Plán práce výchovného poradce na školní rok 2020/2021
ZŠ a MŠ Žarošice
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Září

Průběžně

1. ročník – ve spolupráci s třídními učitelkami vytipovat žáky s vadami řeči
a navázat spolupráci s rodiči
6. ročník – předání informací o žácích, kteří vyžadují individuální přístup
všem vyučujícím
Ostatní ročníky – vypracování přehledu o žácích se specifickými
vzdělávacími potřebami všem vyučujícím
•
•
•
•
•
•
•

řešení aktuálních problémů – zajištění spolupráce vyučujících, TU,
vedení školy a rodičů
vytvářet vhodné podmínky pro vzdělávání těchto žáků
zajistit při výuce diferencovaný přístup
monitorovat mimořádně nadané žáky a žáky s rizikem poruch
chování
v případě potřeby zapojit do řešení pedagogicko-psychologickou
poradnu, speciální pedagogické centrum, středisko výchovné
péče, sociální pracovníky, dětského lékaře, popř. další instituce
sledovat prospěch těchto žáků
metodická pomoc pedagogům při tvorbě plánu pedagogické
podpory

Integrace žáků
Září

•
•
•
•

Průběžně

•
•
•
•
•
•
•

Volba povolání

zajištění vypracování individuálních vzdělávacích programů
konzultace s pracovníky PPP a SPC
konzultace s rodiči – žádost o integraci, seznámení s plány,
podpisy
informace o integrovaných žácích všem vyučujícím
kontrola prospěchu
konzultace s žáky, rodiči, vyučujícími, TU – úspěchy neúspěchy,
problémy, aktuální stav
zprávy o integrovaných žácích na pedagogických radách
hodnocení IVP v pololetí a na konci roku
řešení aktuálních problémů
spolupráce s PPP, SPC
metodická pomoc pedagogům

Říjen

•
•
•
•
•

Listopad

•

Leden

•
•
•
•

Září

•

vypracování přehledu vycházejících žáků ve šk. roce 2020/2021
informace žákům 9. ročníku o průběhu přijímacího řízení
vytvoření nástěnky a vypsání konzultací k volbě povolání
návštěva regionálního veletrhu vzdělávání
vypracování letáku – Informace pro žáky a jejich rodiče k volbě
povolání
konzultační odpoledne pro rodiče vycházejících žáků – informace
o přijímacím řízení
vyřízení přihlášek na střední školy s uměleckým zaměřením
informace pro zájemce o studiu na víceletém gymnáziu
návštěva veletrhu vzdělávání v Brně
instruktáž o způsobu vyplňování přihlášek na SŠ pro vycházející
žáky
výdej zápisových lístků

Únor, březen

•

vyřízení přihlášek na SŠ

Duben, květen

•
•

poradenská pomoc nepřijatým žákům
vypracování přehledu o výsledcích přijímacího řízení

Průběžně

•
•
•

individuální konzultace s žáky a rodiči
besedy se zástupci středních škol
aktualizace nástěnky s informacemi k volbě povolání

Oblast sociálně patologických jevů
-

spolupráce se školním metodikem prevence
sledování výskytu a řešení případů – zajištění spolupráce vyučujících, TU, rodičů,
dětského lékaře, sociálních pracovníků, pedagogicko-psychologické poradny

Další činnost
-

spolupráce s metodickým sdružením 1. stupně
účast na schůzkách širšího metodického vedení školy
účast na jednáních výchovné komise
účast na vzdělávacích akcích
účast na schůzkách výchovných poradců
práce Školního poradenského pracoviště

Konzultační hodiny: úterý 13.30 - 14.00, čtvrtek 9.45 – 10.30
Kdykoli po telefonické dohodě
Vypracovala: Mgr. Marcela Kobzinková

