ZÁKLADNÍ ŠKOLA OTOKARA BŘEZINY, JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Časový plán
Výchovné poradenství
Září

Říjen

Listopad



Kariérové poradenství



Příprava nástěnky k volbě povolání
Výjezd 8. ročník – povolání











Aktualizace seznamu žáků s podpůrnými opatřeními,
s IVP a dohodami, žáků s výukovými problémy, žáků
s mimořádným nadáním
Kontrola dokumentace a termínů vyšetření v PPP a SPC
Vypracování IVP, dohod
Konzultace IVP a dohod s rodiči
Seznámení vyučujících se závěry vyšetření žáků se SVP
Vypracování plánu výchovného poradenství
Vypracování plánu spolupráce s psycholožkou
Vypracování plánu spolupráce se školní pedagožkou
Vypracování plánu spolupráce s MŠ
Vypracování plánu spolupráce 1. a 9. ročníku




Schůzka výchovných poradců v PPP
Spolupráce 1. a 9. ročníku - drakiáda



Navázání kontaktu s ÚP – termín
návštěvy pro 9. ročník
Zajištění publikací Atlasy školství



Konzultace s rodiči k výchovným a vzdělávacím
problémům žáků
Veletrh zdraví – prohlídka školy
Šetření na klima třídy – 6. ročník, ostatní třídy podle
zájmů třídních učitelů (celoročně)
















Prosinec
Leden



Spolupráce 1. a 9. ročníku – vánoční aktivity



Aktualizace seznamu žáků s podpůrnými opatřeními,
s IVP a dohodami, žáků s výukovými problémy, žáků
s mimořádným nadáním
Analýza výukových a výchovných problémů žáků za
1. pololetí
Konzultace s rodiči k výchovným a vzdělávacím
problémům žáků









Únor



Karneval – 1. ročník + MŠ




Březen



Týden pro předškoláky – návštěva předškoláků ve škole




Informační schůzka pro rodiče žáků 9. r.
k volbě povolání a SŠ
Předání informací vycházejícím žákům
k volbě povolání a SŠ – speciální hodina
(přijímacímu řízení, Burza škol, dny
otevřených dveří, školní psycholožka)
Přihlášky na obory s talentovou
zkouškou
Průběžná aktualizace nástěnky k volbě
povolání
Návštěva ÚP – 9. ročník
Zahájení individuálního kariérového
poradenství pro 9. ročník (školní
psycholožka)
Práce se třídou zaměřená no volbu
povolání I. pro 8. ročník (školní
psycholožka)
Talentové zkoušky – úspěšnost
Rozdání přihlášek „nanečisto“
Předání aktuálních informací
k přijímacímu řízení žákům 9. ročníku
Práce se třídou zaměřená no volbu
povolání II. pro 8. ročník (školní
psycholožka)
Shromáždění přihlášek „nanečisto“
Potvrzení přihlášek na SŠ, předání
vycházejícím žákům
Přijímací zkoušky „nanečisto“
Zajištění exkurzí pro 2. stupeň



Konzultace s rodiči k výchovným a vzdělávacím
problémům žáků





Den otevřených dveří pro předškoláky a rodiče
Schůzka zástupců školy s rodiči předškoláků
Příprava zápisu do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníku











Duben

Květen



Sportovní den pro předškoláky ve spolupráci s žáky 8. r.

Červen



Kontrola seznamu žáků s podpůrnými opatřeními,
s IVP a dohodami, žáků s výukovými problémy, žáků
s mimořádným nadáním
Konzultace s rodiči k výchovným a vzdělávacím
problémům žáků
Analýza výchovných a výukových problémů žáků za 2.
pololetí
Vypracování zprávy výchovného poradenství
Schůzka s rodiči předškoláků









Práce se třídou zaměřená no volbu
povolání III. pro 8. ročník (školní
psycholožka)
Přijímací řízení na SŠ
Zjištění úspěšnosti po 1. kole př. řízení
Zjištění volných míst po 1. kole
Konzultace se žáky, kteří nebyli přijati
Pomoc při odvolacím řízení
2. kolo přijímacího řízení
Evidence a zpracování výsledků
přijímacího řízení

Celoroční úkoly
Oblast vzdělávání








Péče o žáky s výukovými problémy – diagnostika školní neúspěšnosti, doporučení pedagogicko-psychologického
vyšetření, spolupráce s PPP a SPC, upřesnění forem práce, rozbor problému se žáky, rodiči, třídním učitelem
Péče o žáky s mimořádným nadáním – diagnostika nadaných žáků ve spolupráci s PPP, zpracování IVP
Spolupráce s asistentkami dyslexie a logopedie
Spolupráce se speciální pedagožkou
Spolupráce s MŠ
Hospitace – zaměření na děti s SPU
Spolupráce s F point

Oblast výchovy







Spolupráce výchovných poradců a učitelů
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
Pomoc při diagnostice třídních kolektivů
Spolupráce se školní psycholožkou
Spolupráce s OSPOD, PPP, SPC, SVP
Účast na výchovných komisích

Poradenská služba


Pro žáky, rodiče, učitele

V Jihlavě 15. 9. 2018
Zpracovaly Mgr. Hana Krepčíková, Mgr. Hana Bártů

