VOŠ, OA a SZŠ Domažlice, Erbenova 184, 344 01 Domažlice
Plán práce výchovné poradkyně na školní rok 2019/2020
Časový plán:
Září






















vypracování ročního plánu práce výchovného poradce
informování žáků a jejich rodičů s prací a úlohami výchovného poradce (konzultační hodiny,
webové stránky školy, nástěnka výchovného poradce, návštěva 1. ročníků, dopis rodičům)
spolupráce s třídními učiteli 1. ročníků - příprava materiálů (poučení o BOZP a PO, generální
souhlasy)
vyhotovení nástěnek výchovného poradce a jejich průběžná aktualizace
popis schránek důvěry
informace studentům všech 1. ročníků o organizaci práce VP
spolupráce s TU při vyhledávání a sledování problematických a talentovaných žáků
zajištění přehledu úspěšnosti loňských absolventů při přijímacích řízeních na VŠ, VOŠ, JŠ aj. –
spolupráce s třídními učiteli loňských 4. ročníků
získání informací o situaci ve třídách a problémových žácích ve třídách – poradenství
v případě poruch chování
individuální pohovory se studenty, kteří mají studijní nebo výchovné problémy
kontrola dokumentace integrovaných žáků – tabulka doplněná o kontrolní vyšetření PPP,
jeho platnost, potřeba IVP, evidence žáků s PO – spolupráce s třídními učiteli, s rodiči
zjišťování a vyhodnocení situace žáků se SPU, případně zpracování IVP – spolupráce s třídními
učiteli, rodiči) a převedení žáků do nového školního roku
projednat způsob hodnocení a klasifikace žáků se SPU
hodnocení žáků se SPU pro uzpůsobení podmínek při státní maturitě – spolupráce s PPP
informování studentů o přijímacím řízení na VŠ
distribuce letáků a časopisů, nástěnka výchovného poradce
získávání aktuálních materiálů a informací k volbě povolání, k dalšímu studiu
informace o přípravných kurzech na vysoké školy pro studenty IV. ročníků
zajištění besedy s pracovníky Policie ČR na téma odpovědnost mladistvých
Spolupráce s PPP Domažlice, s nadací Člověk v tísni, kontakt s ÚP Domažlice, SVP Domažlice,
Městskou policií Domažlice a Policií ČR
spolupráce se školním metodikem prevence

Říjen






doplnění tabulky počtu žáků vyžadujících IVP, spolupráce a konzultace s rodiči ohledně IVP
jejich dítěte
sledování studijních výsledků žáků ve spolupráci s třídními učiteli i ostatními vyučujícími,
individuální pohovory
sledování docházky žáků – jednání se žáky, s rodiči žáků, výchovné komise
poradenství pro žáky 3. a 4. ročníků o možnostech studia na vyšších typech škol, o volbě
povolání, poskytování informací, propagace VŠ a VOŠ
zajištění besedy o národních srovnávacích zkouškách a o přijímacím řízení na VŠ
s pracovníkem SCIO pro žáky maturitních ročníků, používání stránek www.scio.cz














spolupráce s TU při vyhledávání a sledování problematických a talentovaných žáků
práce se žáky s poruchami učení a docházkou
pomoc TU při shromažďování podkladů pro psychologická a speciální pedagogická vyšetření
spolupráce s PPP při integraci žáků, shromažďování materiálů a zpráv z PPP, pomoc a
kontrola při vypracování IVP
návrhy a doporučení vedení školy týkající se výchovy a nápravy problémů
pomoc a kontrola při vypracování IVP
spolupráce a konzultace s rodiči ohledně IVP
informace učitelům - internet, nástěnka výchovného poradce, schránka důvěry
prezentace školy na různých akcích pořádaných např. hospodářskou komorou
prezentace školy pro žáky ZŠ přímo na pracovištích školy
účast na seminářích vypsaných pedagogickým školícím centrem nebo městskými úřady pro
výchovné poradce
návštěva Veletrhu vzdělávání v Plzni

