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Plán práce výchovného poradce
září
-

školní rok 2015 – 2016

nástěnka (tematicky k volbě povolání, střední školy v regionu)
informace učitelům (vady a poruchy učení)
konzultace, pohovory s rodiči (volba povolání, vady a poruchy učení aj.)
individuální pohovory s vycházejícími žáky
doplnění kartotéky vad a poruch dětí
pomoc s přípravou IVP
přehledy dnů otevřených dveří na SŠ
zajistit exkurze pro vycházející žáky na ÚP
možnost půjčování brožur „Atlas školství“ s přehledy SŠ a SOU

říjen
- zpracování „Informací o volbě povolání“ pro školní rok, vč. brožur
- aktualizace nástěnky (studijní a učební obory)
- exkurze na ÚP v Klatovech pro 9. ročníky
- individuální pohovory s vycházejícími žáky (možnosti SŠ a učilišť, videokazety, web. stránky, scio.cz ...)
- přehled předběžného zájmu vycházejících žáků o SŠ, SOU a víceletá gymnázia
- konzultace problémových dětí s TU, příp. s PPP
listopad
- Akademie řemesel 2015 ve středu 11. listopadu 2015 v kulturním domě Klatovy od 9:00 - 15:00 hod.
- do 13. 11. 2015 odevzdat přihlášky na střední umělecké školy a konzervatoře
- konzultace, pohovory s rodiči
- individuální pohovory s vycházejícími žáky
- informovat pedagogickou radu o předběžném zájmu žáků na SŠ
- náborové akce (jednání se zástupci SŠ, učilišť)
- jednání s rodiči na třídních schůzkách (viz termín SRPDŠ)
- do 24.11. 2015 kontrola přihlášek na konzervatoře a umělec. školy
prosinec
- informace vycházejícím žákům (resp. rodičům) o vyplňování přihlášek – vzor
- doplnění nástěnky (nové materiály od náborářů a z ÚP)
- aktualizace kartotéky vad a poruch dětí (nové zprávy z PPP)
- průběžně pohovory s nerozhodnutými žáky 9. tř. a se žáky vycházející z nižších ročníků
leden
- rozdání přihlášek na SŠ
- informace žákům (rodičům) o způsobech vypsání přihlášek a termínu odevzdání
- talentové zkoušky – leden 2016
- podle potřeby individuální pohovory se žáky i s rodiči přímo nad přihláškou
- poskytnutí přehledu kódů studijních (učebních) oborů
únor
- do 12. 2. odevzdat vyplněné přihlášky třídním učitelům (9., 7. a 5. tříd)
- koncem února administrativní odbavení přihlášek:
(VP p. Jánová, p. ředitelka Salvetrová, TU 5.,7., 9. tř.- prospěch z katalog. listů)
březen
- přihlášky odesílají rodiče žáků nejpozději 11. 3. 2016
- seznámení žáků a rodičů s důležitými skutečnosti pro přijímací a odvolací řízení (SŠ, SOU)
- aktualizace kartotéky vad a poruch dětí

duben
- individuální pohovory s vycházejícími žáky (přijímací a odvolací řízení)
- hodnocení výsledků přijímacího řízení (monitoring úspěšnosti)
- v posledním týdnu přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia
- statistické údaje o zájmu žáků o vybrané obory na SŠ
květen
- Projektový den
- podle potřeby pomoc žákům, kteří nebyli přijati v 1. kole PŘ (příjímací a odvolací řízení)
- 2. kolo přijímacích zkoušek
- organizace profesních testů ve spolupráci s PPP Klatovy
červen
- zajištění tiskopisů (SEVT) – přihlášky na SŠ aj.
- celkový monitoring umístění žáků po ukončení ZŠ – pro potřeby ŘŠ
Ve spolupráci s třídními učiteli mít přehled o problémových žácích, v případě potřeby průběžně jednat s jejich
rodiči. Individuální pohovory s problémovými žáky, řešení aktuálních výchovných a prospěchových problémů
ve spolupráci s TU a vedením školy.

Konzultace VP: PO
ST

08:00 – 08:45
10:00 – 11:30

Pro žáky školy – kdykoliv po domluvě

Výchovný poradce Mgr. Dana Jánová

V Klatovech dne 27. 8. 2015

