Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce,
příspěvková organizace

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
PŘEDPROFESNÍ PŘÍPRAVA
VOLBA POVOLÁNÍ
Školní rok: 2015/2016
Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/16
dlouhodobě systematicky sledovat a hodnotit vývoj dětí
usměrňovat a sjednocovat diagnostickou činnost třídních učitelů – vyhledávat a sledovat
problémové děti (metodická a odborná pomoc)
předkládat vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, prevence a nápravy
vzniklých problémů
podle potřeby provádět individuální pohovory se žáky, žákyněmi a jejich zákonnými zástupci
(vychovateli DD) při řešení výchovných problémů - konzultační hodiny dle domluvy
ve spolupráci s třídními učiteli vytvářet podmínky pro zdravý psychický a sociální vývoj v
procesu výchovy a vzdělávání
v případě potřeby provádět návštěvy v rodinách dětí
zprostředkovávat rodičům dětí kontakt s ÚP Slaný, Kladno či v místě trvalého pobytu
zprostředkovávat rodičům dětí kontakt s SPC Stochov či jiným specializovaným pracovištěm
soustavnou pozornost věnovat dětem, kterým jejich rodina neposkytuje dostatečnou
intelektuální, sociální nebo hmotnou péči
pomoci vytvářet individuální vzdělávací plány, kontrolovat a hodnotit jejich plnění
konzultovat práci při logopedické nápravě
spolupracovat s metodikem prevence (Mgr. Luděk Černý)
pomáhat třídním učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně
pedagogická vyšetření
podílet se na organizaci – „Den otevřených dveří“
s vedením školy a pedagogy I.stupně připravit zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
zprostředkovávat styky s: pediatry, odbornými lékaři ( psychiatr ), Policií ČR, sociálně

právními odbory, SPC Stochov a dalšími

účastnit se jednání výchovné komise ( záškoláctví, šikana )
doporučovat pedagogickým pracovníkům odbornou literaturu, která poskytuje návod na
řešení problémových situací
aktuální informace zveřejňovat na nástěnce v budově školy, webu školy
sledovat změny v právních předpisech týkající se výchovného poradenství a na
pedagogických poradách s nimi seznamovat ostatní pedagogické pracovníky
vzdělávat se v oblasti nových a alternativních výchovných trendech

Plánované akce ve školním roce
2015/2016
Termín
Září 2015

Činnost

Říjen 2015

Pohovory s třídními učiteli, nahlášení
problémových žáků
Besedy v 8. a 9. ročníku – informace o studiu
na středních školách, SOU ( vhodný výběr )
Zahájení pohovorů, individuálních konzultací s
třídními učiteli, žáky a žákyněmi
Přehled studijních a učebních oborů –
informace ÚP Kladno
Návštěva ÚP Kladno 9.ročníky + vycházející
žáci
Zápisní lístky
Sledovat dny otevřených dveří středního
školství

Listopad 2015

Prosinec 2015

Leden 2016

Únor 2016
Březen 2016

Duben 2016
Květen 2016

Červen 2016

Seznámení s organizačními pokyny MŠMT pro
školní rok 2015 - 2016
Kontrola IVP
Příprava materiálů k volbě povolání

Dny otevřených dveří ( individuální, podle
možností, návštěva vybraných ročníků školy)
Doporučovat žákům a jejich rodičům
(vychovatelům DD) exkurze do škol a firem
Zpracování a kontrola výstupního hodnocení
žáků - absolventů
Individuální konzultace s vycházejícími žáky o
zvolených studijních a učebních oborech
Kontrola plnění IVP – konzultace s vyučujícími
Vydání výstupního hodnocení vycházejícím
žákům společně s vysvědčením
Konzultace se zákonnými zástupci absolventů
Potvrzování přihlášek
Potvrzování přihlášek
Vydat uchazeči ke studiu jeden zápisový lístek
(podle § 60a ŠZ).
Příprava na přijímací řízení
Přijímací řízení na školách
Den otevřených dveří – Školní klub Zámeček
Případné II. kolo přijímacího řízení – zjištění
volných míst vyhledání pomocí internetu nebo
ve spolupráci s ÚP
Přehled přijatých absolventů
Mapování zájmu o SŠ, SOU, OU a U žáků a
žákyň nejvyšších ročníků ZŠ speciální a ZŠ
praktické
Zpracování statistiky a přehledů o přijetí
vycházejících žáků a žákyň hodnocení školního
roku z pohledu výchovného poradce
Kontrola platnosti vyšetření a příprava
materiálů pro příští rok
Závěrečné hodnocení plnění IVP

Závěr:

V průběhu školního roku bude plán výchovného poradce průběžně aktualizován ( besedy,
přednášky, exkurze, literární a slohové soutěže, doprovodné akce ).
V Ledcích dne 1. září 2015

Mgr. Roman Pejša
Výchovný poradce a ředitel školy

