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zpracovala: Mgr. Lenka Stojanová
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Plán výchovného poradce na školní rok 2017/2018

Jméno výchovného poradce:  Mgr. Lenka Stojanová 

Konzultační dny:  pátek 10.00 –11.30 hod. (pracovna v I. patře za třídou IV.ZŠ)

Oblasti působnosti výchovného poradenství ve škole:

1. Spolupráce VP s vedením školy
2. Spolupráce VP s metodikem prevence, metodikem EVVO
3. Spolupráce VP s třídními učiteli a dalšími pedagogy školy
4. Práce s třídním kolektivem a jednotlivci
5. Spolupráce VP s rodičovskou veřejností
6. Spolupráce VP s mimoškolními orgány
7. Spolupráce se středními školami v okrese
8. Spolupráce s organizacemi poskytující sociální služby
9. Spolupráce s SPC, PPP Kroměříž

Klíčové úkoly VP pro šk. rok 2017/2018

A: Kariérové poradenství pro vycházející žáky základní školy praktické a základní školy
      speciální a jejich rodiče:
- konzultace s rodiči 
- konzultace s žákem
- konzultace s třídním učitelem, ostatními pedagogy školy

B: Zajistit informace o přijímacím řízení na SŠ, SOU a OU:
- sledování legislativy
- organizační pokyny pro školní rok 2017/2018  (2018/2019)

C: Návštěvy a exkurze na středních školách a sociálních zařízeních:
- návštěva SŠ v okrese Kroměříž dle aktuální nabídky oborů, dle zájmu žáků a rodičů - 

v rámci předmětu Volba povolání
- návštěva zařízení nabízející sociální služby – dle zájmu rodičů

D: Výuka Profesní orientace žáků 8. a 9. ročníku základní školy praktické - v rámci        
      Předmětu Výchova k občanství - 1x měsíčně - plnění průřezových témat

- Volba povolání (Rozhodni se)
- Sebehodnocení (Hodnotím, hodnotíš. Moje předpoklady)
- Mozaika povolání (Znaky povolání, karty práce)
- První zaměstnání (Hledáme si práci, Životopis, Žádost, Přijímací pohovor)

E: Sebevzdělávání: studium související legislativy a aktuálních změn    

F: Spolupráce s SPC
- Vzájemná komunikace mezi školou a SPC
- Příprava harmonogramů vyšetření v průběhu roku dle plánu SPC



 

Roční plán – pravidelně se opakující aktivity -  VP – šk. rok 2017/2018

Září:

- seznámení s organizačními pokyny pro školní rok 2017/2018
- sledování legislativní změn 
- plán práce na školní rok 2017/2018
- konzultace s metodikem prevence – minimální preventivní program
- 25. 9. – konzultace pro zákonné zástupce ve škole
- poskytnutí informací pro zákonné zástupce o možnosti konzultací v poradenských 

zařízeních IPS
- evidence žáků, kteří budou končit školní docházku
- oznámení konzultačních hodin VP rodičům a žákům
- komunikace s SPC  - předběžný harmonogram plánovaných vyšetření dětí a žáků

Říjen:

- 2. 10., 30. 10. organizační porada školy
- seznam vycházejících žáků
- konzultace s třídním učitelem o předpokladech žáků pro další studium
- spolupráce s metodikem prevence školy
- informace o přijímacím řízení na střední školy pro šk. r. 2018/2019

- příprava podkladů pro pedagogickou radu školy

- prevence záškoláctví – kontrola absence a způsobu omlouvání rodiči – spolupráce 
s třídním učitelem 

- informace ke Dnům otevřených dveří na SŠ ZK

Listopad:

- 13. 11. pedagogická rada školy 
- 20. 11. konzultace pro zákonné zástupce, pohovory s rodiči vycházejících žáků
- 29. 11. rozsvěcování vánočního stromečku
- aktualizace nástěnky k volbě povolání 
- 9. – 10. 11. Přehlídka SŠ a pracovního uplatnění Dům kultury Kroměříř
- informace ke Dnům otevřených dveří na SŠ ZK, 
- zveřejnění došlé dokumentace k volbě povolání – informační a propagační materiály 
- zjišťování nabídky aktivit a registrovaných služeb SSKM
- spolupráce se školním metodikem prevence v oblasti sociálně patologických jevů
- přehled zájmu žáků o studiu na další škole, popř. umístění do stacionáře
- pomoc při řešení výchovných či výukových problémů žáků – dle individuálních potřeb



