Plán práce výchovného poradce 2020/2021
Vypracovala: Mgr. Marcela Melková – výchovný poradce 1. stupeň ZŠ
Mgr. Alena Zacharová – výchovný poradce pro 2. stupeň ZŠ
Činnost zahrnuje tyto výchovné oblasti:
1. Pedagogicko-psychologické poradenství
2. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními Olomouckého kraje
3. Spolupráce se školním poradenským pracovištěm (ŠPP)
3. Studijní a výchovné problémy, žáci ohrožení školním neúspěchem
4. Kariérní poradenství - samostatná příloha
5. Péče o talentované žáky
6. Zápis do 1. třídy
7. Přechod žáků na 2. stupeň
8. Podíl na přípravě přípravných kurzů pro předškoláky (projekt Mosty)
Poradenské činnosti:
- vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost a příprava
návrhů na další péči o tyto žáky (Mgr. Marcela Melková)
- zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami (Mgr. Marcela Melková)
- příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování
poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace
vzdělávacích opatření u těchto žáků (Mgr. Marcela Melková)
Metodické a informační činnosti:
- zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence
- metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace, individuálních
vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod. (Mgr. Marcela Melková)

- předávání odborných informací z oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
pedagogickým pracovníkům školy (Mgr. Marcela Melková)
- poskytování informací o činnosti školy, školských zařízeních v regionu, o jejich zaměření,
kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům (Mgr.
Marcela Melková, Mgr. Alena Zacharová)
- shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských
zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů (Mgr. Marcela Melková 1.
stupeň, Mgr. Alena Zacharová 2. stupeň)
- vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce,
navržená a realizovaná opatření (Mgr. Marcela Melková, Mgr. Alena Zacharová)
- poradenství ve volbě povolání, zprostředkování exkurzí, besed, zařazování témat do výuky (Mgr.
Alena Zacharová)
- zajištění výkaznictví podpůrných opaření a žádostí pro zřízení pozic asistentů pedagogů (Mgr. Marcela
Melková)
Září:
•

plán výchovného poradce na školní rok, sestavení konzultačních hodin

•

kontrola evidence žáků se SPU; problémových žáků; integrovaných žáků;
medikujících žáků a dětí, kterým je nutné věnovat zvýšenou pozornost;

•

evidence žáků, seznam žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, vypracování dokumentace
IVP, schůzky s rodiči,

•

příprava vzorového formuláře IVP, PLPP dle vyhlášky č.27/2016 o speciálním vzdělávání

•

diagnostika třídních učitelů ve své třídě (pozorování vývojových i výchovných problémů
u žáků), vytipování žáků nadaných

•

zjištění počtu vycházejících žáků, na třídních schůzkách předat první informace zákonným
zástupcům k volbě povolání

•

burza středních škol Prostějov (pokud nebudou vyhlášena mimořádná opatření)

•

evidence nerealizovaných vzdělávacích témat z důvodu uzavření škol

září – listopad – diagnostika žáků v 1. třídách (dětem dát čas k adaptaci na školní prostředí)
Říjen:
•

schůzka ŠPP

•

upřesnit nové přijímací řízení žákům i rodičům

•

orientační pohovory s vycházejícími žáky

•

schůzka s třídními učiteli 2. - 5. tříd (analýza pedagogických údajů, konzultace k možné
nápravě)

•

integrace, spolupráce s třídními učiteli při sestavení PLPP,IVP

•

vstupy výchovné poradkyně do jednotlivých tříd 1. a 2. stupně, monitoring žáků při vyučování

•

informovat rodiče – třídní schůzky, konzultační hodiny

•

zjištění kontrolních vyšetření v PPP a SPC

Listopad:
•

schůzka s třídními učiteli 1. - 9. tříd, vyhodnocení nadaných žáků a žáků s ohroženým školním
neúspěchem, schůzka ŠPP

•

schůzka s třídní učitelkou 1. třídy, zhodnocení situace ve třídě, analýza pedagogických údajů

•

vstupy výchovné poradkyně do jednotlivých tříd, monitoring žáků při vyučování

•

vyhodnocování PLPP, IVP – spolupráce se třídními učiteli

•

Škola hrou – činnosti s předškoláky, adaptace na základní vzdělávání

•

informace o možnostech přestupu na 2. stupeň ZŠ, nabídka gymnázií

•

schůzky s náborovými pracovníky

•

informace žákům – Dny otevřených dveří na SŠ a SOU

Prosinec:
•

schůzka se žáky 5. ročníků, kteří mají zájem o studium na víceletých gymnáziích, předání
důležitých informací + instrukce ke správnému vyplnění přihlášek

