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PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE
Průběžná celoroční činnost výchovného poradce:
- výchovný poradce vede pedagogickou dokumentaci
-konzultace, tvorba IVP
- výchovný poradce spolupracuje pravidelně s třídními učiteli, odbornými učiteli, koordinuje vzájemnou
součinnost zejména v oblasti prevence
- zúčastňuje se pravidelně porad vedení školy, kde informuje o činnosti výchovného poradce, na zasedání
pedagogické rady školy podává zprávu o činnosti úseku výchovného poradenství
- spolupracuje s rodiči žáků zejména v případě záškoláctví, neprospěchu, šikany a drobné kriminality
- výchovný poradce se zúčastňuje pravidelných porad , dle potřeby informuje rodiče na třídních
schůzkách
- výchovný poradce spolupracuje dle potřeby i s dalšími institucemi jako jsou
OSPOD Bruntál, Policie ČR, PPP, SPC, MÚ Vrbno pod Pradědem, nízkoprahové zařízení Kotlík..
- výchovný poradce je žákům zejména vycházejících ročníků nápomocen při volbě povolání, dalším
studiu nebo vstupu do prvního zaměstnání
- výchovný poradce pravidelně sleduje nabídky a požadavky Úřadu práce v Bruntále
- výchovný poradce provádí osvětu výchovného poradenství k volbě povolání
- výchovný poradce spolupracuje s výchovnými poradci dalších škol s ohledem na nábor nových žáků a
zúčastňuje se třídních schůzek 9. ročníků a hodin zaměřených k volbě povolání
- výchovný poradce spolupracuje s preventistou sociálně patologických jevů,
s Policií ČR, Městským úřadem ve Vrbně pod Pradědem či Bruntále, Okresním soudem v Bruntále
- výchovný poradce provádí evidenci podpůrných patření, konzultace podpůrných opatření s jednotlivými
SPC, zpracování podpůrných opatření za školu, hlášení a evidence pro kraj
-zajištění zápisu do 1. tříd, včetně organizace zápisu, správní řízení v rámci Zápisu do 1. tříd
-prohlídky školy pro zákonné zástupce současných žáků i budoucích
- výchovný poradce objednává materiály pro studenty
- výchovný poradce zajišťuje školní akce, individuální pohovory
-výchovný poradce vede specializované hodiny zaměřené k řešení sociálněpatologické problematiky
-evidence podpůrných opatření- asistentů pedagoga, zpracování hlášení AP
-osobní vzdělávání

Měsíční rámcový plán činnosti výchovného poradce:

září 2017
- informace žákům vycházejících ročníků o činnosti úseku výchovného poradenství
- aktualizace seznamu žáků rediagnostik
- evidence neomluvených hodin
- zvýšená péče o žáky vycházejících ročníků (adaptace na střední školu, jiný způsob studia…)
- seznámení žáků s poradenskými hodinami výchovného poradce
-sezení s rodiči prvních ročníků téma: jak zvládat školní docházku
-tvorba IVP
-zpracování zpráv pro Policii ČR
-administrativa VP- zpracování plánu práce výchovného poradce, konzultační hodiny
-evidence asistentů pedagoga hlášení AP, -hlášení všech podpůrných opatření
-evidence, katalogové listy nově příchozích žáků
-žádosti o dokumentaci příchozích žáků
-kontakt s SPC, dle potřeby u žáků s podpůrnými opatřeními
-návštěva jednotlivých tříd a nabídka možnosti spolupráce s výchovným poradcem

říjen 2017
- informace třídním učitelům , konzultace patologických jevů žáků v oblasti VP
- vyhodnocení materiálů SPC odcházejících žáků
- zajištění konzultace na Úřadu práce v Bruntále
-beseda OUPENHAUS p. Vlček- spolupráce s preventistou zařízení
- evidence neomluvených hodin
- prevence výchovných potíží
-tvorba IVP – celý první stupeň- 7 dětí
-konzultace s SPC v souvislosti s tvorbu IVP
-návštěva SPC OLOMOUC k Helence Dudyové- konzultace , tvorba IVP, postup vzdělávání
-individuální pohovory dle potřeby žáků a rodičů

-konzultace a podpora tvorby IVP u ostatních pedagogů, kde je u vybraných dětí nutná tvorba IVP
-zpracování zpráv pro Policii ČR, OSPOD
-administrativa, pošta příchozí-odchozí
-konzultace rediagnostik dětí

listopad 2017
- prevence trestné činnosti, povídání v jednotlivých třídách
- zajištění náborových akcí jednotlivých učilišť – Odborné učiliště a praktická škola Lipová
Lázně . Město Albrechtice, Bruntál…….
- sledování studijních výsledků žáků
- kontrola třídních knih se zaměřením na absenci
- účast na třídních schůzkách s rodiči žáků
-tvorba IVP I. stupeň
-konzultace a zpracování žádostí rediagnostik žáků na SPC
-projektový den -prevence rizikového chování, zdravý životní styl
- sledování žáků s ohroženým prospěchem a kázeňských přestupků jednotlivých žáků
- spolupráce při zajištění specializovaných vyšetření, kontakt s poradenskými pracovišti
-projekt Mezigenerační vztahy-rozjezd spolupráce s domovem seniorů v Mnichov. Prevence, spolupráce
s obcí, pracovní činnosti-občanské kompetence žáka-2 projektové dny
-zpracování zpráv OSPOD, Policie ČR
-administrativa, pošta příchozí-odchozí
-sledování podpůrných patření, evidence žáků

