Plán činnosti výchovného poradce
pro školní rok 2017/2018

BAREVNÁ ŠKOLA
Konzultační hodiny : žáci : kdykoli
rodiče: čtvrtek 14.00 – 16.00,
kdykoli po domluvě
Telefonní kontakt
E-mailová adresa

: 354 594 128
: Matejickova@seznam.cz

Zpracovaly: Ing. Jaroslava Matějíčková
Mgr. Šárka Přenosilová
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Výchovné poradenství na základních školách je zajišťováno na základě vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných, a vyhlášky 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve
znění pozdějších předpisů.
Práce výchovného poradce směřuje především do 3 oblastí:
a) oblast výchovného poradenství - zahrnuje oblast speciálně pedagogickou, péči o nadané žáky a mimořádně nadané žáky, o žáky se
specifickými poruchami učení a chování s potřebou podpůrných patření, řešení výchovných problémů žáků,
pomoc žákům prospěchovými problémy, spolupráci s rodiči, práci se třídními kolektivy, spolupráci s učiteli,
spolupráci s institucemi, které se věnují této problematice, návštěvy žáků zařazených do středisek výchovné
péče, prevence záškoláctví, účast u zápisu, monitoring nově příchozích žáků
b) oblast kariérního poradenství

- se týká poskytování poradenství v oblasti profesní orientace žáka, je zacílena na soustavnou práci se žákem,
poskytování aktuálních informací, pomoc při přijímacím řízení, podporu žáků, spolupráci s institucemi, které
se profesní přípravou zabývají, tisk a evidenci přihlášek a zápisových lístků, pomoc a podpora při volbě
vzdělávací cesty žáka, skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace dotazníků
a testů (COMDI)