Prosinec:

- 4. 12. organizační porada školy
- 5. 12. den otevřených dveří
- zajištění přihlášek a zápisových lístků ke studiu na SŠ
- informace učitelům: internet, nástěnka VP
- zajištění termínů exkurzí na SŠ dle zájmu žáků

Leden:

- 8. 1. organizační porada školy 
- 15. 1. pedagogická rada
- 22. 1. konzultace pro zákonné zástupce
- kompletace komplexních vyšetření žáků v SPC, konzultace s rodiči a odborníky z SPC
- poskytování informací pro vyplnění přihlášek - předání zákonným zástupcům
- spolupráce s metodikem prevence

Únor
- 5. 2., organizační porada školy 
- kompletace přihlášek / lékařská potvrzení, doporučení SPC/, předání ke kontrole a 

podpisu ředitelce školy
- ve spolupráci se zákonnými zástupci zajištění zaslání přihlášek 
- spolupráce se školním metodikem prevence v oblasti sociálně patologických jevů

Březen:

- 5. 3. organizační porada školy
- 27. 3. 2018 Vernisáž výtvarných prací dětí a žáků
- informace pro učitele: internet, nástěnka VP
- prevence záškoláctví – kontrola absence a způsobu omlouvání rodiči – spolupráce 

s třídním učitelem
- aktualizace nástěnky
- spolupráce se školním metodikem prevence v oblasti sociálně patologických jevů

Duben

- 9. 4. organizační porada školy
- 16. 4.  pedagogická rada
- 23. 4. konzultace pro zákonné zástupce
- sledování výsledků příjímacího řízení
- řešení studijních a výchovných problémů žáků – dle individuálních potřeb



 

- spolupráce s SPC při přípravě zápisu do školy

Květen:

- 7. 5. organizační porada školy
- zpracování výsledků přijímajícího řízení
- zpráva pro pedagogickou radu školy o přijetí vycházejících žáků 
- spolupráce s SPC při přípravě zápisu do školy
- spolupráce s metodikem prevence
- prevence záškoláctví – kontrola absence a způsobu omlouvání rodiči – spolupráce 

s třídním učitelem

Červen: 

- 4. 6. organizační porada školy
- 11. 6. pedagogická rada školy
- 18. 6. konzultace pro rodiče
- vyhledávání a orientační šetření žáků, kteří budou končit povinnou školní docházku 

v následujícím školním roce 2018/2019
- spolupráce se školním metodikem prevence v oblasti sociálně patologických jevů
- příprava plánu práce na šk. rok 2018/2019
- příprava podkladů pro výroční zprávu
- vyhodnocení  MPP – spolupráce s metodikem prevence

Pravidelná spolupráce:

- Speciálně  padegogické  centrum  Kroměříž,  konzultace,  komplexní  vyšetření
vycházejících žáků, profesní orientace - zprostředkování vzájemné komunikace mezi
školou – SPC, rodiči a SPC

- PPP Kroměříž, Jánská  197 - vzdělávání pedagogů, profesní orientace žáků 
- Informační  a  poradenské  středisko  při  ÚP  Kroměříž,  Erbenovo  nábř.  4251  –

informační materiály, konzultace
- Městský úřad - OSPOD – v případě potřeby řešení dlouhotrvající  absence žáků ve

výuce, záškoláctví
- zákonní zástupci žáka

- SŠHS Kroměříž, na Lindovce 1643

- OU Křenovice

- OU a ZŠ praktická Holešov

- další dle aktuální nabídky oborů a zájmu žáků

- Sociální služby města Kroměříž 



- další dle aktuální nabídky a zájmu zákonných zástupců

1.9. 2017                        Mgr. Lenka Stojanová, výchovný poradce


	Únor

