Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE NA ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019

Konzultační hodiny
I. stupeň



konzultační hodiny - středa 08:00 – 09:40 hod
- možné i v jiném termínu po domluvě

II. stupeň



konzultační hodiny - úterý 08:55 – 09:40 hod
- možné i v jiném termínu po domluvě

Oblasti působnosti výchovného poradenství ve škole


spolupráce VP s vedením školy



spolupráce VP s metodikem primární prevence a metodikem EVVO



spolupráce VP s třídními učiteli a dalšími pedagogy školy



spolupráce s třídním kolektivem a jednotlivci



spolupráce VP s rodičovskou veřejností



spolupráce VP s mimoškolními orgány



spolupráce se středními školami v okrese



spolupráce s organizacemi poskytující sociální služby



spolupráce se SPC, PPP, SVP

Klíčové úkoly VP
A. kariérové poradenství pro žáky 5., 7. tříd, vycházející žáky a jejich rodiče, oblast volby povolání


konzultace s rodiči



konzultace s žákem



konzultace s třídním učitelem, ostatními pedagogy školy

B. zajistit informace o přijímacím řízení na víceletá gymnázia, gymnázia, SŠ, SOU a OU


sledování legislativy



organizační pokyny pro školní rok 2018 / 2019

C. individuální pomoc při výchovných a prospěchových problémech dětí
D. záškoláctví
E.

sebevzdělávání
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studium související legislativy a aktuálních změn

Průběžné úkoly během celého roku



diagnostika sociálního klimatu ve třídách, intervence pro problémovou třídu ve spolupráci s PPP, Arkádou Písek
(dle potřeby)



spolupráce se vedením školy, metodikem primární prevence, OSPOD MÚ Písek, Policií ČR, ŠPP, Arkádou Písek



evidence žáků se specifickými poruchami učení, zdravotním postižením, s IVP, PLPP
- zprávy z PPP, SPC
- žádosti rodičů o vypracování IVP
- metodická pomoc při integraci, vypracování IVP, PLPP
- kontrola termínů platnosti vyšetření
- spolupráce se speciálním pedagogem (pracovník PPP Písek)



zprostředkování diagnostiky pro žáky se SVP a pro žáky nadané (průběžně dle potřeby, spolu s TU)



účastnit se jednání s problémovými žáky a jejich rodiči, řešení výukových a výchovných problémů



průběžné vyhodnocování IVP, PLPP



účast na školeních pořádaných sociálními a poradenskými institucemi (ÚP IPS Písek, PPP Písek, Arkáda)



individuální poradenská činnost v posledním ročníku v souvislosti s výběrem gymnázií, SŠ a SOU, odesláním
přihlášek k dalšímu studiu (průběžně)



organizování besed o kariérním směřování



individuální poradenská činnost pro zákonné zástupce s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (spolu s TU,
průběžně v konzultačních hodinách, během třídních schůzek)



zprostředkování aktuálních informací z oblasti výchovného poradenství pedagogickému sboru školy



sledovat výskyt projevů šikany, násilí, zanedbávání školní docházky a dalších nežádoucích jevů (ve spolupráci s
vedením školy, TU a metodikem primární prevence)



aktualizace kontaktů na odborná poradenská pracoviště
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září - říjen


vypracování plánu výchovného poradce



stanovení konzultačních hodin



aktualizace kartotéky integrovaných žáků a přehledu žáků se zdravotním postižením, SVP
(ve spolupráci s TU, vedením školy)



koordinace při zpracování IVP u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a PLPP u žáků s obtížemi ve vzdělávání



konzultace k IVP



spolupráce s vedením školy při kontrolách organizace výuky žáků se vzdělávacími obtížemi



zavedení informačního kanálu pro vycházející žáky



zjištění zájmu o umělecké školy, konzervatoře



provedení předběžného průzkumu profesionální orientace vycházejících žáků (9. tříd, žáků splňujících povinnou
školní docházku a žáků 5., 7. tříd mající zájem o studium na víceletém gymnáziu)



informace pro rodiče žáků 9. ročníků k volbě povolání a předání informací o způsobu podávání přihlášek ke studiu
na gymnázia, SŠ, SOU a OU



aktiv výchovných poradců ZŠ okresu Písek – Jihočeská hospodářská komora, ÚP IPS Písek

listopad – prosinec


burza škol v Písku - předání informací o možnostech studia na gymnáziích, SŠ a SOU, předání informací o způsobu
podávání přihlášek ke studiu na SŠ



výstava Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích



Dny otevřených dveří SŠ, SOU a OU (individuálně)



vyzvednutí a předání Atlasu školství pro žáky 9. ročníku



vydání přihlášek žákům se zájmem o studium na umělecké škole, konzervatoři, případně poskytnout pomoc
s vyplněním



průzkum volby škol vycházejících žáků



pedagogická rada – nadaní žáci, chování, prospěch problematických žáků a žáků s SPU



kontrolovat začlenění integrovaných žáků ve výuce a využívání individuálních metod práce s těmito žáky, včetně
kontroly plnění IVP



jednání se ŠPZ- PLPP (průběžně celoročně)

leden – únor


talentové zkoušky na umělecké školy a konzervatoře, předání zápisového lístku úspěšným uchazečům



spolupráce s třídními učiteli při hodnocení IVP s rodiči a předání těchto informací do PPP a SPC



rozdání přihlášek a zápisových lístků vycházejícím žákům, případně poskytnout pomoc s vyplněním
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projednat s vedením školy, TU péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování



kontrola dokumentace PPP, SPC



pedagogická rada – nadaní žáci, chování, prospěch problematických žáků a žáků s SPU



uzavření docházky za 1. pololetí školního roku

březen – duben


upozornit žáky - odeslání přihlášek ke studiu na víceletá gymnázia, gymnázia, SŠ, SOU a OU do 1.3.



kontrola pozvánek k přijímacímu řízení



přijímací zkoušky na střední školy – I. kolo, II. kolo, sledování úspěšnosti



pedagogická rada – nadaní žáci, chování, prospěch problematických žáků a žáků s SPU



zápis do prvních tříd, odklady povinné školní docházky

květen – červen


pomoc s odvoláním při nepřijetí na gymnázia, SŠ, SOU, výběrem nové školy



konečné zpracování umístění žáků na víceletá gymnázia, gymnázia, SŠ, SOU a OU



kontrola dokumentace poskytovaných poradenských služeb



informační schůzka rodičů žáků I. tříd



vypracování seznamu žáků budoucích 1. tříd, žáků s odkladem



spolupráce s třídními učiteli při vyhodnocení IVP, předání informací vedení školy



pedagogická rada – nadaní žáci, chování, prospěch problematických žáků a žáků s SPU



uzavření docházky za 2. pololetí školního roku
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