SOU tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r. o.
Držitel certifikátu ISO 9001:2001, ISO 9004:2001 a ISO 14001:2005

Střední 59, Brno 602 00 | 541 219 844 | soutr.studijni@oaeldo.cz | www.skolyjh.cz

Plán práce výchovného poradce
pro školní rok 2021-2022
Hlavní úkoly
-

poskytování informací o činnosti školy (Dny otevřených dveří )
poskytování informací o činnosti školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o
jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žáky a jejich zákonnými
zástupci (viz. adresář kontaktů)
řešení aktuálních situací a problémů ve škole – prevence školní neúspěšnosti, řešení a
projednávání studijních, kázeňských a výchovných problémů žáků
primární prevence sociálně nežádoucích (patologických) jevů
kariérové poradenství
péče o nadané žáky
odborná podpora při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - metodická
podpora učitelů, kontrolní činnost
účast na schůzkách výchovných poradců organizovaných PPP
účast na školení a seminářích pro výchovné poradce

Konkretizace činnosti:
1. Upřesnění evidence žáků s nálezy z PPP:
rodiče žáků a žáci byli informováni, že do konce září mohou dodat nálezy z pedagogickopsychologické poradny ohledně vývojových poruch učení a chování.
2. Informovat žáky maturitních ročníků prostřednictvím třídních učitelů, že pro státní maturitu je
nutné dodat novou zprávu z PPP, zaměřenou přímo na maturitu. Ve spolupráci s vyučujícími
cizích jazyků a matematiky vyplnit žákům, kteří budou letos konat maturitní zkoušku, dotazník
pro pedagogicko-psychologickou poradnu.
3. Sledování žáků se specifickými poruchami učení, evidence příslušné dokumentace,
informování třídních učitelů a ostatních vyučujících o zohledňování těchto žáků.
4. Spolupráce s třídními učiteli při řešení případů opakované neomluvené absence žáků,
přestupků proti školnímu řádu a výchovných problémů (výkaz pro výchovného poradce).
5. Spolupráce s třídními učiteli při pohovorech s rodiči, pomáhat při vypracování posudků
na žáky a v případě sociálně nežádoucích (patologických) jevů v chování žáků.
6. Organizace vzdělávacích programů pro žáky i učitele (spolupráce s PPP a dalšími
organizacemi).
7. Organizace kulturních akcí (přednášky, besedy, filmová a divadelní představení dle aktuální
nabídky).

SOU tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r. o.
Držitel certifikátu ISO 9001:2001, ISO 9004:2001 a ISO 14001:2005

Střední 59, Brno 602 00 | 541 219 844 | soutr.studijni@oaeldo.cz | www.skolyjh.cz

8. Účast na schůzkách VP organizovaných PPP - informovat další učitele.
9. Návštěva Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS,
areál BVV
- účast na semináři výchovných poradců
- zajištění materiálů za účelem informování žáků a rodičů o dalších možnostech vzdělávání.
10. Konzultační hodiny pro žáky:
každý den 11.40 – 12.25 hod., po domluvě kdykoliv.
11. Konzultační hodiny pro rodiče:
ST (lichá)
PO (sudá)

V Brně dne 1. 9. 2021

11.40 – 12.25 hod.
11.40 – 12.25 hod.

Ing. Šárka Michalová v. r.
výchovný poradce

