PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Školní rok 2014/ 2015

1. Úvod
Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace
Mgr. Martina Trčková, která rovněž zajišťuje poradenskou činnost pro volbu povolání.
Výchovná poradkyně pro I. stupeň – Mgr. Blanka Pohlová
Metodik školní prevence – Mgr. Dagmar Poláková
Péče o děti s SPU je zajišťována formou individuálního přístupu, učitelé jsou (na základě
písemného souhlasu rodičů) seznámeni se zprávou a doporučením PPP, popř. SPC.
Péče o integrované děti je zajištěna formou individuálních plánů v jednotlivých předmětech.
S rodiči jsou sepsány dohody o podmínkách individuálního plánu.

2. Úřední hodiny
Úřední hodiny výchovného poradce I. stupně :
dle individuální domluvy
Úřední hodiny výchovného poradce II. stupně :
pondělí 11:40 – 12:35 hod + dle individuální domluvy
Úřední hodiny školního metodika prevence :
středa 11:40 – 12:35 hod + dle individuální potřeby

3. Organizace práce výchovného poradce pro II. stupeň


spolupráce s vedením školy, tj. ředitelem školy – Mgr. Stanislavem Holubářem, jeho
zástupcem pro I. stupeň – Mgr. Martinem Nečasem, jeho zástupkyní pro II. stupeň –
Mgr. Zdenou Tesařovou



spolupráce s výchovnou poradkyní pro I. stupeň – Mgr. Blankou Pohlovou



spolupráce se školním metodikem prevence- Mgr. Dagmar Polákovou



spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami



spolupráce se speciálně pedagogickými centry



spolupráce se zřizovatelem školy



spolupráce se Školskou radou



spolupráce s OÚ – referátem sociálních věcí a zdravotnictví



spolupráce s Policií ČR



spolupráce s Městskou policií



spolupráce s příslušnými dětskými lékaři



spolupráce s výchovnými poradci na středních školách a učilištích



spolupráce se zákonnými zástupci žáků



spolupráce se žáky školy

4. Plán práce výchovného poradce pro II. stupeň
ZÁŘÍ










převzít dokumentaci žáků se SPU z 1. stupně a seznámit se s nimi
seznámit se s dokumentací žáků se SPU z 2. stupně
aktualizace seznamu žáků se SPU (I. a II. stupeň)
po písemném souhlasu rodičů žáků se SPU seznámit s doporučeními obsaženými
v lékařských zprávách třídního učitele i vyučující ostatních předmětů
příprava plánu práce výchovného poradce pro II. stupeň pro daný školní rok
písemně zdokumentovat rozdělení žáků do dyslektických hodin
příprava individuálně vzdělávacích plánů, reedukačních plánů
poslání pozvánek na Burzu středních škol na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková
organizace středním školám v Jihomoravském kraji
objednání informační návštěvy na IPS Úřadu práce v Brně pro žáky 9. ročníku

ŘÍJEN



objednávání na pedagogicko – psychologická (popř. speciálně pedagogická) vyšetření
předání informací o přijímacím řízení na střední školy uměleckého (popř.
sportovního) zaměření: třídním učitelům 9. ročníku, žákům 9. ročníku a jejich
zákonným zástupcům
 příprava Burzy středních škol na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace, předání
včasné informace o datu a časovém rozmezí jejího konání žákům 9. ročníku a jejich
zákonným zástupcům
 informační návštěva žáků 9. ročníků na IPS Úřadu práce v Brně 23.9. a . 24.9. 2014
 poradenská činnost pro volbu povolání
 doporučení návštěvy zájemcům z řad žáků 9. ročníku na Strojírenském veletrhu
na BVV, který se v Brně koná od 29. září do 3. října 2014 a představují se zde mj. i
strojírensky zaměřené SŠ Jihomoravského kraje

LISTOPAD










vyřizování přihlášek ke studiu na středních školách uměleckého (popř. sportovního)
zaměření
realizace Burzy středních škol na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace, pro žáky
9. ročníku a jejich zákonné zástupce – 10. 11. 2014 v 16:30 v jídelně ZŠ Holzova
informování rodičů o průběhu přijímacího řízení na SŠ v daném školním roce
upozornění rodičů žáků 9. ročníku na termín konání Veletrhu středních škol
v areálu BVV, který se koná ve dnech 21. – 22. listopadu 2014 (9:00 – 18:00)
přerozdělení Atlasů školství a podání základních informací o přijímacím řízení
ve školním roce 2014-2015 na střední školy žákům 9. ročníku a jejich zákonným
zástupcům
poradenská činnost pro volbu povolání
práce s talentovanými žáky (soutěže, olympiády)

PROSINEC
 aktualizace informací k volbě povolání
 seznámení žáků a TU 9. ročníku s přihláškami na SŠ, SOU, vysvětlení pojmu ZPS –
změněná pracovní schopnost
 informace zákonných zástupců žáků 5. ročníku o možnostech studia na osmiletém
gymnáziu
 poradenská činnost pro volbu povolání
 práce s talentovanými žáky (soutěže, olympiády)

LEDEN
 připomenutí TU 9. ročníku – vyplnění stanovených rubrik přihlášek žákům 9. ročníku,





jejich předání k podpisu a potvrzení řediteli školy
příprava zápisu na ZŠ ve spolupráci s vedením školy, učiteli atd.
realizace zápisu do 1. ročníku
poradenská činnost pro volbu povolání
práce s talentovanými žáky (soutěže, olympiády)

ÚNOR
 poradenská činnost pro volbu povolání
 vydání potvrzených přihlášek na SŠ, SOŠ, SOU zákonným zástupcům žáků 9. ročníku ve spolupráci s TU 9. ročníku a vedením školy
 připomenutí informací rodičům žáků 9. ročníku o průběhu přijímacího řízení v daném
školním roce
 práce s talentovanými žáky (soutěže, olympiády)

BŘEZEN
 připomenutí rodičům žáků 9. ročníku o nutnosti odeslat přihlášky na zvolené SŠ, SOŠ,
SOU do stanoveného březnového termínu
 odeslání objednaných žáků na kontrolní vyšetření do PPP, popř. SPC
 připomenutí informací rodičům žáků 9. ročníku o průběhu přijímacího řízení v daném
školním roce
 práce s talentovanými žáky (soutěže, olympiády)

DUBEN





1. kolo přijímacích zkoušek – poradenská činnost
pomoc žákům při případném odvolání
pomoc s přípravou přihlášek a výběrem školy na 2. kolo přijímacích zkoušek
práce s talentovanými žáky (soutěže, olympiády)

KVĚTEN
 2. kolo přijímacích zkoušek – poradenská činnost
 pomoc žákům při případném odvolání
 práce s talentovanými žáky (soutěže, olympiády)
ČERVEN
 sumarizace výsledků o přijatých žácích
 zapracování podnětů a připomínek ze strany vyučujících do poradenské činnosti a
jejího plánu pro nový školní rok

ÚKOLY TRVALÉ









pracovat dle pokynů vedení školy
pomáhat vyučujícím, TU řešit výchovné problémy (v případě nutnosti svolávat
výchovné komise, vést písemnou dokumentaci o jejich průběhu)
poradenská činnost pro žáky a jejich zákonné zástupce
poradenská činnost pro vyučující
průběžně po celý rok zajišťovat ve spolupráci s třídními vyučujícími psychologická
vyšetření žáků
pomoc TU při eventuálním slovním hodnocení žáka
soustavné vzdělávání
reagovat na aktuální problémy, náměty a návrhy, zprávy z PPP atd.

Vypracovala: Mgr. Martina Trčková
V Brně 1. 9. 2014

