PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE
Školní rok 2015/2016

I.

Konzultační hodiny pro žáky a učitele:

dle dohody

Konzultační hodiny pro rodiče:

Čtvrtek: 8.45 – 9.30 (Mgr. Drahoslav Straněk)

PÉČE O ŽÁKY S VÝCHOVNÝMI A VÝUKOVÝMI OBTÍŽEMI
1. Správa databáze žáků s výchovnými problémy a databáze integrovaných žáků,
tvorba přehledů pro učitele a vedení školy (průběžně).
2. Konzultace problémů s učiteli (průběžně).
3. Konzultace individuálních učebních plánů s asistenty pedagoga, školním speciálním
pedagogem a rodiči (při zavádění, změnách a hodnocení plánů).
4. Zajišťování podkladů pro vyšetření v PPP a SPC (ve spolupráci s třídními učiteli),
konzultace s psychologem a speciálním pedagogem.
5. Příprava besed pro žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů.
6. Koordinace vzdělávání učitelů v problematice specifických vzdělávacích potřeb
a sociálně patologických jevů.
7. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (SPC Teplice; PPP Ústí nad Labem)

II.

VOLBA POVOLÁNÍ
1. Poskytování individuálních konzultací pro žáky a rodiče (průběžně).
2. Poskytování informací o studijních možnostech (nástěnky na II. stupni a v 9. třídě,
informační materiály v knihovně, internetové stránky školy - průběžně).
3. Poskytování základních informací pro rodiče v rámci třídních schůzek.
4. Vedení dokumentace spojené s volbou povolání (průběžně).
5. Zajištění exkurze do SŠ Trmice, ISŠS Čelakovského, Ústí nad Labem (únor 2015).
6. Organizace návštěvy Veletrhu vzdělávání (listopad 2015).
7. Spolupráce s učiteli na tvorbě tematických plánů a školního vzdělávacího programu
pro předměty se zaměřením na volbu povolání (Výchova ke zdraví, výchova
k občanství, praktické činnosti).
8. Pomoc při vyplňování přihlášek ke studiu na SŠ (chování a prospěch uchazeče).

III.

TERMÍNY
1. Přijímací řízení

Přihláška, přijímací nebo talentová zkouška

Termín

Podání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou

do 30. 11. 2015

Podání přihlášek na ostatní SŠ

do 15. 03. 2016

Talentové zkoušky v konzervatoři

15. – 31. 01. 2016

Talentové zkoušky na uměleckých školách

02. – 15. 01. 2016

Přijímacího řízení na SŠ – 1. kolo

22. – 30. 04. 2016

 pomoc žákům a zákonným zástupcům při odvolání v případě nepřijetí
 informace pro žáky a zákonné zástupce o volných místech na středních školách

2. Termíny pedagogických porad a třídních schůzek
Pedagogická porada

Třídní schůzky

02. 09. 2015

09. 09. 2015

11. 11. 2015

11. 11. 2015

13. 01. 2016

13. 01. 2016

13. 04. 2016

13. 04. 2016

08. 06. 2016

08. 06. 2016

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků a žáků přípravné třídy
22. 06. 2016

3. Zápis do 1. tříd: v období od 15. 01. do 15. 02. 2016
IV.

NORMATIVNÍ A METODICKÉ MATERIÁLY

Vyhláška č. 671/2004 Sb.
(podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách)
Zákon č. 472/2011 Sb.
(novela školského zákona)
č. j. MŠMT – 4387/2015-2
(soubor pedagogicko-organizačních informací pro školy a školská zařízení na školní rok
2015/2016)

V Trmicích, 01. 09. 2015

Vypracoval:
Mgr. Drahoslav Straněk
výchovný poradce

Schválila:
Mgr. Marie Gottfriedová
ředitelka školy