•

schůzka ŠPP

•

schůzka s třídní učitelkou. v 5. ročníku ohledně přijímacího řízení na víceletá gymnázia

•

shromažďování materiálů týkající se žáků vyžadujících speciální péči a dle přání rodičů, žáků či
třídních učitelů snaha o zajištění vhodné a účinné pomoci v PPP v Prostějově či Olomouci

•

v jiných odpovídajících zařízeních

•

vstupy výchovné poradkyně do jednotlivých tříd 1. stupně, monitoring žáků při vyučování

•

MOSTY – činnosti s předškoláky

•

Předávání informací vycházejícím žákům dle aktuální nabídky, nástěnka k volbě povolání

•

Připravit informace pro rodiče, seznámení s podmínkami příjímacího řízení na střední školy pro
rok 2017/2018

Leden:
•

shromažďování materiálů týkající se žáků vyžadujících speciální péči a dle přání rodičů, žáků či
třídních učitelů snaha o zajištění vhodné a účinné poradenské pomoci ve školských
poradenských zařízeních

•

vyhodnocování IVP, PLPP

•

vstupy výchovné poradkyně do jednotlivých tříd 1. stupně, monitoring žáků při vyučování

•

shromažďování informací o přihláškách vycházejících žáků

•

MOSTY – činnosti s předškoláky

•

schůzka ŠPP

Únor:
•

zpracování přihlášek ke studiu na víceletá gymnázia + nutné korektury

•

shromažďování materiálů týkající se žáků vyžadujících speciální péči a dle přání rodičů, žáků či
třídních učitelů snaha o zajištění vhodné a účinné pomoci v PPP v Prostějově

•
•

vstupy výchovné poradkyně do jednotlivých tříd 1. stupně, monitoring žáků při vyučování
MOSTY – činnosti s předškoláky

•

kontrola, vyplnění, podpisy přihlášek na střední školy

•

předání zápisových lístků proti podpisu rodičům vycházejícím žákům

Březen:
•

do 15. 3. termín odeslání přihlášek na střední školy

•

shromažďování materiálů týkající se žáků vyžadujících speciální péči a dle přání rodičů, žáků či
třídních učitelů snaha o zajištění vhodné a účinné pomoci v PPP v Prostějově

•

vstupy výchovné poradkyně do jednotlivých tříd 1. stupně, monitoring žáků při vyučování

•

odevzdání přihlášek řediteli školy; odeslání

•

MOSTY – činnosti s předškoláky

•

schůzka ŠPP

Duben :
•

první kolo přijímacího řízení

•

odvolací, případně pokračování v přijímacích řízeních

•

shromažďování výsledků z přijímacího řízení

•

shromažďování materiálů týkající se žáků vyžadujících speciální péči a dle přání rodičů, žáků
či třídních učitelů snaha o zajištění vhodné a účinné pomoci ve školských poradenských
zařízeních

•

vstupy výchovné poradkyně do jednotlivých tříd, monitoring žáků při vyučování

•

zajistit kontrolní vyšetření problémových žáků v PPP

•
•

žádat o finanční prostředky pro integrované žáky
schůzka ŠPP

Květen:
Druhé kolo přijímacího řízení
•

shromažďování materiálů týkající se žáků vyžadujících speciální péči a dle přání rodičů, žáků či
třídních učitelů snaha o zajištění vhodné a účinné pomoci v PPP v Prostějově

•

vstupy výchovné poradkyně do jednotlivých tříd 1. stupně, monitoring žáků při vyučování

•

schůzka ŠPP

Červen:
•

vyhodnocení přijímacího řízení žáků – víceletá gymnázia; zpráva pro vedení školy

•

přehled škol – přechod na plně organizovanou školu – umístění žáků, připravit dokumentaci

•

uspořádání, organizace a přehledy materiálů výchovného poradenství, skartace neplatných,
vyřazených dokumentů

•

vyhodnocení podpůrných opatření ve spolupráci se školskými poradenskými pracovišti

•

schůzka ŠPP

•

MOSTY – činnosti s předškoláky

V Určicích 10. 9. 2020

M. Melková, A. Zacharová

