PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019
Výchovný poradce:

Mgr. Dagmar Sklenářová

Konzultační hodiny:

úterý
14:00 – 15:00
čtvrtek
11.00 – 12:00
kdykoliv po předchozí tel. dohodě - 582345160

Hlavní úkoly:

1.

péče o problémové ţáky se specifickými poruchami
učení na I. a II. stupni ZŠ – speciální třídy; péče o
integrované ţáky

2.

spolupráce s PPP a SPC – Prostějov, Olomouc

3.

výchova k volbě povolání

4.

zápis dětí do 1. ročníku

5.

přijímací řízení ţáků – střední odborné školy; učební
obory; gymnázia - 9. ročníky + ţáci vycházející z niţších
roč.

Září:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Říjen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plán VP na školní rok 2018/19
Kontrola evidence ţáků se SPU; problémových ţáků; integrovaných ţáků;
medikujících ţáků a dětí, kterým je nutné věnovat zvýšenou pozornost;
zápis do kartotéky nebo vyřazení
Ve spolupráci s vedením školy – návrh rozpočtu, plán a péče pedagog. a
metodická – ţáci integrovaní, ped. intervence, plán pedag. podpory, asistenti
Speciální třídy – kontrola dokumentace; počty ţáků, evidence došlých
vyšetření. Evidence spec. tříd 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B, 6.B, 7.B, 8.B, 9.B
Aktualizace panelu – volba povolání pro přehled a informovanost ţáků 8. –
9. ročníku
Evidence ţáků vycházejících v niţším roč., spolupráce s TU, evidence ţáků,
kteří projeví zájem o umělecké školy – talentové zkoušky
Seznámit ţáky 9. ročníků s materiály volby povolání – rozdat přehledy škol;
broţur, Burza práce a vzdělání 2. 10. 2018
Integrace, do 15. 10. 2018 školní matrika
Oznámit ţákům termíny talentových zkoušek – zájemci o školy
s uměleckým zaměřením (uč. obory, stř. školy)
Informovat rodiče – konzultační hodiny; profesní orientace, seznámit rodiče
s přehledem škol a uč. oborů
Zajištění kontrolních vyšetření v PPP a SPC
Náboráři – domluvit termíny schůzek – středa 6. vyuč. h, pátek 5. h.
Spolupráce s TU – problémoví ţáci

7.
8.

Listopad: 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Volba povolání - úřad práce, v hodinách občanské a rod. výchovy
Aktiv VP 17.10. 2018 – seznámit vedení školy
Realizace přednášky o problematice ţáků s VPU; SPU – aktualizace
metodického pokynu – porada
Přehlídka středních škol Scholaris v Prostějově 8. 11. 2018
Přihlášky ţáků 9. ročníků – talentové zkoušky
Ţádosti o vyšetření v PPP ţáků 9. tříd – profesní orientace
Návštěva informačního a poradenského centra na ÚP – ţáci 9. ročníku –
beseda zaměřená na volbu povolání - 26.11, 28.11.2018
Informovat rodiče na třídních schůzkách o průběhu přijímacího řízení na
střední školy a SOU – 28.11.2018 16h

Prosinec:
1.

Kontrola vyšetření spec. tříd – platnost vyšetření

Leden:

1.

Rozdání přihlášek ţákům 5., 7., 9. ročníků a ţákům vycházejícím z niţších
ročníků z důvodů opakování – pokyny k vyplnění – formuláře přihlášky na
SŠ a uč. obor, zápisový lístek – vyplněný TU

Únor:

1.
2.

Kontrola přihlášek ţáků ke studiu; doplnění poţadovaných údajů
Odevzdání přihlášek řediteli školy, odeslání

1.

Organizace přednášky VP – (pedagogická rada; téma dle potřeby)

1.
2.
3.

Vést přehled o termínech přijímacích zkoušek
Registrovat přijaté ţáky na SOU a SŠ
Informovat o průběhu přijímacího řízení; zpráva po I. termínu – přijatí ţáci
(vedení školy)
Zajistit kontrolní vyšetření problémových ţáků v PPP
Volba povolání – příprava ţáků 8. ročníku – informační a poradenské
centrum Úřad práce Prostějov
Ţádat o finanční prostředky pro integrované ţáky
Zápis dětí do 1. ročníků – kontrola zápisních lístků; spolupráce s PPP;
posouzení školní zralosti, způsobilosti

Březen

Duben:

4.
5.
6.
7.
Květen:

1.
2.
3.

Vyhodnocení přijímacího řízení ţáků 9. ročníku, zpráva pro vedení školy
Zajistit kontrolní vyšetření integrovaných ţáků a ţáků ze spec. tříd
Poslat hodnocení ţáků s IVP, PO 2 a více do PPP,SPC - TU

Červen:

1.

Vyhodnocení přijímacího řízení ţáků – víceletá gymnázia; zpráva pro
vedení školy
Uspořádání, organizace a přehledy materiálů výchovného poradenství,
vyřazení neplatných dokumentů

2.

Spolupráce:

ZŠ a MŠ Kollárova 4, 796 01 Prostějov
- Pedagogicko-psychologická poradna, Prostějov
Vedoucí pracoviště
PhDr. Milena Hochmanová, psycholog
ppp-hochmanova@volny.cz
Telefon: 582 344 671
Mgr. Blanka Stříteská
ppp-striteska@volny.cz
PhDr. Radmila Přemyslovská
ppp-premyslovska@volny.cz
- SPC Prostějov
Vedoucí pracoviště
Mgr. Nikola Holomková, speciální pedagog
holomkova@spc-prostejov.cz
Psycholog
Mgr. Lucie Janáčková
janackova@spc-prostejov.cz
Speciální pedagogové
Mgr. Erik Kovářík
kovarik@spc-prostejov.cz
Mgr. Lucie Pawlasová
pawlasova@spc-prostejov.cz
Mgr. Petra Jurkovičová, Ph.D.
jurkovicova@spc-prostejov.cz
Sociální pracovnice
Mgr. Radka Kříţovská
krizovska@spc-prostejov.cz

asistent pedagoga :
Toman, Trundová, Cekulová, Ottová, Kolářová, Prokopová, Jurečka, Klevetová, Kuřilová,
Jančíková , Havlíková, Švarcová, Jeţková
ped. intervence:
Králová 1h
Sklenářová 1h
Míčová 2h
Greplová 1h
Drnovská 1h
Koudelková 1h
Světlíková 1h
Jeţková 2h
předmět spec. pedag. péče:
Greplová 1h
Míčová 1h

Přílohy: (u výchovného poradce a vedení školy):
Přehled integrovaných ţáků (tabulky)

Učitelé 1. a 2. stupně ZŠ a MŠ Kollárova seznámeni s plánem VP.

V Prostějově září 2018

