Plán výchovného poradenství na školní rok 2018/2019
pro ZŠ Skalná Sportovní 260, Skalná 35134

KONZULTAČNÍ HODINY VE SBOROVNĚ 1. STUPNĚ

ŽÁCI

KDYKOLI

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI

ÚTERÝ 13.00-15.00 HOD.
JINÝ TERMÍN PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ

KONTAKT
MGR.MARTINA TUREČKOVÁ

TEL. 737 936 301

MAIL:Tureckova@zsskalna.cz

Celoroční úkoly







péče o žáky s výukovými problémy - diagnostika školní neúspěšnosti, doporučení
pedagogicko-psychologického vyšetření, spolupráce s PPP SPC, upřesnění forem
práce, rozbor problému se žáky, rodiči, třídním učitelem.
koordinace informací a metodické pomoci třídním učitelům při práci s žáky s
výchovnými problémy, rozbor chování s žákem, třídním učitelem, příslušným
učitelem, rodiči, harmonogram řešení
spolupráce s poradenskými pracovišti PPP Cheb, SPC Cheb, s OSPOD Cheb, Policie ČR
účast ve výchovných komisích













vyhledávání materiálu pro vedení žákovského parlamentu
pravidelné schůzky s vedením školy, metodikem prevence
řešení aktuálních situací a problémů ve škole, projednávání studijních, kázeňských a
výchovných problémů žáků, spolupráce s třídními učiteli
účast na školeních a setkáních výchovných poradců
schránka důvěry
práce s internetem, tiskem, získávání nových, aktuálních informací
aktualizace nástěnky k volbě povolání
informace pro žáky především 8. a 9. tříd
spolupráce s MŠ Skalná
poradenská činnost pro žáky, učitele, rodiče
hospitační činnost zaměřená na práci se žáky s SPU

ČASOVÝ PLÁN
MĚSÍC
Září

Říjen

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
 Aktualizace seznamu žáků s podpůrnými
opatřeními, s IVP a dohodami. Žáků s
výukovými problémy, žáků s mimořádným
nadáním
 Kontrola podpůrných opatření s vedením
školy

Kontrola dokumentace a termínů vyšetření
v PPP a SPC
 Vypracování IVP, dohod
 Konzultace IVP a dohod s rodiči
 Předložení IVP řediteli školy
 Seznámení vyučujících se závěry vyšetření
žáků se SVP

Vypracování plánu výchovného poradenství
 Vypracování plánu spolupráce s MŠ


Schůzka výchovných poradců

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
 Příprava nástěnky
k volbě povolání






Listopad



Kontrola podpůrných opatření s vedením



Navázání kontaktu s
ÚP – termín
návštěvy pro 9.
ročník
Zajištění publikací
Atlasy školství
Burza škol, účast
žáků 9. Ročníku
Informační schůzka









Prosinec






Leden






školy
Konzultace s rodiči k výchovným a
vzdělávacím problémům žáků
Agrese na školách, vzdělávání
Komunikace s konfliktním rodičem,
vzdělávání
Kontrola IVP žáků s SPU, zpráva pro kolegy
na pedagogickou radu
Zpřístupnění aktuálních metodických
pokynů k vypracování IVP, pedagogické
diagnostiky, školního dotazníku, plánu
pedagogické podpory ostatním kolegům
Zahájit hospitační činnost zaměřenou na
hodnocení žáků s SPU







Pokračování v hospitační činnosti zaměřené
na hodnocení žáků s SPU
Vypracování hodnocení hospitační činnosti
Kontrola termínů k vyšetření žáků v PPP,
SPC, spolupráce s rodiči
S metodikem prevence schůzka s rodiči a
žáky s výchovnými problémy



Předání zápisových
lístků žákům se
zájmem o studium
na umělecké SŠ

Aktualizace seznamu žáků s podpůrnými
opatřeními
Kontrola termínů k vyšetření ve školských
poradenských zařízeních, komunikace
s rodiči, s příslušnými pedagogy
Seznámení s výsledky hospitační činnosti u
žáků s SPU na pololetní pedagogické radě



Talentové zkoušky
na umělecké SŠ,
zjištění úspěšnosti
Předání aktuálních
informací k
přijímacímu řízení
žákům 9. Ročníku
Aktualizace
nástěnky k volbě
povolání





Únor




s rodiči žáků 9.
ročníku k volbě
povolání a výběru
SŠ
Vyplnění a odeslání
přihlášek na
umělecké SŠ
Kariérové
poradenství,
vzdělávání, Karlovy
Vary
Návštěva žáků 9.
ročníku na ÚP v
Chebu

S metodikem prevence mapovat klima ve
třídách
Zprostředkování návštěvy MŠ na základní
škole




Shromáždění
přihlášek nanečisto
Potvrzení přihlášek
zájemcům o
studium na SŠ,
předání žákům

Březen




Duben




Návštěva MŠ v 1. ročníku a ve školní družině
Zápis do 1. ročníku ZŠ



Aktualizace
nástěnky k volbě
povolání (Co dělat
po přijímacím řízení)

Příprava zápisu do 1. ročníku ZŠ
Zápis do 1. ročníku ZŠ



Přijímací řízení na
SŠ, mapování
úspěšnosti po 1.
kole přijímacího
řízení
Zjištění volných míst
po 1. kole
Konzultace se žáky,
kteří nebyli přijati
Pomoc při
odvolacím řízení





Květen

Červen







Kontrola termínů k vyšetření ve školských
poradenských zařízeních, komunikace
s rodiči, s příslušnými pedagogy



Schůzka s rodiči budoucích žáků 1. ročníku
S metodikem prevence analýza výchovných
problémů
Vyhodnocení práce výchovného poradce





2. kolo přijímacího
řízení
Evidence a
zpracování výsledků
přijímacího řízení
Konečné zpracování
umístění žáků na
střední školy a
učiliště

Vypracovala: Mgr. Martina Turečková

