Plán práce výchovného poradenství na škol. rok 2017/2018
1. Konzultační hodiny
Každé úterý od 12.00 do 13.30, po dohodě možné individuálně i v další dny v týdnu.
V této době mohou žáci i rodiče získat informace ohledně kariérního poradenství a řešení
problémů týkající se studia – neprospěch, výchovné problémy, vztahy se spolužáky.
2. Spolupráce s vedením školy a pedagogy
Výchovná poradkyně se bude účastnit výchovných komisí a individuálních pohovorů,
bude spolupracovat s pedagogy při zpracování individuálních plánů, plánů PLPP,
zajišťovat vyšetření žáků v PPP, poskytovat informace ohledně legislativních změn
v poradenství. Připraví pro ostatní pedagogy přehled žáků s SPV a LMP včetně
doporučení z poraden.
3. Spolupráce s rodiči
VP bude informovat rodiče písemně nebo telefonicky o problémech z oblasti výchovy,
sociálně patologických jevů i osobních problémů žáků. Závažné přestupky budou řešeny
na výchovných komisích, ze kterých bude pořízen zápis.
4. Kariérové poradenství
VP informuje žáky o aktuální nabídce SŠ, SOŠ, SOU; o způsobu přijímacího řízení a
nutných předpokladech pro danou školu. Tyto informace budou k dispozici na nástěnce
k volbě povolání, na webových stránkách školy nebo formou individuálních konzultací.
Dále VP organizuje účast na veletrhu vzdělávání, Úřadu práce, popřípadě exkurze do
vybraných firem. Rodiče i žáci mají možnost získat další informace na společné schůzce,
které se účastní i zástupci některých SŠ a SOU.

I. čtvrtletí školního roku
- stanovení konzultačních hodin
- spolupráce s třídními učiteli při:
 Integrace žáků (doporučení poradnou)
 Zpracování individuálních plánů u žáků s SPV
 Pomoc při tvorbě PLPP
 Monitoring nových žáků s SPV, zajištění vyšetření v PPP
 Kontrola evidence vyšetření PPP
 Informace rodičům o následném vyšetření
Profesní orientace vycházejících žáků
- zpracování přehledů vycházejících žáků
- předávání informací o možnostech studia na SŠ a SOU
- tvorba nástěnky k volbě povolání
- zajištění brožur SŠ a SOU
- spolupráce s rodiči a TU
- návštěva Veletrhu vzdělávání v Hodoníně 5. 10. 2017
- využití Dne otevřených dveří na SŠ a SOU

II. čtvrtletí školního roku
- třídní schůzka žáků 9. třídy, rodičů a zástupců SŠ a SOU
- odeslání přihlášky na SUŠ (listopad)
- beseda se zástupci SŠ a SOU
- informace o přijímacím řízení pro vycházející žáky
- pomoc při vyplnění přihlášek na SŠ a SOU
- hodnocení výsledků náprav za 1. pololetí u žáků s SPU
- vypracování hodnocení IVP za první pololetí školního roku

III. čtvrtletí školního roku
- odeslání přihlášek na SŠ a SOU
- nepřijatým žákům pomoc s výběrem jiné školy
- schůzka s učiteli 1. stupně – návrhy na vyšetření v PPP
- schůzka s učiteli 2. stupně – návrhy na kontrolní vyšetření žáků s SPU
- testy Scio pro vybrané třídy (vedení školy)
- schůzka s vyučujícím výchovy k volbě povolání
- návštěva Úřadu práce Hodonín se žáky 8. třídy (duben)
- beseda pro žáky 8. a 9. třídy se studenty SŠ a SOU

IV. čtvrtletí školního roku
- sledování profesních zájmů žáků 8. třídy
- vyhodnocení umístění žáků 9. třídy
- vyhodnocení výsledků práce u žáků s SPV
- hodnocení práce žáků integrovaných, odeslání do poraden k prodloužení integrace
- Kontrola plnění plánů IVP, VP

Průběžné úkoly
- účast VP na informačních a vzdělávacích seminářích
- spolupráce se všemi vyučujícími
- řešení výukových a výchovných problémů
- spolupráce s PPP Hodonín, Kyjov, Brno
- pravidelné schůzky Školního poradenského pracoviště
- využívání propagačních materiálů ve výuce

Vypracovala: Mgr. Jiřina Poláčková, výchovná poradkyně