c) metodická a informační činnost- obsahuje poradenskou intervenci, individuální konzultace, poskytování poradenských služeb (náplň školního
poradenského pracoviště; skupina se bude scházet dle potřeby), vedení týmu pro společné vzdělávání (náplň
týmu), pravidelné konzultace s učiteli a vyhodnocování PLPP a IVP, metodické vedení učitelů, práci na
manuálu pro rodiče a učitele, další vzdělávání záznamů, které dokládají činnost výchovného poradce,
navržená a realizovaná opatření.
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Přijímací řízení ke studiu ve střední škole je upravováno těmito právními předpisy:
~ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Poslední
novelizace týkající se přijímacího řízení byla provedena zákonem č. 243/2008 Sb.
~ zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (novelizován zákonem č. 303/2013 Sb., 298/2016 Sb.)
~ vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění
(novelizace vyhláškou č. 245/2015 Sb.)
Kromě uvedených oblastí se výchovný poradce bude rovněž věnovat práci se žákovským parlamentem, ze kterého bude předávat podněty vedení
školy, podporovat otevřenou diskusi a napomáhat při realizaci aktivit žáků. Seznámí rovněž členy parlamentu s možností obracet se na školskou
radu.
Výchovný poradce bude i nadále úzce spolupracovat s Mgr. Šárkou Přenosilovou, jejímž úkolem je koordinace oblasti speciálně pedagogické.
Zajistí evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, napomůže při tvorbě IVP, bude se spolupodílet na individuální podpoře žáků se
SVP s přiznanými podpůrnými opatřeními a spolupráci s PPP a učiteli. Učitelé, kteří poskytují žákům podporu, jsou součástí Týmu pro společné
vzdělávání, který se pravidelně schází (první pondělí v měsíci). Konzultuje a koordinuje práci se žáky s potřebou podpůrných opatření.
Výchovný poradce je pověřenou osobou, která je vyhrazena pro kontakt s PPP Cheb.
Individuální podporu a pedagogickou intervenci žáků na 1. stupni povedou tito vyučující:
1.r. – Mgr. Petra Krbcová – screening v 1. třídách, vyhledávání rizik, individuální podpora dle potřeb
2.r. – Mgr. Hana Hulínská (několik vytipovaných žáků)
3.r. – Mgr. Petra Krbcová
4.r. – Mgr. Petra Krbcová (skupina žáků, kteří stále ještě selhávají)
5.r. – Mgr. Šárka Přenosilová (V.B)
Mgr. Michaela Minářová (V.A,B)
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Individuální podporu žáků se SVP a individuálním plánem na 2. stupni povede výchovná poradkyně Ing. Jaroslava Matějíčková (3 žáci
napříč ročníky). Další žáky si přebírají do péče:
Mgr. Petra Krbcová (Předmět speciálně pedagogické péče - PSPP), pedagogickou intervenci poskytnou Mgr. Alena Komárková (skupina až 6
žáků), Mgr. Monika Kocourková (4-6 žáků). Doučování z anglického jazyka formou individuální podpory poskytne Mgr. J. Smékalová.
Individuální podpora žáků (i pedagogická intervence) se zaměří mimo jiné na rozvoj percepcí, grafomotoriky, vizuomotoriky, postřehování,
pravolevé orientace, sluchové a zrakové paměti. V oblasti dyskalkulie na rozvoj početních představ, vizualizace a verbalizace postupů.
Pedagogická intervence (PI) je určitou formou doučování, na které bude se žáky individuálně probíráno a konzultováno obtížné učivo, které jim
činí potíže. PI je poskytována mimo vyučování.
Předmět speciálně pedagogické péče na 1. i 2. stupni vede speciální pedagog Mgr. Petra Krbcová (maximálně 4 žáci ve skupině).
Ve spolupráci s Mgr. Š. Přenosilovou (oblast speciálně pedagogická) byl sestaven plán činnosti, který bude v průběhu školního roku průběžně
aktualizován. Výchovná poradkyně se bude rovněž podílet na preventivních aktivitách školy, účastnit se setkání intervenčního týmu, připravovat
granty v oblasti prevence rizikového chování a dohlížet na jejich realizaci. Podle potřeby bude ve spolupráci s ředitelkou školy a školním
metodikem prevence svolávat výchovnou komisi. Nedílnou součástí práce VP je i sledování vývoje v oblasti výchovného poradenství, změn
v zákonech a vyhláškách a další vzdělávání v této oblasti a předávání nabytých znalostí kolegům. Bude úzce spolupracovat se všemi orgány a
institucemi, které mají vliv na výchovně-vzdělávací proces a profesní přípravu žáků. Velmi úzce bude spolupracovat s dalšími organizacemi ve
prospěch dítěte.
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Harmonogram činnosti
Měsíc
Září

Říjen
























Oblast výchovného poradenství
(oblast speciálně pedagogická - Mgr. Šárka Přenosilová)
schůzka Týmu pro společné vzdělávání
příprava plánu výchovného poradce
aktualizace seznamu žáků se SVP
schůzka s učiteli konajícími IPŽ a PI(rozdělení žáků)
vytvoření postupu pro evidenci žáka se SVP
kontrola, doplnění vyšetření u žáků se SVP
kontrola úplnosti IVP, zpracování IVP
předložení IVP řediteli ZŠ
pravidelná kontrola absence
příprava individuální podpory žáků se SVP (s potřebou
PO)
kontrola absence
příprava třídních knih (realizace IPŽ, PI a PSPP)
schůzka Týmu pro společné vzdělávání
spolupráce s TU a PPP v oblasti diagnostiky a nápravy
diagnostika 6. tříd (spolupráce s PPP), vyhodnocení
výjezdu (stmelovací pobyt – Kemp Libá)
vytvoření seznamu žáků, kterým končí platnost posudku
kontrola IVP pro žáky se SVP – odstranění nedostatků
seznamy žáků se SVP s potřebou PO
pravidelná kontrola absence
vytvoření karty žáka se SVP
realizace individuální podpory žáků se SVP
založení třídních knih k IPŽ a jejich pravidelná kontrola
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Oblast kariérního poradenství (profesní orientace)
 příprava plánu kariérního poradenství,
 účast na setkání výchovných poradců,
 aktualizace webových stránek s informacemi pro žáky a
rodiče,
 zveřejnění informací k volbě povolání na stránkách iškoly,
 zjištění zájmu žáků o testování COMDI a SCIO testování,
Národní testování,
 navázání spolupráce s Úřadem práce v Chebu,

