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Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2017/2018
Září:
-

seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů a
žáků s poskytováním poradenství

-

aktualizace nástěnky výchovného poradenství

-

organizační a programové zajištění Adaptačního pobytu žáků 1. ročníků

-

informování žáků o právu požádat o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní
zkoušky

-

péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

-

zahájení a seznámení žáků 3. ročníků učebních oborů Kuchař-číšník, Kadeřník; 4. ročníku

Říjen:
Sociální činnost a 2. ročníku nástavbového studia Gastronomie s
projektem „Úvod do světa práce a možnosti dalšího vzdělávání žáků“
-

rozhovory se studenty závěrečných ročníků na téma volba vzdělávací cesty

-

distribuce letáků a časopisů ( Socrates, VOŠ, VŠ)

-

péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, popřípadě s nadanými žáky

-

Gaudeamus 2017 (31. 10.– 3. 11. 2017)

-

distribuce materiálů ke studiu na VŠ získané na Gaudeamu

-

informace rodičům o dalším uplatnění absolventů – třídní schůzky

-

péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, popřípadě s nadanými žáky

-

informace o možnosti a podmínkách dalšího studia žáků 3. a 4. ročníků a nástavbového

Listopad:

Prosinec:
studia
-

přednáška na téma „dospívání, pohlavní nemoci a antikoncepce“ – žáci 1. ročníků

-

instruktáž k vyplňování přihlášek na VŠ, VOŠ
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Leden:
-

individuální pomoc žákům při volbě další vzdělávací a profesní dráhy

-

individuální pomoc při vyplnění a elektronickém podávání přihlášek

jak se připravit a uspět u přijímacích zkoušek

Únor:
ke studiu na VŠ, VOŠ a NS
-

ověřování správnosti údajů na vyplněných přihláškách a následné předání k potvrzení
ředitelce školy nebo ZŘ pro TV

Březen:
-

přednáška „Krizová intervence“ – žáci 2. SOŠ, 3. SOŠ, 4. SOŠ

-

péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, popřípadě nadanými žáky

-

beseda pro budoucí absolventy školy na Úřadu Práce Brno – venkov

-

individuální pomoc žákům při psaní žádosti o zaměstnání a životopisu

-

sledování studijních výsledků studentů ve spolupráci s TU i ostatními

Duben:

vyučujícími

Květen:
-

pomoc při řešení problémů s neúspěšností při ukončení studia či maturitách

-

individuální pomoc s vyplňováním přihlášek na VOŠ

-

vyhodnocení činnosti výchovného poradenství

-

závěrečné zhodnocení výchovně vzdělávací práce se žáky se speciálními

Červen:

vzdělávacími potřebami, popř. žáky nadanými

V Lomnici u Tišnova dne 29. 8. 2017

Vypracovala: Mgr. Hana Straková
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Plán výchovného poradenství pro školní rok 2017/2018
I.



Oblast poradenská, výchovná
Spolupráce s třídními učiteli v evidenci problémových žáků na základě přihlášek žáků ke studiu a
následných kontaktů se základními školami



Vyhledávání a orientační šetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, popř. žáků
vyžadující zvláštní pozornost



Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání (vstupní a
průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo
mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.



Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami a při přiznání uzpůsobení podmínek pro konání státních maturitních zkoušek



Konzultovat s rodiči individuálně prospěchové, kázeňské a jiné problémy jejich dětí



Zvláštní pozornost věnovat žákům, kterým rodina neposkytuje dostatečnou intelektuální, sociální
nebo hmotnou pomoc



Věnovat pozornost žákům nadaným a mimořádně nadaných

Oblast informační

II.


Informace ostatním učitelům, mistrům OV a vychovatelům o aktuálních problémech z oblasti
výchovného poradenství



Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků,
s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů v práci s nadanými a mimořádně
nadanými žáky.



Účast na odborných seminářích a školení, získané informace přenášet dál na jednotlivé úseky
výchovy a vzdělávání

III.



Informace rodičům o dalším uplatnění absolventů



Informace žákům o možnostech dalšího studia



Studium odborné literatury



Iinformační servis na „Dnech otevřených dveří“



Spolupráce s Úřadem práce, organizace setkání vycházejících žáků s pracovníky Úřadu práce



Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Oblast profesní orientace
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Zprostředkovávat kontakty s podnikateli, možnými budoucími zaměstnavateli absolventů



Spolupráce s třídními učiteli a mistry OV při výběru pracovišť odborné praxe žáků



Návštěva veletrhu Gaudeamus - informace o možnosti studia na VŠ a VOŠ pro žáky IV. ročníku
Sociální činnost

IV.

Oblast prevence zneužívání návykových látek



Spolupráce s protidrogovým koordinátorem školy



Zajištění odborné pomoci v problematice návykových látek a pomoc při koordinaci vzdělávacích
akcí pro žáky



V případě zjištění užívání návykových látek kontaktovat příslušné instituce a rodiče žáků



Obecně se zaměřit na problém alkoholismu a kouření, iniciovat řešení tohoto problému na
schůzkách s rodiči a v třídnických hodinách

V.

Písemnosti vedené výchovným poradcem



Roční plán práce



Evidence žáků vyšetřených v pedagogicko psychologických poradnách



Evidence žáků vyšetřovaných v souvislosti s trestnou činností



Evidence žáků se SVP, popř. žáků nadaných



Evidence uplatnění absolventů

Konzultační hodiny výchovného poradce pro žáky



lichý čtvrtek 8: 15 - 8:50 (velká sborovna, popřípadě knihovna)
sudý čtvrtek 9:55 – 10:40 velká sborovna, popřípadě knihovna
V závažných případech okamžitě kdykoliv

Průběžně:
- spolupráce s ředitelstvím školy
- spolupráce se školním metodikem prevence
- spolupráce s rodiči
- spolupráce s PPP
- spolupráce s OSPOD
- spolupráce s úřadem práce
- pomoc při řešení výchovných problémů, poradenskou službu učitelům, žákům, rodičům
- zajišťování přednášek
- zajišťování kontrolních vyšetření žáků se SVP
- zajišťování vyšetření v PPP žáků s potížemi a problémy
- distribuce informací týkajících se studia na vysokých školách
- doplňování informací na nástěnce výchovného poradce
- účast na akcích pořádaných pro VP
- školení
- sledování změn v legislativě
V Lomnici u Tišnova dne 29. 8. 2017

Vypracovala: Mgr. Hana Straková
výchovný poradce školy

