PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE – školní rok 2019/2020
Plán výchovného poradce vychází z rozboru plánu na školní rok 2018/2019, byl schválen ředitelem
školy a Pedagogickou radou ZŠ Prosiměřice v září 2019.

ÚKOLY V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU
• Věnovat zvýšenou pozornost přechodu žáků z prvního na druhý stupeň ZŠ, zejména žáků z obcí
Oleksovice a Práče. (tř. učitelé , vyučující)
• Podílet se na zkvalitnění a stabilizování výchovné práce se zaměřením na chování, vystupování a
postoje žáků. Pozitivně ovlivňovat životní styl žáků. (vých. poradce, tř. učitelé, vyučující)
• Informovat rodiče, soustavně s nimi spolupracovat a spolupráci prohlubovat (třídní schůzky),
spolupracovat s obecními úřady jednotlivých obcí.
• Informace o dění na škole zveřejňovat na školních internetových stránkách. (učitelé, Mgr. Urbánek)
• Využívat různé formy spolupráce – exkurze, besedy, kulturní vystoupení, soutěže apod. (tř. učitelé,
vyučující, vých. poradce, vedoucí před. komisí)
• Zajistit spektrum akcí KPPP v co největším rozsahu (vých. poradce, školní metodik prevence)
• Průběžně informovat ředitele školy a pedagogický sbor na poradách o výchovné situaci na škole,
spolupracovat se školním parlamentem. (vých. poradce, Ing. Bazalová)
• Důsledně předcházet šikaně. Případnou šikanu a nevhodné chování bez odkladů řešit. (Krizový plán
– školní metodik prevence)
• Koordinovat práci s Minimálním preventivním programem a spolupracovat s příslušnými institucemi.
(vých. poradce, školní metodik prevence)
• Zajišťovat a vést veškerou dokumentaci žáků s SVP, včetně žáků mimořádně nadaných. Vést evidenci
problémových žáků (chování) a žáků s SVP. Problémy těchto žáků řešit ve spolupráci s ředitelem školy,
školním metodikem prevence, třídními učiteli a zákonnými zástupci žáků.
• Spolupracovat s PPP Znojmo, SPC Kociánka Brno a ostatními institucemi. Zaměřit se na užší spolupráci
se zákonnými zástupci žáků.
• Úzce spolupracovat se školním metodikem prevence a školním speciálním pedagogem.
• Sledovat činnost v PSPP a hodinách ped. intervence a docházku žáků s SVP do nich, sledovat činnost
logopedického kroužku, spolupracovat s vedoucími kroužků a hodin PSPP a PI.
• Organizovat besedu se zástupci středních škol okresu Znojmo a rodiči vycházejících žáků společně s
žáky 9. ročníku (leden 2019).
• Spolupracovat s Úřadem práce ve Znojmě – exkurze žáků 8. ročníku a besedu s žáky 9. ročníku na
podzim 2019

• Umožnit vycházejícím žákům přístup k internetu za účelem vyhledávání informací o oborech na
středních školách.
• Zorganizovat exkurzi žáků 8. a 9. ročníku na Burzu středních škol ve Znojmě v listopadu 2019.
• Rozdat vycházejícím žákům atlasy středních škol na jižní Moravě.
• Soustavně provádět odbornou poradenskou činnost, v rámci konzultací pomáhat žákům i jejich
rodičům s podáním přihlášek na střední školy.
• Dále pokračovat v rozvoji odborné knihovničky včetně získávání CD a DVD pro potřeby žáků, rodičů i
pedagogů.
• Průběžně doplňovat evidenci žáků s SVP do školní matriky a měsíčně odesílat výkaz R-44.
• Dohlížet na finanční prostředky NFN a nákup pomůcek za ně.
ČASOVÝ PLÁN
září
- přehled žáků s SVP včetně žáků mimořádně nadaných
- ve spolupráci s vyučujícími vypracování IVP a jejich shromáždění
- zajistit besedu vycházejících žáků s pracovnicí IPS na ÚP ve Znojmě
- objednat atlasy SŠ pro vycházející žáky
říjen
- dokončení shromáždění a evidence dokumentace pro školní rok 2019/2020
- zajištění exkurze na IPS pro žáky 8. ročníku
- hospitační činnost ve třídách s žáky s SVP (zaměření na začleňování těchto žáků a využívání
individuálních metod práce s těmito žáky)
- schůzky s rodiči žáků s SVP, pokud problémy přetrvávají nebo se zvětšily
listopad
- zajištění exkurze žáků 8. a 9. ročníku na Burzu středních škol ve Znojmě
- v případě potřeby zajištění nových pomůcek a materiálů pro žáky s SVP
prosinec
- hospitační činnost ve třídách s žáky s SVP (zaměření na začleňování těchto žáků a využívání
individuálních metod práce s těmito žáky), hospitační činnost v PSPP a PI
- v případě potřeby zajistit ve spolupráci s rodiči a PPP Znojmo vyšetření žáků
leden
- schůzka s rodiči vycházejících žáků – informace o vyplňování přihlášek na SŠ a možnostech dalšího
studia

- nabídka možnosti vytištění přihlášek na ZŠ – za poplatek
- hodnocení IVP za 1. pololetí
únor
- hospitační činnost ve třídách s žáky s SVP (zaměření na začleňování těchto žáků a využívání
individuálních metod práce s těmito žáky), PSPPa PI
- v případě potřeby provést diagnostiku vztahů v problémových třídách
březen
- prevence kriminality mládeže ve spolupráci se školním metodikem prevence
- v případě zájmu pomoc při organizaci exkurze na soudním jednání pro žáky 8. a 9.
ročníku
duben
- zaměření na přípravu vycházejících žáků na přijímací zkoušky na SŠ
- příprava podkladů a ve spolupráci s rodiči odeslat žádosti o vyšetření žáků s SVP pro školní rok
2020/2021 (i průběžně dle dat vyšetření)
květen
- dokončení přípravy podkladů pro vyšetření pro školní rok 2020/2021
červen
- hodnocení školního roku z pohledu výchovného poradce
- dokončit zajištění vyšetření žáků pro školní rok 2020/2021

Konzultační hodiny pro rodiče:
PONDĚLÍ, STŘEDA

13:30 – 14:15

Konzultaci lze telefonicky domluvit na jiný termín.
Kontakt:
Mgr. Petr Urbánek
ZŠ Prosiměřice
Prosiměřice 151, 671 61 Prosiměřice
Tel: 515 271 125

V Prosiměřicích dne 7. září 2018

Mgr. Petr Urbánek