 sestavení a rozdání dotazníku (zjištění předběžného
zájmu o studium na středních školách),
 zajištění testování pro žáky 9. tříd (objednávka),
 aktualizace vzdělávacích oborů na webu školy,
 doplnění DOD
 Burzy škol – Sokolov, Cheb, zajištění návštěv
 informace o výstavní akci Škola 2016/17, Karl.Vary,
 zveřejnění brožury škol na stránkách iškoly,
 plánování a zajištění schůzky se zástupci SŠ z regionu,
 zveřejnění postupu Přijímací řízení krok za krokem,
 „Jízdní řád“ pro rodiče a žáky – termíny, akce, přij.říz.
 informace žákům, kteří se ucházejí o SŠ s talent.zk.,
 tisk a kontrola přihlášek s talentovou zkouškou ,
 konzultace se žáky a rodiči (volba povolání),
 průběžné řešení výchovných problémů,
 setkání žáků 9. tříd s bývalými absolventy
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práce se třídními kolektivy
schůzka Týmu pro společné vzdělávání
péče o nadané žáky, vytipování nadaných žáků
pravidelná kontrola absence
spolupráce s TU, rodiči při výchovných či prospěchových
problémech (účast na třídních schůzkách)
evidence vyšetření žáků bez IVP
sledování návrhů TU k podpoře nových žáků (PLPP)
konzultace s rodiči žáků se SVP dle zájmu rodičů
realizace individuální podpory žáků se SVP
kontrola desek žáků se SVP s potřebou PO a IVP
konzultace s PPP Cheb - kontrola IVP
pomoc při tvorbě IVP nových žáků s potřebou PO

aktualizace přehledu žáků se SVP
schůzka Týmu pro společné vzdělávání
konzultace s rodiči žáků se SVP dle zájmu rodičů
evidence žáků bez IVP, vyhodnocení PLPP
průběžná pomoc učitelům při práci se žáky se SVP s PO
sledování kontrolních vyšetření žáků se SVP a vyplnění
školního dotazníku
realizace individuální podpory žáků, PI a PSPP ž. se SVP
pravidelná kontrola absence
pravidelná kontrola absence
schůzka Týmu pro společné vzdělávání
kontrola hodnocení žáků se SVP
realizace individuální podpory žáků se SVP
vyhodnocování úspěšnosti poskytování podpory (IVP,
PLPP)
konzultace s rodiči žáků se SVP dle zájmu rodičů
6

