Základní škola, Jičín, Železnická 460

Plán práce výchovného poradce
Srpen
-

v přípravném týdnu konzultace s pracovníky PPP v Jičíně – aktualizace dat o žácích s VPU
konzultace s vedením školy o důležitých termínech schůzek během školního roku
koordinace činnosti s metodičkou prevence sociálně patologických jevů
aktualizace údajů na nástěnkách k volbě povolání

Září
-

úvodní pedagogická rada – seznámení pedagogických pracovníků školy s body plánu práce
VP
stanovení termínu úředních hodin výchovného poradce
kontrola údajů v kartách individuálních plánů žáků s VPU
informování třídních učitelů o termínech platnosti vyšetření na VPU a ZZ
postup při vyplnění formulářů žádostí na psychologické a speciálně pedagogické vyšetření
zaslání pedagogům přehledu individuálně sledovaných žáků (VPU, ZZ, tendence, autismus)
informace o podání žádosti na vyšetření v PPP v Jičíně
podání informace o vyhledávání talentovaných a mimořádně nadaných žáků
s vedením školy – rozdělení žáků do individuální péče dyslektických asistentek
stanovení termínu individuálních konzultací pro žáky s VPU na 2. stupni
předběžný průzkum zájmu žáků v 9. ročníku o studium na středních školách
předběžný průzkum zájmu žáků o studium na víceletých gymnáziích v 5. a 7. ročníku
koordinace aktivit s pracovníky Informačního poradenského střediska ÚP v Jičíně
účast na schůzce Školské rady a Klubu rodičů a přátel Čtyřky – aktuální informace
aktualizace údajů na nástěnkách k volbě povolání

Říjen
-

účast na poradě výchovných poradců školských zařízení jičínského okresu v PPP Jičín
informování vedení školy o projednávaných bodech porady
stanovení termínu schůzky pracovníků PPP v Jičíně a vyučujících o problémových žácích
nabídka testování COMDI pro žáky 9. ročníku v naší počítačové učebně nebo v IPS ÚP
informování rodičů vycházejících žáků o prezentaci STUDENT
informování rodičů vycházejích žáků o termínu mimořádné schůzky o volbě povolání
předání Atlasů školství do tříd 9. ročníku
aktualizace údajů na nástěnkách k volbě povolání

Listopad
-

organizace návštěvy žáků 9. ročníku na akci STUDENT - prezentace středních škol v KD
Jičín
zaslání všem pedagogům aktualizovaného přehledu individuálně sledovaných žáků
informace z porady VP na pedagogické radě za 1. čtvrtletí školního roku
nabídka třídním učitelům na schůzky výchovné komise k projednání přestupků žáků
schůzka pracovníků PPP v Jičíně a vyučujících nad problémovými žáky
nabídka testování COMDI pro zájemce z řad vycházejících žáků
vydání přihlášek ke studiu a zápisových lístků na školy s talentovou zkouškou
aktualizace údajů na nástěnkách k volbě povolání

Prosinec
-

schůzky výchovné komise s rodiči problémových žáků se zaměřením na hrozící neprospěch
účast na schůzce Školské rady a Klubu rodičů a přátel Čtyřky – aktuální informace
aktualizace údajů na nástěnkách k volbě povolání
nabídka testování COMDI pro zájemce z řad vycházejících žáků

Leden
-

metodická pomoc třídním učitelům vycházejících žáků při sestavování výstupního hodnocení
zaslání všem pedagogům aktualizovaného přehledu individuálně sledovaných žáků
příprava podkladů na pololetní pedagogickou radu
nabídka třídním učitelům na schůzky výchovné komise k projednání přestupků žáků
vyplnění dotazníku PPP v Jičíně ohledně přeřazení žáků do školy se speciálním programem
vydání výstupních hodnocení s pololetním vysvědčením
sledování výsledků žáků u talentových zkoušek – poradenská činnost
spolupráce s pracovníky PPP v Jičíně při zápisu do 1. tříd

Únor
-

vydání zápisových lístků rodičům vycházejících žáků
poradenská pomoc s případných podáním odvolání na obory s talentovou zkouškou

Březen
-

kontrola dodržení termínu pro odevzdání přihlášek ke studiu
přehled podaných přihlášek na střední školy
dohodnutí termínu první schůzky žáků 8. ročníku v IPS Úřadu práce v Jičíně

Duben
-

zaslání všem pedagogům aktualizovaného přehledu individuálně sledovaných žáků
informace VP na pedagogické radě
nabídka třídním učitelům na schůzky výchovné komise k projednání přestupků žáků
stanovení termínu schůzky pracovníků PPP v Jičíně a vyučujících o problémových žácích
sledování výsledků žáků v přijímacím řízení na střední školy – poradenská činnost
poradenská pomoc zákonným zástupcům s případných podáním odvolání

Květen
-

schůzka pracovníků PPP v Jičíně a vyučujících nad problémovými žáky
sledování výsledků žáků při dalších kolech přijímacího řízení
schůzky výchovné komise s rodiči problémových žáků se zaměřením na hrozící neprospěch a
opakování ročníku
účast na schůzce Školské rady a Klubu rodičů a přátel Čtyřky – aktuální informace

Červen
-

zpracování výsledků přijímacího řízení vycházejích žáků na střední školy
zaslání všem pedagogům aktualizovaného přehledu individuálně sledovaných žáků
upozornění na včasnost aktualizace odborného kontrolního vyšetření v PPP
informace VP na pedagogické radě

Závěr:
Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti 1. ledna 2009.

Zpracoval: Mgr. František Kynčl, výchovný poradce

Mgr. Zdeněk Procházka
ředitel školy