Listopad






















odeslání přihlášek na školy s uměleckým zaměřením
konzultace a pomoc při vyplňování přihlášek na VŠ, VOŠ a JŠ
zveřejnění došlé dokumentace k volbě povolání, VŠ, VOŠ
kontrola IVP
pedagogická rada – sledování učebních výsledků žáků, jejich chování a docházku, zjišťování a
odstraňování příčin neprospěchu žáků, individuální pohovory
třídní schůzky – spolupráce s rodiči žáků při vzniklých problémech
příprava realizace Dne otevřených dveří
aktualizace nástěnky VP, informace pro 3. a 4. ročníky o Dnech otevřených dveří na VŠ
přihlášky ke státní maturitě, doplnění o posudky z PPP
spolupráce s TU při vyhledávání a sledování problematických a nadaných žáků
pomoc TU při shromažďování podkladů pro psychologická a speciální pedagogická vyšetření
spolupráce s TU na zpracování IVP a další dokumentace
spolupráce s PPP při integraci žáků
návštěvy základních škol – setkání se žáky a výchovnými poradci a poskytnutí informací o
možnostech studia na naší škole
prezentace školy na různých akcích – informace veřejnosti
zajištění kompletních informací o možnostech studia na VŠ a VOŠ pro žáky maturitních
ročníků
jak se připravit a uspět u přijímacích zkoušek – časopisy pro studenty (Jak na VŠ, Kam po
střední škole)
spolupráce s ÚP v Domažlicích
spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení
náborové návštěvy na ZŠ v okrese - informace žákům 9. tříd a jejich rodičům o možnostech
studia na naší škole, seznámení s jednotlivými studijními obory
informace učitelům: internet, nástěnky výchovného poradce, schránky důvěry

Prosinec






zveřejnění došlé dokumentace k volbě povolání, VŠ, VOŠ
doplnění kartotéky a kontrola IVP
příprava a uskutečnění DOD naší školy
informace pro 3. a 4. ročníky o Dnech otevřených dveří na VŠ
spolupráce s ÚP v Domažlicích













individuální pohovory se studenty, kteří mají výchovné a studijní problémy, též s docházkou
spolupráce s TU při vyhledávání a sledování problematických a nadaných žáků
pomoc TU při shromažďování podkladů pro psychologická a speciální pedagogická vyšetření
spolupráce s TU na zpracování IVP a další dokumentace
spolupráce s PPP při integraci žáků
návrhy a doporučení vedení školy týkající se výchovy a nápravy problémů
v případě zájmu - beseda se zástupci vysokých škol, prezentace, informace o možnostech
dalšího studia
náborové návštěvy na ZŠ v okrese - informace žákům 9. tříd a jejich rodičům o možnostech
studia na naší škole, seznámení s jednotlivými studijními obory
informace o pokračování ve studiu VŠ a VOŠ
informace učitelům: internet, nástěnka výchovného poradce, schránka důvěry (aktualizace)
doplnění metodických materiálů pro třídní učitele, podle jejich potřeb

Leden





















poskytování informací pro vyplňování přihlášek na VŠ a VOŠ
zveřejnění došlé dokumentace k volbě povolání, VŠ, VOŠ – aktualizace nástěnky
vypracování přehledu podaných přihlášek ke studiu na VŠ, VOŠ, informace o volných místech
a možnostech pomaturitního studia, spolupráce s ÚP
individuální pohovory se studenty, kteří mají studijní nebo výchovné problémy, snaha o
odstranění příčin neprospěchu
spolupráce s TU při vyhledávání a sledování problematických a nadaných žáků
pomoc TU při shromažďování podkladů pro psychologická a speciální pedagogická vyšetření
spolupráce s TU na zpracování IVP a další dokumentace
spolupráce s PPP při integraci žáků
návrhy a doporučení vedení školy týkající se výchovy a nápravy problémů
doplnění a upřesnění kartotéky žáků v prvních ročnících
kontrola přihlášek ke studiu na VŠ
kontrola IVP
úvod do světa práce, beseda ve 3. ročnících – vstup na trh práce, možnosti absolventa
střední školy, akční plánování, životní úspěch a seberealizace
příprava maturit pro žáky s PO
besedy se žáky 4. ročníků – třídnické hodiny – příprava na maturitu, stresové období,
efektivní učení, volba povolání
informace učitelům: internet, nástěnka výchovného poradce, schránka důvěry
účast na seminářích vypsaných pedagogickým školícím centrem nebo městskými úřady pro
výchovné poradce
spolupráce s metodikem prevence
zajištění exkurze na Veletrh VŠ GAUDEAMUS v Praze

Únor





konzultace a pomoc při vyplňování přihlášek na VŠ, VOŠ, podnikání v oboru
poradenství v případech poruch chování - jednání se žáky, vedením školy, popřípadě rodiči
žáků, výchovné komise
informace učitelům: internet, nástěnka výchovného poradce, schránka důvěry



účast na seminářích vypsaných pedagogickým školícím centrem nebo městskými úřady pro
výchovné poradce

Březen














zveřejnění došlé dokumentace k volbě povolání, VŠ, VOŠ
spolupráce s TU 4. ročníků – MZ
kontrola přihlášek ke studiu na VOŠ
individuální pohovory se žáky, kteří mají studijní nebo výchovné problémy, zjišťování příčin
k jejich odstranění
spolupráce s TU při vyhledávání a sledování problematických a nadaných žáků
pomoc TU při shromažďování podkladů pro psychologická a speciální pedagogická vyšetření
spolupráce s TU na zpracování IVP a další dokumentace
spolupráce s PPP při integraci žáků
návrhy a doporučení vedení školy týkající se výchovy a nápravy problémů
pedagogická rada – práce se studenty s výukovými problémy a docházkou
beseda vedená Úřadem práce v Domažlicích pro žáky 4. ročníků
informace učitelům: internet, nástěnka výchovného poradce, schránka důvěry
maturitní zkoušky – pomoc při zvládání stresových situací

