Plán práce výchovného poradce 2019/2020
Srpen - září
 příprava a sestavení plánu práce VP, stanovení konzultačních hodin
 kontrola a aktualizace dokumentů vyšetření žáků se SVP, zajištění vyšetření žáků pro školní rok
2019/2020.
 sestavení přehledu integrovaných žáků, žáků se SVP
 seznámení celého učitelského sboru se závěry vyšetření a doporučeními
 spolupráce s PPP a SPC
 tvorba IVP pro integrované žáky ve spolupráci s vyučujícími a projednání IVP se zákonnými
zástupci
 zahájení intervence u žáků se SVP.
 zajištění nabídky dyslektického kroužku pro konkrétní žáky, podle doporučení poradny
 kontrola sestavení Plánu pedagogické podpory pro žáky v případě potřeby
 postupná aktualizace nástěnky k volbě povolání
 příprava materiálů k volbě povolání pro žáky 9. ročníku
 zahájení kariérního poradenství pro žáky 9. ročníku
 pomoc při sestavování programu, organizaci a realizaci adaptačního kurzu pro žáky 6. ročníku
 konzultace skladby TH třídním učitelům – průběžné doplnění materiálů k TH pro učitele
 kontrola činnosti na třídnických hodinách, kontrola záznamů z TH
 poskytnutí základních informací k volbě povolání rodičům žáků 9, třídy na úvodní třídní schuzce
Říjen
 orientační pohovory a průzkum zájmu o studiu na SŠ- konzultace s vycházejícími žáky týkající se
profesní orientace a prvotní výběr středních škol
 seznámení žáků se stránkami infoabsolvent
 poradenství a doporučení rodičům - konzultace
 zjištění zájmu o umělecké školy a konzervatoře – obory s talentovou přijímací zkouškou
 zahájení spolupráce s integrovanými žáky a spolupráce s rodiči žáků
 návštěva Úřadu práce Hodonín s žáky 9. ročníku
 hospitační činnost: začlenění integrovaných žáků a využívání individuálních metod s těmito žáky
 vypracování seznamu žáků se zdravotními problémy
Základní škola a Mateřská škola Prušánky, okres Hodonín, příspěvková organizace
696 21 Prušánky 289, info@zsprusanky.cz, tel.: 518 374 379, www.zsprusanky.cz, IČO 709 151 21

 schůzka výchovných poradců
 předání informací k veletrhu středních škol: Hodonín, Břeclav – doplnění informací na nástěnku VP
 podání informací žákům ohledně přípravných kurzů SŠ k přijímacímu řízení

Listopad
 odeslání přihlášek na střední školy s uměleckým zaměřením
 podání informací žákům ohledně dnů otevřených dveří na SŠ a SOU
 zjištění zájmu žáků o víceletá gymnázia
 seznámení s příručkou Atlas školství a s internetovou podobou Atlasu
 kontrola prospěchu žáků se SVP
 poskytnutí informací k přijímacímu řízení do 1. ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou –
nástěnka VP ve škole, webové stránky školy
 účast na setkání se zástupci SŠ.
 návštěva třídnických hodin
 průběžné konzultace

Prosinec
 schůzka s rodiči žáků 9. ročníků spojena s besedou se zástupci středních škol, seznámení
s podmínkami přijímacího řízení na SŠ pro rok 2019/2020
 vydání zápisových listů rodičům žáků, předání informací k vyplnění listu
 kontrola platnosti vyšetření v PPP a SPC
 orientační průzkum volby povolání v 8. ročníku
 zjištění a případné řešení výchovných a vztahových problémů ve třídách s metodikem prevence

Leden
 poskytování informací pro vyplnění přihlášek ke studiu a konzultace
 informace o odeslání přihlášek
 podání návrhů na nová vyšetření žáků.
 konzultace s třídními učiteli o výchovných a prospěchových problémech žáků
 porada o možnostech a zájmu žáků o přípravu na přijímací řízení
 hodnocení plnění IVP u integrovaných žáků za 1. pololetí
 spolupráce s vyučujícími při klasifikaci žáků se SVP
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Únor
 přihlášky ke studiu – konzultace, kontrola, doplnění
 připomenout termín a ověřit odeslání přihlášek na SŠ
 konzultační činnost pro volbu povolání a dalšího studia
 předání aktuálních informací k přijímacímu řízení
Březen
 kontrolní vyšetření v PPP dle termínů a potřeb
 pomoc při zajištění vyšetření PPP pro vycházející žáky
 kontrola dokumentace
 kontrolní měření klimatu ve třídách

Duben
 účast při zápisu do první třídy
 sledování výsledků přijímacího řízení, vedení evidence
 aktualizace informací ohledně dalších kol přijímacího řízení na SŠ
 příprava přihlášek pro druhé kolo přijímacích zkoušek
 pomoc při sestavování a podání odvolání v případě nepřijetí na SŠ
 kontrola platnosti vyšetření v PPP a SPC
 hospitační činnost: začlenění integrovaných žáků a využívání individuálních metod s těmito žáky
Květen
 2. kolo přijímacích zkoušek, pomoc při nepřijetí, podání odvolání
 kontrola prospěchu žáků
 evidence a zpracování výsledků přijímacího řízení
 mapování zájmu ohledně volby povolání u žáků 8. ročníku
 příprava podkladů pro vyšetření žáků pro školní rok 2020/2021
Červen
 vypracování hodnocení plnění IVP u integrovaných dětí za 2. pololetí
 spolupráce s vyučujícími při klasifikaci žáků se SVP
 spolupráce s metodikem prevence
 vyhotovení přehledu přijatých žáků
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 rozbor výsledků vzdělání žáků se SVP
 zpracování vyhodnocení plánu práce výchovného poradce
 zhodnocení práce výchovného poradce
 zajištění vyšetření pro šk. rok 2020/2021
Průběžně:
 poskytovat individuální konzultace pro žáky a rodiče
 spolupráce s vedením školy
 spolupráce s metodikem prevence, PPP, ODPOD, Policií ČR
 návštěva seminářů a školení (dle nabízených možností)
 koordinace vypracování PLPP ve spolupráci s vyučujícími a zákonnými zástupci, projednání se
zákonnými zástupci
 hodnocení efektivity PLPP (po třech měsících)
 návrhy na nová vyšetření u žáků v poradenském zařízení (po vyhodnocení PLPP)
 dle potřeby konzultace s PPP
 zajištění vyšetření v PPP a SPC u nově navržených žáků
 účast na pedagogických radách, rodičovských schůzkách
 řešení výukových a výchovných problémů
 účast na informačních a vzdělávacích akcích pro VP
 realizace pedagogické intervence pro žáky na základě doporučení PPP
 předávání informací pedagogickým pracovníkům
 pomoc s identifikací a při práci s nadanými žáky

Dne: 2. 9. 2019
Vypracovala: Mgr. Jana Kolaciová
Výchovná poradkyně
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Ředitel školy
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