prosinec 2017
- pokračují návštěvy zástupců učilišť - nábor žáků
-návštěva odborného učiliště dle výběru společně s odcházejícími žáky
- vyhodnocení stavu náboru žáků z devátých tříd
- kontrola třídních knih - neomluvená absence
- pohovory s žáky o volbě další studijní cesty
-film prevence šikany, prevence kriminality

-postupné řešení rediagnostik
-zpracování zpráv OSPOD, Policie ČR
-administrativa, pošta příchozí-odchozí
-evidence podpůrných opatření

leden 2018
- návštěvy třídních schůzek , konzultace s rodiči o výchovných problémech dětí
- sledování studijních výsledků žáků
- vyhodnocení absence a kázeňských přestupků žáků za první pololetí školního roku 2017/2018
- kontakt s OSPOD- omluvená, neomluvená absence
- vyhodnocení volby učebních a studijních oborů - odchody žáků k dalšímu vzdělávání
-kontakt s SPC, odborná vyhodnocení a doporučení pro další vzdělávání žáků
-individuální pohovory s žáky i rodiči
-postupné řešení rediagnostik
-zpracování zpráv OSPOD, Policie ČR
-administrativa, pošta příchozí-odchozí
-sledování podpůrných opatření, evidence žáků, úpravy IVP
-zprávy pro pololetní pedagogicku radu-rediagnostiky žáků, odcházející žáci, podpůrná opatření

únor 2018
- pohovory s žáky, kteří neuspěli v prvním pololetí
- vyhodnocení závěrů SPC
-zaslání přihlášek na jednotlivá učiliště
-dle následného postupu zaslání Zápisových lístků u Praktických škol, tam, kde již bude vyžádáno
-ukázka činnosti hasičského sboru
-zpracování zpráv OSPOD, Policie ČR
-řešení problémových jevů v oblasti VP, hodiny VP ve třídách dle potřeby
- postupné řešení rediagnostik SPC

-administrativa, pošta příchozí-odchozí
-sledování podpůrných opatření, evidence žáků

březen 2018
- beseda s preventistou sociálně patologických jevů na protidrogové téma
- vyhodnocení závěrů SPC u zbývajících žáků
-dle následného postupu zaslání Zápisových lístků
-ukázka činnosti hasičského sboru
-podpůrná opatření- evidence
-návštěva MŠ- Zápis do 1. tříd
-žádosti na asistenta pedagoga-potřebná dokumentace
-zpracování zpráv OSPOD, Policie ČR
-administrativa, pošta příchozí-odchozí

duben 2018
-účast na příjímacím řízení na odpovídajících školách
- vyhodnocení přijímacího řízení
- beseda s příslušníkem dopravní policie ČR
- pohovory u žáků s výchovnými obtížemi
- zajištění publikací s protidrogovou tématikou
-pohovory s rodiči, účast na třídních schůzkách
-osobní prohlídka učiliště Lipová lázně pro celý II stupeň
-zápis do 1. tříd
-prohlídka školy pro zákonné zástupce
-vyhodnocení zápisu do 1. tříd, konzultace s rodiči, správní řízení
-zpracování zpráv OSPOD, PČR
-administrativa, pošta příchozí-odchozí
-sledování podpůrných opatření, evidence žáků

květen 2018
-umístění absolventů školy
-prevence výukových a výchovných obtíží, individuální podpora žáka
-příprava na klasifikační konferenci, problémové chování
-zpracování zpráv OSPOD, Policie ČR
-projektový den-prevence chování
asistenti pedagoga –žádosti a zpracování potřebné dokumentace pro ŠR 2018/2019
-administrativa, pošta příchozí -odchozí

červen 2018
- vyhodnocení činnosti výchovného poradce za školní rok 2017/2018
-zpráva výchovného poradce
- příprava nového školního roku 2018/2019 z pohledu výchovného poradenství
- vyhodnocení odcházejících a přicházejících žáků v průběhu školního roku
- klasifikační konference , zprávy pro pedagogickou radu-činnost výchovného poradce, zpráva o žácích
ŠR 2017/2018, zpráva o rediagnostikách za ŠR 2017/2018,
-zpráva náhled podpůrných opatření žáků pro ŠR rok 2018/2019
-asistenti pedagoga –žádosti a zpracování potřebné dokumentace pro ŠR 2018/2019
- podchycení žáků s problémovým prospěchem a chováním
-zpracování zpráv OSPOD, Policie ČR
-návštěva hasičské stanice Bruntál-celodenní akce
-projektový den- prevence chování a výchovných obtíží
-administrativa, pošta příchozí-odchozí
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