
Výchovná poradkyně při ZŠ Čimelice: 

 Ing. Ivana Zieglerová  

Plán činnosti výchovné poradkyně pro školní rok 2018– 2019 

„Strategie předcházení školní neúspěšnosti“. 

 

Úřední hodiny pro žáky: 

středu od 12:30-13:30 hod., po dohodě kdykoliv 

                        pro rodiče po telefonické dohodě - kdykoliv 

 

  

I.                  Obecná část  

1.     Individuální rozhovory se žáky, vyplývající z jejich potřeb 

2.     Návrhy na řešení problémů 

3.     Spolupráce s rodiči, PPP, SPC a ostatními institucemi 

4.     Účast na informačních a vzdělávacích akcích pro výchovné poradce,   

        předávání informací  

5.     Individuální práce s problémovými žáky a jejich rodiči 

  

II.               Spolupráce s rodiči  

1.     výběr vhodného povolání 

2.     vedení rodičů k pozitivnímu řešení výchovných i jiných problémů 

  

III.           Spolupráce s učiteli  

1.     konzultace vzdělávacích postupů a metod dle individuálních plánů 

2.     poskytování metodických materiálů pro učitele a práce s nimi 

3.     správný výběr směru povolání       

4.     sledování nepřítomnosti, způsoby omlouvání žáků, řešení záškoláctví ….                      

  

IV.           Prevence sociálně patologických jevů  

1.    spolupráce se školním metodikem prevence 

2.    pomoc při organizaci školních projektů 

  

V.            Řešení úkolů vyplývajících z provozu školy  



         

Časový plán akcí  2018/2019 

  

Září: 
-         Tvorba plánu VP,  informace rodičům na TS 

-         Zpracování přehledu SŠ, kam by se chtěli žáci 9. třídy hlásit 

-         Nástěnka s přehledem učebních oborů a učilišť v devátém ročníku 

-         Spolupráce s novými žáky naší školy 

    

Říjen:  

     -         Evidence žáků k vyšetření v SPC 

-         Informace rodičům: poradenské středisko PPP a SPC Písek,  

    volba povolání, psych. vyšetření a doporučení ke studiu 

 

Listopad, prosinec:  

    -         Zajišťování a předávání materiálů o vybraných učebních oborech pro   rodiče žáků 

                9. ročníku  

-         prohlídky Burzy SŠ v Písku, Dny otevřených dveří SŠ v Písku 

-         Individuální konzultace pro rodiče vycházejících žáků 

 

 

 

Leden:  

      -         Pedagogicko- výchovná opatření vzešlá z pololetní pedagogické rady  

-         Evidence záškoláctví a neomluvených hodin, časté absence žáků  

 

 

Únor:  

-         Individuální pomoc rodičům při zpracování přihlášek na SŠ 

 

 

Březen:  

-         Informace žákům a rodičům o přijímacím řízení 

 

 

Duben:  

-         Evidence žáků přijatých na SŠ a do učebních oborů 

-         Zjišťování profesionální orientace žáků 8. ročníku 

 



 

 

 

Květen:  

 -          Umístění žáků na SŠ a SOU – informace ostatním vyučujícím na PP 

 

 

Červen:  

-         Pedagogicko – výchovná opatření vzešlá z pedagogické rady 

-         Evidence záškoláctví, neomluvených hodin, časté absence žáků 

-         Hodnocení školního roku 

  

  

  

  

zpracovala:  Ing. Ivana Zieglerová   

výchovná poradkyně 

 

V Čimelicích 7. 9. 2018 

 

 

 

 

 

 

 