Duben














kontrola kartotéky a IVP
zveřejnění došlé dokumentace k volbě povolání, VŠ, VOŠ
spolupráce s TU 4. ročníků – SMZ
1. kolo přijímacích zkoušek
zjišťování a pomoc při odstraňování příčin neprospěchu žáků 4. ročníků
spolupráce s TU při vyhledávání a sledování problematických a nadaných žáků
pomoc TU při shromažďování podkladů pro psychologická a speciální pedagogická vyšetření
návrhy a doporučení vedení školy týkající se výchovy a nápravy problémů
pedagogická rada – sledování studijních výsledků žáků (talentovaní žáci, prospěchově slabí
žáci) a jejich chování, individuální pohovory s žáky, poradenství
třídní schůzky – spolupráce s rodiči žáků při vzniklých problémech
spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení
beseda na Úřadu práce v Domažlicích
spolupráce s metodikem prevence

Květen












kontrola kartotéky a IVP
zveřejnění došlé dokumentace k volbě povolání, VŠ, VOŠ
spolupráce s TU 4. ročníků – SMZ, pomoc při řešení problémů s neúspěšností při ukončení
studia či maturitní zkoušce
2. kolo přijímacích zkoušek
individuální pohovory se studenty, kteří mají studijní nebo výchovné problémy
spolupráce s TU při vyhledávání a sledování problematických a nadaných žáků
pomoc TU při shromažďování podkladů pro psychologická a speciální pedagogická vyšetření
spolupráce s TU na zpracování IVP a další dokumentace
spolupráce s PPP při integraci žáků
návrhy a doporučení vedení školy týkající se výchovy a nápravy problémů
3. kolo přijímacích zkoušek





Spolupráce VP a učitelů vyučujících ve třídách se žáky s poruchami učení – klasifikace žáků
beseda na Úřadu práce Domažlice pro žáky 3. ročníků, úvod do světa práce - vstup na trh
práce, možnosti absolventa střední školy, akční plánování, životní úspěch a seberealizace
poradenství v případech poruch chování, sledování účinnosti výchovných opatření, jednání se
žáky, vedením školy, popřípadě s rodiči žáků

Červen










hodnocení maturitních zkoušek, řešení problémů s případnou neúspěšností při maturitní
zkoušce
sledování a vyhodnocení studijních výsledků žáků ve spolupráci s TU a ostatními vyučujícími
kontrola kartotéky, vyřazení vycházejících žáků
kontrola platnosti vyšetření a příprava materiálů pro příští školní rok
vypracování závěrečného hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v IVP ve
školním roce 2019 / 2020
sledování informací o druhých kolech a dodatečných přijímacích zkouškách na VŠ a VOŠ
zajištění přehledu zájmu žáků 4. ročníků o VŠ, VOŠ a o budoucí povolání
spolupráce s PPP Domažlice – aktuální informace, konzultace a hodnocení výsledků
spolupráce
hodnocení plnění plánu VP

Průběžně:
 spolupráce podle potřeby: s vedením školy, s pedagogickými pracovníky školy, s ostatními
zaměstnanci školy, s MŠP, s PPP v Domažlicích, se SVP v Domažlicích, s ÚP v Domažlicích,
s OSPOD v Domažlicích, s Policií ČR, Městskou policií v Domažlicích, s rodiči
 poradenská služba při řešení aktuálních výchovných a studijních problémů, problémů
s docházkou učitelům, žákům, rodičům
 vedení dokumentace VP
 zajišťování kontrolních vyšetření žáků v PPP
 shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných
poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 sledování změn v legislativě
 spolupráce s organizováním besed, exkurzí a dalších akcí týkajících se volby povolání
 účast na školeních a setkáních výchovných poradců
 vzdělávání se, získávání nových aktuálních informací (internet, tisk)
 aktualizace nástěnek výchovného poradce, distribuce informací týkajících se studia na VŠ,
VOŠ JŠ aj.
 sledování průběžného zájmu žáků o studium na VŠ, VOŠ, JŠ aj.
 poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci
s třídním učitelem
Konzultační hodiny: pondělí, 11,00 - 13,00 hod. kabinet OA,

po domluvě - kdykoliv

úterý, 11,00 – 13,00 hod. kabinet SZŠ

po domluvě – kdykoliv

V Domažlicích dne 3. 9. 2019
Ing. Marie Kabůrková
výchovná poradkyně

