Plán práce výchovného poradce
Školní rok 2018/2019
Stálé – celoroční úkoly výchovného poradce:
Řešení výchovných problémů žáků školy, zajištění podkladů pro vyšetření žáků v PPP, SPC,
evidence zpráv vyšetření, spolupráce s ředitelem školy, tř. učiteli, PPP, SPC, ÚP, policií,
rodiči.
Průzkum profesní orientace žáků 8. a 9. roč., testy profesní orientace ve spolupráci se školní
psycholožkou (říjen-listopad 2018)
Informace o možnostech studia na středních školách – pravidelné zveřejňování na nástěnce
výchovného poradce a ve třídách; instruktáž vyplňování přihlášek.
Přihlášky na 8-leté gymnázium, informace rodičům.
Přihlášky na 6-leté gymnázium, informace rodičům.
Informovat o volbě povolání rodiče vycházejících žáků – konzultační hodiny, schůzka
s rodiči – leden 2019, zápisové lístky.
Užší spolupráce se školním metodikem prevence patologických jevů a školním psychologem.
Spolupráce s asistenty pedagoga.
Postupné řešení neomluvené absence, vysoká omluvená absence.
Září
- přehled žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; příprava individuálních
vzdělávacích programů pro výuku integrovaných žáků (vypracují třídní učitelé ve
spolupráci s ostatními vyučujícími dle Směrnice MŠMT k inkluzi dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení)
- kontrola termínů vyšetření žáků se SPU, objednání dalších vyšetření ve spolupráci s
TU
- výchova k volbě povolání - zařazení do výukových plánů VkO, ČaSp
- seznámení se s nabídkou DVVP
- projednat individuální vzdělávací programy s třídními učiteli a rodiči žáků
Říjen
-

evidence žáků, kteří v tomto školním roce ukončí povinnou školní docházku; žáci
opakující ročník mají možnost požádat ředitelství školy o dokončení povinné školní
docházky, nebo podat přihlášku na SŠ

- upozornit žáky 8. tříd na důležitost dobrého prospěchu vzhledem k volbě povolání
- pohovory o volbě povolání s vycházejícími žáky, spolupráce s náborovými pracovníky
SŠ
- třídní schůzky – předání základních informací o volbě povolání rodičům žáků 5., 7., 8.
a 9. ročníků
- seznámit žáky s nabídkou SŠ, zaměřit se na vhodný výběr studia s ohledem na
prospěch žáka i jeho schopnosti, brát v úvahu i budoucí uplatnění v praxi, perspektivu
povolání – návštěva ÚP Olomouc – prosinec 2018
- zjistit zájem žáků o umělecké školy – talentové zkoušky
Listopad – prosinec
- besedy se zástupci SŠ
- s třídními učiteli projednat hodnocení třídy po stránce výchovné i kázeňské
- přihlášky ke studiu na uměleckých školách
- průzkum volby škol u žáků 9. ročníků
- prezentační výstava SŠ Scholaris – návštěva žáků 9.A a 9.B a žáci, kteří ukončí
povinnou školní docházku v nižším ročníku – doprovod TU a VP
- profesní vyšetření žáků 9. roč. – na škole, spolupráce se školní psycholožkou
- upřesnit počet zájemců o studium na víceletém gymnáziu – 5., 7. roč.
Leden
-

besedy se zástupci SŠ

-

talentové zkoušky na uměleckých školách

-

přihlášky pro žáky 9. tříd

-

poradenská činnost pro rodiče a žáky – výběr povolání

-

setkání rodičů vycházejících žáků s VP a předání přihlášek ke studiu na SŠ a
zápisových lístků

Únor
-

kontrola termínů vyšetření (spolupráce s PPP a SPC)

Březen
-

postupně řešit neomluvené absence, vysoká omluvená absence

-

příprava žáků na pohovory na SŠ

Duben
-

přijímací zkoušky na střední školy, pomoc při odvolacím řízení

-

hodnocení prospěchu a chování žáků

-

příprava žáků 8. ročníku na profesní orientaci

-

příprava a odeslání podkladů pro šetření v PPP, SPC Olomouc, kterým dochází
platnost podkladů pro integraci

Květen
-

výsledky přijímacích zkoušek, přehled přijatých a nepřijatých žáků

-

objednávka tiskopisů

Červen
-

evidence žáků, kteří ve školním roce 2019/20 ukončí povinnou školní docházku; žáci
opakující ročník mají možnost požádat ředitelství školy o dokončení povinné školní
docházky, nebo podat přihlášku na SOU

-

dokončení přehledu umístění žáků ke studiu na SŠ, tablo

-

beseda - volba povolání 8.ročník - infoabsolvent

-

zaslání tabulky – neomluvená absence

-

kontrola plnění celoročního plánu

-

závěrečná zpráva pro pedagogickou radu

Důležité odkazy:
http://www.kr-olomoucky.cz/zdravotni-postizeni-a-zdravotni-znevyhodneni-cl-400.html
http://www.kr-olomoucky.cz/stredni-skoly-v-olomouckem-kraji-nabidnou-nove-obory-vzdelaniaktuality-3567.html
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/oblast-poradenstvi
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