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1. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Září:

1. ročník

ostatní ročníky

•

konzultace s třídními učitelkami – podchycení žáků vyšetřených v PPP,
SPC

•

předání materiálů, poznatků, zkušeností mezi bývalými a stávajícími
třídními učiteli
předání informací o těchto žácích všem vyučujícím
vypracování přehledů o těchto žácích pro všechny vyučující
zajištění vypracování individuálních vzdělávacích plánů
konzultace s pracovníky PPP, SPC
konzultace s rodiči – projednání doporučení ke vzdělávání, IVP

•
•
•
•
•
Průběžně:

•

•

řešení aktuálních problémů – zajištění spolupráce vyučujících, třídních
učitelů, vedení školy, školní psycholožky a rodičů
vytvářet vhodné podmínky pro vzdělávání těchto žáků
zajistit při jejich výuce individuální přístup
monitorovat mimořádně nadané žáky a žáky s rizikem poruch chování a
učení
v případě potřeby zapojit do řešení pedagogicko-psychologickou
poradnu, speciální pedagogické centrum, středisko výchovné péče,
OSPOD, dětskou lékařku, popř. další instituce
vyhodnocení vzdělávání podle IVP na konci školního roku

•

informace vycházejícím žákům o průběhu přijímacího řízení

•

návštěva Veletrhu vzdělávání v Hodoníně – vycházející žáci – podle
aktuální epidemiologické situace

•

•

konzultační odpoledne pro zákonné zástupce vycházejících žáků –
informace o přijímacím řízení a beseda se zástupci středních škol – podle
aktuální epidemiologické situace – v případě nepříznivé situace budou
informováni prostřednictvím dm software a schůzka proběhne on-line
vyřízení přihlášek na střední školy s uměleckým zaměřením

•

individuální konzultace s vycházejícími žáky a jejich zákonnými zástupci

•
•

výdej tiskopisů přihlášek na SŠ a instruktáž k jejich vyplnění
výdej zápisových lístků

•
•
•
•

2. Volba povolání
Září:
Říjen:
Listopad:

Prosinec:
Leden:
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Únor:
Duben, květen:

•

vyřízení přihlášek na SŠ

•
•

poradenská pomoc nepřijatým žákům
zpracování výsledků přijímacího řízení

•

výuka tématu Volba povolání v pracovních činnostech v 8. ročníku

•
•
•

individuální konzultace s žáky a zákonnými zástupci
aktualizace nástěnky s informacemi k profesní orientaci
organizace besed z cyklu „Jaké je být…..“ – podle aktuální
epidemiologické situace

II. pololetí:
Průběžně:

Podle volného termínu – návštěva Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v Hodoníně – žáci 8. ročníku

3. Oblast sociálně patologických jevů
•
•

spolupráce se školním metodikem prevence sociálně patologických jevů
a školní psycholožkou
sledování výskytu a řešení případů – zajištění spolupráce vyučujících,
třídních učitelů, rodičů, dětské lékařky, OSPOD, pedagogickopsychologické poradny

•
•
•
•
•
•
•

spolupráce s metodickým sdružením 1. stupně
řešení aktuálních situací a problémů
účast na jednáních výchovné komise
účast na vzdělávacích akcích
účast na schůzkách výchovných poradců
řešení vzkazů z Modré schránky a NNTB
konzultační hodiny: čtvrtek 11:30 – 12:30

4. Další činnost

Ve Svatobořicích-Mistříně dne 01.09.2021

Vypracovala:

Mgr. Monika Formánková ………………………………………………
výchovný poradce

Schválil:

Mgr. Zbyněk Mašek
ředitel školy
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