Plán výchovného poradce na školní rok 2020/2021

1. Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením
- sledování žáků s výukovými problémy
- předkládání návrhů na další péči o tyto žáky
I. tř. 4. roč. – Čermáková, IVP (Čt, Ps, ŘV)
5. roč. – Pavlásek, IVP (Čt, Ps, M) – opakuje ročník
8. roč. – Peterová, rehab. program, II. díl

všichni
VP, TU

II. tř. 4. roč – Valdman, IVP (Čt, ŘV)
3. roč. - Tobiášová, IVP (Čt, M, Ps)
6. roč – Šivák, IVP (ČJ, AJ, F, Z, P, OV, D), SHD 22hod/týdně
7. roč. – Šormová, PORŽ (M)
Vacek – rehab. program, II. díl
III. tř. 3. roč. – Gorol Martin, IVP, SHD – 3 hod/denně
4. roč. – Pehl, IVP, SHD – 16 hod/týdně
7. roč – Hebká, IVP (M) – 25 hod/týdně
IV. tř. 4. roč.- Absolon A., IVP (ČJ)
8. roč. – Lakatos, IVP (nahrazení NJ – M)
5. roč. – Rybár - rehab. program, SHD 5hod/týdně, IVP (RV,ŘV,SV,HV,VV,PohV,RTV),PV uvolněn
8. roč. – Tancoš- rehab program, SHD 5hod/týdně, IVP (RV,ŘV,SV,HV,VV,PohV,RTV),PV uvolněn
- zajišťování případného vyšetření v SPC
- shromažďování podkladů pro spec. vyšetření

VP, TU
VP, TU

2. Péče o žáky s výchovnými problémy
- vedení dokumentace výchovných problémů
VP, TU
- iniciování šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost
VP
- dbát na slušné chování, zdravení žáků, pozdní příchody do školy, kázeň o přestávkách
- u problémových žáků s častou absencí vyžadovat omluvenku od lékaře
TU
- spolupráce s dalšími institucemi ( sociální odbor, kurátoři, policie ČR, výchovné ústavy, OSPOD)
- zvýšená pozornost žákům s problém. vývojem a rizikovým chováním
- návrhy řešení konfliktních situací ( rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák )
VP, TU

3. Další metodická a informační činnost
- předávání informací dalším pedagogickým pracovníkům
- sledování změn v právních předpisech
- informování rodičů o činnosti SPC, PPP a dalších poradenských službách
- poskytování poradenské činnosti pro žáky v obtížných situacích
- dbát na probíhání systému protidrogové prevence, besedy o šikaně,vandalismu
- vzdělávání v oblasti nových výchovných trendů

VP
VP, TU
VP

4. Volba povolání
- poskytování poradenské činnosti v této oblasti pro žáky i rodiče
- seznam vycházejících žáků a žáků, kteří plní 9. rok školní docházky v nižším ročníku
VP
- předběžné zjištění zájmu žáků o učební obory, individuální poradenské pohovory s vycházejícími žáky
VP
- seznámení vycházejících žáků s aktuálními nabídkami do učilišť
VP
- besedy o volbě povolání provádět dle potřeby při TH, OV, PC
VP,TU
- exkurze do OU pro žáky 9.roč prakt. školy, 10. roč. spec. školy
VP
- schůzka rodičů s VP v lednu 2021 a dále dle potřeby
VP
- zajišťování včasného vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu
VP
- vedení dokumentace spojené s volbou povolání
5. Dokumentace
- vedení dokumentace žáků, soustřeď. PORŽů, IVP
- soustřeďování odborných zpráv o žácích
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Mgr. I. Kopecká