 tisk a kontrola přihlášek s talentovou zkouškou,
 informace pro žáky a rodiče o konání přijímacích
zkoušek (CERMAT – 2 pís. zk.),
 testování SCIO -Národní testování pro zájemce, 9.r.,
 individuální pohovory se všemi vycházejícími žáky
(i z nižších ročníků) o volbě oboru,
 přehled studijních a učebních oborů – Atlas školství
 zajištění návštěvy na Úřadu práce v Chebu (IX.A, B –
Trh práce),
 práce se zájemci o obory s talentovou zkouškou,
 schůzka se zástupci střední školy z regionu,
 odevzdání přihlášek na školy s talentovou zkouškou
(do 30.11.),
 exkurze pro žáky 8., 9. tříd – nabídka,
 zjištění zájmu o studium na gymnáziu v 5.r.,
 zjistit a doporučit žákům Dny otevřených dveří,
 schůzka s rodiči vycházejících žáků se zástupci SŠ,
 testování COMDI pro 9. ročník,
 individuální pohovory s rodiči a žáky,
 zveřejňování Dnů otevřených dveří na školách,
 vyvěšování DOD na iškole,
 spolupráce se SŠ v regionu,
 sledování prospěchu žáků 8., 9. tříd,
 zpracování výstupních protokolů z testování COMDIinterpretace výsledků testování
 rozdání podkladů pro přihlášky na SŠ,
 individuální pohovory s rodiči a žáky 9. tříd (rozbor
COMDI),
 zahájení 1. kola talentových zkoušek (2.1.-15.1.2018),
 talentové zk. na konzervatoře(od 15.1.-31.1.2018)
 zajištění exkurzí pro žáky 8., 9. tříd,
 ředitelé středních škol – vyhlášení kriterií a 1. kola
přijímacích zkoušek na SŠ - do 31.1.2018,
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schůzka Týmu pro společné vzdělávání
pravidelná kontrola absence
kontrola desek žáků se SVP s IVP
aktualizace přehledu žáků se SVP, návrhy TU/péči
evidence vyšetření žáků bez IVP
realizace individuální podpory žáků se SVP s potř. PO
pomoc učitelům při práci se žáky se SVP
realizace PI, PSPP, IPŽ - vyhodnocení
Březen
schůzka Týmu pro společné vzdělávání (vyhodnocení
úspěšnosti opatření)
 pomoc učitelům při práci se žáky se SVP s PO
 evidence vyšetření žáků bez IVP
 pravidelná kontrola absence
 schůzka Týmu pro společné vzdělávání
Duben
 kontrola desek integrovaných žáků
 Zápis do 1. tříd
 realizace nápravné péče
 evidence vyšetření žáků bez IVP
 aktualizace přehledu žáků se SVP s IVP
 pravidelná kontrola absence
 schůzka Týmu pro společné vzdělávání (PLPP a IVP)
Květen
 realizace individuální podpory žáků se SVP
 sledovat návrhy učitelů k zařazení nových žáků do PI
(IPŽ, PLPP, případně návštěva PPP)
 sledování kontroly žáků se SVP, vyplnění dotazníku ke
kontrole
 pravidelná kontrola absence
 kontrola desek žáků se SV, uložení na příští školní rok
Červen
 kontrola závěrečného hodnocení žáků se SVP
 aktualizace přehledu žáků se SVP s potřebou PO
 pravidelná kontrola absence
 přehled absence, výchovných opatření za školní rok
Harmonogram bude pravidelně vyhodnocován a aktualizován.
Františkovy Lázně 2.9.2017
Únor
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 individuální pohovory s rodiči a vycházejícími žáky
(rozbory testování COMDI),
 kontrola správnosti údajů v iškole (pro ZL a přihl.),
 tisk přihlášky- kompletní vyplnění školou (jméno,
prospěch, škola, obor), potvrzování přihlášek,
 dotazník – oslovení absolventů (úspěšnost na SŠ)
 odevzdání přihlášek pro 1. kolo na SŠ – 1.3.2018!,
 konzultace pro rodiče a žáky
 vydání zápisového lístku zákonným zástupcům
(§60a ŠZ),







zahájení přijímacího řízení – 12.4.2018,
1. termín – 12.4., 2. termín - 16.4.8
VG – 13. a 17. 4.2018
kontrola úspěšnosti, statistika, zjištění volných míst,
konzultace se žáky, kteří nebyli přijati,
odvolací řízení,

 zpracování přehledu přijatých žáků,
 vyhodnocení úspěšnosti žáků v přijímacím řízení,
 dotazníkové šetření v 8. třídách – zjištění předběžného
zájmu o vzdělávací obory,
 náhradní termín PZ – 10., 11.5.2018
 pro zákonné zástupce - dotazník spokojenosti
s kariérním poradenstvím (zpětná vazba)
 dotazníkové šetření na středních školách o úspěšnosti,
našich absolventů v 1. ročníku SŠ,
 příprava plánu na další školní rok,
 zpracování statistiky,
 vypracování závěrečné zprávy.

