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Kariérové poradenství
poradenství pro žáky při volbě povolání - v hodinách a individuálně
poskytování aktuálních informací žákům i rodičům o možnostech studia na středních školách
a podmínkách přijímacích zkoušek
přihlášky na SŠ
spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního
poradenství
Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
vyhledávání a orientační šetření žáků vyžadujících zvláštní pozornost a příprava návrhů na
další péči o ně
zajišťování diagnostiky ve spolupráci se školskými poradenskými centry
práce se žáky se specifickými poruchami učení a chování, se žáky nadanými a mimořádně
nadanými, se žáky z odlišného sociálního prostředí atd.
metodické vedení a poradenství v rámci pedagogického sboru ve škole
pravidelné schůzky školního poradenského pracoviště (vedení školy a ŠMP)
pomoc vyučujícím s tvorbou IVP
vedení dokumentace
komunikace s rodiči
komunikace se školskými poradenskými pracovišti
výchovné komise
hospitace v hodinách integrovaných žáků




















ZÁŘÍ
aktualizace IVP ve spolupráci s rodiči, žáky a vyučujícími – dokumentace, schůzky, konzultace
přijímání nových žádostí o IVP
pedagogická diagnostika nově sledovaných žáků a žadatelů o IVP
seznámení pedagogického sboru s integrovanými a sledovanými žáky, dále s novými žadateli
o IVP
poskytování informací vyučujícím integrovaných a sledovaných žáků
seznámení s novou vyhláškou 27/2016 – kongres výchovných poradců v Praze
rozdělení žáků s SPU a SPCH do skupin a zahájení pedagogické intervence
spolupráce s OSPOD, PPP a SPC
návštěva zástupce PPP ve škole – Mgr. Tunysová
konzultace se školním metodikem prevence
konzultace s vedením školy
vytvoření Plánu VP a Plánu práce s MND
ŘÍJEN
vypracování plánu VP a plánu práce s mimořádně nadanými dětmi
vypracování IVP pro nově integrované děti na základě předchozí pedagogické diagnostiky a
doporučení ze školského poradenského pracoviště
schůzky s rodiči a žáky
informace žákům o talentových zkouškách na umělecké školy
schůzka výchovných poradců na IPS ÚP v Mladé Boleslavi







LISTOPAD
třídní schůzky – informace o změnách v přijímacím řízení na SŠ – státní přijímačky, termín
odevzdání přihlášek 1.3., povinné maturity z M
přihlášky k talentovým zkouškám na umělecké školy
evidence neomluvených hodin
klasifikační porada - informace vyučujícím o nových integracích a nově sledovaných žácích
metodické schůzky pro učitele
zajištění školení burnout pro pedagogické pracovníky školy





PROSINEC
metodické vedení vyučujících, řešení výchovných a výukových problémů
konzultace s vedením školy ohledně dětí v MŠ
aktualizace informací na www Poradenského centra školy








LEDEN
zápis do 1.ročníků a řešení zralosti
klasifikační porada – informace o změnách u integrovaných a sledovaných žáků, výchovná
opatření, neomluvené či zvýšené absence atd.
pololetní hodnocení IVP rodiči a žáky
kontrola IVP






ÚNOR
přihlášky ke studiu na SŠ a víceletá gymnázia, zápisové lístky
konzultace s rodiči a žáky kvůli přihláškám
zápis do 1.třídy a příslušná dokumentace VP
vyhodnocení dotazníků k IVP





BŘEZEN
autoevaluace školy
konzultace se školskými poradenskými centry
metodické schůzky pro učitele






DUBEN
autoevaluace školy
přijímací řízení na SŠ a víceletá gymnázia, konzultace v případě potřeby
klasifikační porada - informace vyučujícím o nových integracích a nově sledovaných žácích
konzultace s vyučujícími neprospívajících žáků






KVĚTEN
autoevaluace školy
přijímací řízení – zhodnocení
aktualizace IVP, konzultace s vyučujícími
evidence neomluvených hodin






ČERVEN
aktualizace IVP, kontrola platnosti, příprava materiálů na nový školní rok
vyhodnocení práce v tomto školním roce – IVP, pedagogická intervence atd.
kontrola dokumentace
aktualizace informací na www Poradenského centra školy

V Dolním Bousově dne 1. 9. 2016

Mgr. Lenka Dajčová

