Náplň činnosti výchovného poradce školy
1.

Poradenská a konzultační činnost:

pedagogické poradny a informuje učitele o žácích individuálně i skupinově integrovaných.
i vyučujícími individuální vzdělávací plány pro
žáky individuálně integrované.

pozici
rodičům žáků.
2.

Metodická činnost:

učení a chování, při přípravě třídnických hodin apod.
blasti výchovných trendů, sleduje změny v právních
předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a informuje o nich ostatní vyučující.

3.

Spolupráce s dalšími organizacemi:
-psychologickou poradnou a úřadem práce pro výchovné

poradce.

– pedagogicko-psychologickou poradnou, s orgány péče o děti, s
policií apod.
4.

Spolupráce s metodikem prevence:

přednášky apod.)

5.

Informační:

ích ročníků o možnostech dalšího studia, o dnech otevřených dveří na VŠ, přípravných
kurzech k přijímacím zkouškám a přijímacím řízení. (Vedení nástěnky, individuální konzultace).
rmační schůzky a
individuálních konzultací.

V souladu se změnami Školského zákona č. 561/2004 platné od 1.9.2016 se zaměřením na § 16 a
vyhlášku 27/2016 se výchovní poradci zapojí do činnosti školního poradenského pracoviště (ŠPP),
které má zajišťovat poskytování poradenských služeb ve škole a jeho cílem bude:
 poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
















sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření (sledovat účinnost
preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření
a realizaci)
prevence školní neúspěšnosti (posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem
a vytvořit předpoklady pro jeho snižování)
kariérové poradenství
podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a
s odlišnými životními podmínkami
podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření
příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském
zařízení
včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
k) metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických
postupů ve vzdělávací činnosti školy
l) prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
m) spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými
zařízeními (ŠPZ)

