PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAPLICE, OMLENICKÁ 436
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Výchovný poradce: Mgr. et Bc. Libuše Pařízková
Tel: 380 313 336, 606 882 587
Email: info@zsomlenicka.cz
Výchovný poradce je zavázán k respektování důvěrnosti, která chrání osobní sdělení.
Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se výchovný poradce dozví
v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou chráněna v souladu s vyhláškou
č. 197/ 2016 Sb.,o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních.
Výchovný poradce se řídí také zákonem č. 101/2000Sb.o ochraně osobních údajů a zákonem
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Konzultační hodiny:
Pro rodiče: Pátek 9:00- 11:00 hodin nebo po předběžné domluvě na tel. čísle:
380 313 336 nebo 606 882 587
Pro žáky: Ve škole od 07:40 do 07:55 hodin - po předběžné domluvě
Oblasti působení výchovného poradce:


Vytváří podmínky pro vzdělávání žáků ve spolupráci s třídními učiteli, PPP Český
Krumlov a České Budějovice a SPC České Budějovice a Strakonice.



Ve spolupráci s metodikem prevence řeší rizikové chování žáků.



S třídními učiteli řeší problémy týkající se prospěchu a chování žáků.



Svolává výchovné komise za účasti zákonných zástupců žáků, zástupců ZŠ a dalších
zainteresovaných institucí k řešení a přijetí opatření v případě hrubého porušení kázně,
záškoláctví či výrazného zhoršení prospěchu žáka. Spolupracuje s odborem sociální
péče a zdravotnictví Kaplice.



Poskytuje metodickou pomoc třídním učitelům při zpracovávání podkladů pro PPP
nebo SPC.



Po obdržení doporučení z PPP či SPC informuje vyučující o nových postupech při
individuální práci s novými žáky



Zajistí vypracování IVP a při jejich plněná, spolupracuje s vyučujícími i asistentkou
pedagoga, ale i s PPP a SPC.



Poskytuje poradenská pomoc žákům při volbě povolání



Ve spolupráci s třídními učiteli zajišťuje zájem žáků o budoucí profesi.



Poskytuje rodičům i žákům individuální poradenství v této oblasti a poskytuje jim
informace o možnostech dalšího studia a průběhu přijímacího řízení



Vyhledává informace o možnostech dalšího uplatnění žáků



Spolupracuje s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti
profesního poradenství



Zpracovává výsledky přijímacího řízení pro potřeby třídních učitelů



Informuje žáky o důležitých termínech, které se vztahují k přijímacímu řízení a pomáhá
jim při vyplňování přihlášky ke studiu. Poskytuje informaci o odvolacím řízení



Aktualizuje nástěnku k volbě povolání (listopad-leden)



Zveřejňuje důležité informace výchovného poradce pro rodiče na webových stránkách
školy.

Náplň práce:


Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky s IVP a žáky s poruchami
učení či chování.



Péče o žáky s výchovnými problémy



Volba povolání



Metodická a informační činnost pro učitele a rodiče



Prevence sociálně-patologických jevů (spolupráce s preventistkou rizikového chování)

Spolupracující organizace:


PPP Český Krumlov



PPP České Budějovice



SPC České Budějovice



SPC Strakonice



Spirála Český Krumlov



Úřad práce Kaplice



Městská policie



Odbor sociálně-právní ochrany dětí, MěÚ Kaplice

Informace k volbě povolání:


Předmět Výchova k občanství



Besedy a konzultace s výchovným poradcem



Informační schůzka rodičů vycházejících žáků, individuální pohovory



Pravidelné akce k volbě povolání- ÚP Kaplice, Návštěva a besedy se zástupci SS a SOU



Návštěva akce Vzdělání a Řemeslo v Českých Budějovicích a Burza škol v Českém
Krumlově



Přístup k internetovým informacím o školách, volbě povolání a trhu práce



Poskytnutí materiálů pro vyhledávání učebních oboru



Aktuální webové stránky jednotlivých SS a SOU



Nabídky středních škol v regionu

Předprofesní příprava žáků


Volba povolání je začleněna do předmětů Pracovní činnosti a Výchova k občanství



Ve škole jsou organizovány besedy se zástupci jednotlivých středních odborných škol pro
kompletní předání informací o jednotlivých oborech.



