORU CELKOVÝ 

POČET 

POČET 

DÍVEK 

POČET 

CHLAPCŮ 

POČET 

PROCENT 

K – obor 

čtyřletý, maturitní 

obor  

úplné střední 

všeobecné vzdělání 

(poskytují gymnázia) 

9 9 0 21 % 

 L – obory 

čtyřletý, maturitní 

obor 

úplné střední odborné 

vzdělání s odborným 

výcvikem a maturitou 

1 1 0 2 % 

M – obory 

čtyřleté, maturitní 

obory – střední 

průmyslové školy, 

zdravotnické školy, 

střední školy 

úplné střední odborné 

vzdělání s maturitou  

20 8 12   47 % 

H – obory 

tříleté obory 

střední odborné 

vzdělání s výučním 

listem 

13 9 4  30 % 

 

 



TYP OBORU CELKOVÝ 

POČET   

POČET 

PROCENT 

čtyřleté 

vzdělání ukončené 

maturitní zkouškou  
 

30 70 % 

tříleté obory 

vzdělání ukončené 

výučním listem 

13  30 % 

 

Přehled středních škol vycházejících žáků z 9. ročníku 

 

Název školy Obor Počet žáků 

Gymnázium Františka Živného, J. Palacha 

794, Bohumín 
 

Gymnázium 
 

8 

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-

Poruba, Gustava Klimenta 493/3 

Gymnázium 

 

1 

Gymnázium a Obchodní akademie Orlová, 

Masarykova třída 1313, 735014 Orlová 

 

Informační technologie 

 

4 

Obchodní akademie 2 

SŠ Hotelnictví, Gastronomie a služeb, 

Šilheřovice s. r. o. Dolní 356, 747 15 

Šilheřovice  

 

Nutriční asistent 

 

1 

Střední průmyslová škola elektrotechniky a 

informatiky Ostrava, Kratochvílova 1490/7, 

Ostrava – Moravská Ostrava 

 

Elektrotechnika 

 

2 

Informační technologie 

 

1 

Střední průmyslová škola Ostrava-Vítkovice, 

Zengrova 822/1 Vítkovice 703 00 

 

Strojírenství 

 

1 

Ekonomika a podnikání 1 



Střední škola Informatiky, elektrotechniky a 

řemesel, Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 

Moderní informační technologie 1 

Střední průmyslová škola chemická akademie 

Heyrovského, Ostrava 

Středoškolská 2854/1 Ostrava-Zábřeh 

 

Aplikovaná chemie 

 

1 

Střední škola, Husova 283, 735 81 Bohumín 

  

Provoz a ekonomika dopravy 3 

Sociální činnost 3 

Kuchař – číšník 4 

Strojní mechanik (zámečník) 2 

Železničář 1 

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 

Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123/70 

 

Cukrář 1 

Střední zdravotnická škola Karviná, 

Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov 

Ošetřovatel 

 

3 

Vyšší odborná škola DAKOL a střední škola 

DAKOL, o. p. s., Petrovice u Karviné 570 

Masér sportovní a rekondiční 1 

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, 

Pionýrů 2069, Místek 

 

Truhlář 

 

1 

Střední škola elektrotechnická, Ostrava Na 

Jízdárně 30/423, 702 00 

 

Elektrikář 

 

1 

 

  

 

V Bohumíně 29. 8. 2022 

 

Zpracovala výchovná poradkyně: Mgr. Zdeňka Országová 


