PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Září

stanovit konzultační hodiny (pro rodiče: Po: 13.00-14.00 hod. nebo po domluvě, pro
žáky kdykoliv po domluvě)
absolvovat adaptační pobyt pro žáky 6. třídy – 9. – 11. 9. 2019
zkontrolovat a doplnit seznamy integrovaných žáků, žáků s výukovými obtížemi,
problémových žáků, žáků ze znevýhodněného soc. prostředí ve spolupráci se
speciálním pedagogem a TU
objednat profesní šetření žáků 9. tříd ve spolupráci s PPP Třinec

Říjen

rozdat informativní atlasy středních škol pro žáky 9. tříd
objednat výukovou lekci v IPS ÚP v Třinci pro žáky 8. třídy
9. 10. 2019 – Trh vzdělávání 2019
zjistit zájem o umělecké školy případně sportovní gymnázium (přihlášky do konce
listopadu)
16. 10. 2019 – setkání VP a ŘŠ na Magistrátu města Třinec

Listopad

návštěvy Dnů otevřených dveří na SŠ
sledovat problémové žáky
14. 11. 2019 - schůzka s rodiči žáků 9. třídy – seznámení s přijímacím řízením pro šk.
rok 2020/2021
objednat Zápisové lístky pro nový školní rok
profesní šetření žáků 9. tříd ve spolupráci s PPP Třinec

Prosinec

exkurze na SOŠ TŽ v Třinci na Kanadě
individuální pohovory se žáky
výuková lekce v IPS ÚP v Třinci pro žáky 8. tříd

Leden

podat instrukce rodičům a žákům k vyplňování přihlášek na SŠ a Zápisových
lístků,
věnovat pozornost žákům hlásícím se na víceleté gymnázium
individuální pohovory se žáky k přihláškám a přijímacímu řízení
kontrola údajů v iškole (kvůli přihláškám a záp. lístkům)

Únor

zpracování přihlášek na SŠ a SOU

Březen

příprava žáků na přijímací zkoušky, sledování přijímacího řízení,
zápisové lístky – schůzka s rodiči

Duben

1. kolo přijímacího řízení na SŠ pro čtyřleté obory
1. kolo přijímacího řízení na víceletá gymnázia
zhodnocení přijímacího řízení

Květen

2. kolo přijímacího řízení
poskytnout informace rodičům o možnostech odvolání a dalšího umístění na SŠ a
SOU
vypracování přehledu přijatých žáků

Červen

sledování integrovaných žáků a odeslání výkazů pro PPP o individuální péči o žáky
se SPU
zhodnocení práce VP (hodnotící zpráva)

Spolupracovat průběžně se speciálním pedagogem, TU a asistenty pedagoga.
Dle možností a nabídek zorganizovat exkurze žáků 8. popř. 9. tř. (nemocnice Třinec, TŽ,
apod.)
Mgr. Alena Bazgierová, vých. poradce