Žáci každý rok některá SOU, navštěvují, tak aby viděli, co škola nabízí a jak vypadá nejen
uvnitř, ale jak probíhá výuka. V rámci toho mohou uplatnit veškeré dotazy.



Každoročně žáci 8. a 9. ročníku navštěvují akci s názvem Vzdělání a řemeslo v Českých
Budějovicích a Burza škol v Českém Krumlově, kde jsou zastoupeny veškeré školy
jihočeského kraje.



Žáci mají možnost rozebrat své dotazy na schůzkách s výchovným poradcem v době
konzultačních hodin nebo po předchozí domluvě.



V hodinách informatiky jsou žáci vedeni k vyhledávání informací o školách a jednotlivých
oborech. Sledují aktuality k volbě povolání na nástěnce na chodbě školy.

Časový plán:


Září


Konzultace IVP s rodiči a učiteli
Vypracování IVP (společně s třídními učiteli)
Podklady pro vyšetření v PPP nebo SPC
Zjistit počet vycházejících žáků aktuálního školního roku

Říjen

Nabídka přehledu středních škol a učebních oborů vycházejícím žákům (Atlas školství)
Informovat žáky o talentových zkouškách na obory, které tuto zkoušku vyžadují
Aktualizace nástěnky Výchovného poradenství
informativní schůzka s rodiči vycházejících žáků
 Listopad
Návštěva žáků 8. a 9. ročníku výstavy Vzdělání a řemeslo České Budějovice
Návštěvy zástupců středních škol a středních odborných učilišť
Návštěvy SOU.
Aktualizovat webové stránky školy
Čtvrtletní pedagogická rada – informace o práci vých. poradce
Odeslání přihlášek k talentovým zkouškám
-



Prosinec

Informace o způsobu přijímacího řízení – nové formuláře přihlášek
Konzultace s nerozhodnými žáky (vhodná volba střední školy) – předmět Svět práce
Upřesnění zájmu o povolání vycházejících žáků
Informace o Dnech otevřených dveří na SŠ a SOU
 Leden
Schůzka s rodiči vycházejících žáků s výchovným poradcem
Informace na pololetní pedag. radě o práci vých. poradce, o nových žácích a jejich
doporučeních z PPP či SPC
Projednání prospěchu a školní docházky s vyučujícími vycházejících žáků
Informace o podávání přihlášek na SŠ (dle nové vyhlášky MŠMT)
Pololetní zhodnocení IVP
Tisk přihlášek na SŠ
-



Únor
Kontrola a doplnění přihlášek na SŠ a SOU
Individuální schůzky s vycházejícími žáky a jejich rodiči
Vést žáky k vyhledávání informací o zvolené SŠ (spolupráce s učitelem předmětu Svět
práce)
Tisk zápisových lístků, vypracování dokumentace vydávání zápisových lístků

-



Březen
Poslední možnost upravit přihlášky na SŠ a SOU
Kontrola odeslání přihlášek



Duben
Evidence umístění vycházejících žáků
Poskytnout odbornou pomoc při odvolacích řízeních
Kontakt s rodiči nepřijatých žáků (odborná pomoc)
Čtvrtletní pedagogická rada – informace výchovného poradce
Vyhodnocení zápisu do 1. třídy



Květen
- Zaměřit se na žáky 8. tříd v souvislosti s volbou povolání (profesní vyšetření)



Červen
-

Zpracovat celkové vyhodnocení žáků po přijímacím řízení a podat informaci na
pedagogické radě
Zhodnocení IVP
Závěry z práce s problémovými žáky

V Kaplici 31. 8. 2020

Mgr.et Bc. Libuše Pařízková
výchovný poradce

