Plán výchovného poradenství /konkretizace činnosti/
školní rok: 2016/ 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Možnost konzultací /žáci s výukovými problémy,
s poruchami chování, řešení nastalých problémů,
profesní volba…/
Konzultační hodiny pro rodiče: 7.30 - 8.00 -pondělí, pátek
14.00 - 15.30 -čtvrtek
kdykoliv po tel. domluvě
Řešení problémů s žáky /učiteli/ -průběžně
Sumarizace žáků se SVP, aktualizace zpráv z PPP
Vypracování IVP pro jednotlivé žáky, spolupráce s asistentem pedagoga,
třídním učitelem
Lateralita /spolupráce s TU/
Pokyn TU- zdravotní stav /dle možností zjistit
u rodičů/
Ped .rada /žáci se SVP a metody práce s nimi, žáci s výchovnými problémy
pravidelně konzultováno /
Beseda s žáky a rodiči žáků 9. třídy o nabídkách dalšího vzdělávání,
účast žáků na Burze škol, dle zájmu žáků 9. Třídy exkurze na výstavu Vzdělání
a řemeslo v Českých Budějovicích, exkurze žáků 9. třídy v informačním
centru Úřadu práce ve Strakonicích, spolupráce se SOŠ v regionu - nabídka
materiálů, zprostředkování DOD těchto škol, nabídka prezentace těchto škol na
třídních schůzkách -info pro rodiče, prezentace v hodinách OV pro žáky
Účast VP na schůzce vých. poradců ZŠ se zástupci SŠ regionu a zástupci ÚP
Strakonice
Účast VP na schůzce VP v PPP Strakonice (téma společné vzdělávání)
Nástěnka s materiály k volbě povolání na v 9. třídě
Informace o žácích 1. ročníku, kteří by měli dostat dodatečný
odklad /TU,ŠD/
Sumarizace informací o klimatu ve škole, korekce činnosti
všech pracovníků
Termínované činnosti přijímacího řízení – časový harmonogram
Společná konzultace R-Ž-VP k přijímacímu řízení / dle zájmu rodičů/

Problémoví žáci, výborní – styly práce s nimi, /posilování
sebevědomí, sociální kompetence/
DOD pro rodiče budoucích prvňáčků a pro ostatní rodiče, možnost
"absolvovat" školní výuku se svými dětmi
Příprava a provedení zápisu do 1. Ročníku
DOD pro předškolní děti z MŠ Čejetice, MŠ Štěkeň
Vytištění přihlášek s daty žáků a klasifikací ze systému SAS, předání rodičům
pro vyplnění příslušné školy a oboru, potvrzení ředitelkou školy
Systematická práce s žáky 8. ročníku na procesu volby SŠ, SOU, příprava na
jednotné přijímací zkoušky, v 8. a 9. ročníku vyučován volitelný předmět
Cvičení z českého jazyka a literatury
Beseda s rodiči žáků 8.třídy /profesní volba žáků/
Logopedická péče – log. asistent ve škole, spolupráce s klinickou logopedkou
v MŠ i v ZŠ
Preventivní interaktivní program pro žáky 1., 2. stupně, spolupráce s Policií
ČR na besedách s problematikou dospívajících, nebezpečí facebookové
komunikace – prevence rizikového chování, trestní zodpovědnost mladistvých,
Spolupráce s metodikem prevence sociálně patologických jevů – viz. MPP, s
TU, s koordinátorem inkluze
Vyhodnocení klimatu na škole
Zajišťování spolupráce s PPP, SPC, účast na poradách na ÚP (aplikace poznatků na škole),
kontrola a vylaďování IVP, jednání s rodiči (na požádání TU).

Ve Štěkni, dne 1. 9. 2016

výchovný poradce:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová

