Plán práce výchovných poradců a plán prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2020/21
Konkrétní činnosti výchovného poradenství a prevence zajišťují na pracovištích jednotliví výchovní poradci a
metodici prevence:
Pracoviště/ výchovný poradce:
• OA – Mgr. Pavel Vlček
• SZŠ, VOŠZ – Mgr. Oldřiška Srbecká
• SOŠS K. Světlé - Mgr. Josef Záruba
• SOŠS Telečská – Mgr. Eva Hartmannová

Metodik prevence:
• OA – Ing. Marcela Sedláková
• SZŠ, VOŠZ – PhDr. Kateřina Emmerová
• Domov mládeže – Dana Matoušková
• SOŠS K. Světlé, Telečská – Mgr. Josef Záruba

1. Spolupráce s vedením školy
-

spolupráce na vytváření a doplňování Řádu školy
předávání informací o výchovných problémech žáků a krocích vedoucích k jejich řešení
Minimální preventivní program – zajišťují metodici prevence
aktivity spojené s dalším vzděláváním v oblasti výchovného poradenství a prevence drogových závislostí a
sociálně patologických jevů (nabídka programů MŠMT, PPP,…)
příprava seznamovacích aktivit žáků 1. ročníků
spolupráce na plánu evaluace školy

2. Spolupráce VP s třídními učiteli a dalšími vyučujícími
-

nabídka spolupráce VP s TU, konzultace s TU případné prospěchové a kázeňské problémy, dle potřeby
svolávat výchovnou komisi
otázky profesní orientace
všichni
spolupráce na realizaci MPP, využití témat dotýkajících se problematiky sociálně patologických jevů
v jednotlivých předmětech
všichni
práce se žáky s poruchami učení a chování, vedení dokumentace
monitorovací systém problémového chování žáků, předcházení konfliktům
všichni
řešení studijních a výchovných problémů
všichni
začlenění žáků 1. ročníků (seznamovací kurzy, seznamovací programy)
VP, TU
poradenská, metodická a konzultační činnost
VP, všichni

-

zajištění konzultací školního poradenského pracoviště

VP

3. Práce VP s třídními kolektivy
-

vstupní informace o výchovném poradenství ve škole
monitorování problémového chování žáků
diagnostika a psychologické intervence v kolektivech (šikana, ...)

žáci 1. roč.
všichni
VP,TU,
metodici prevence
prevence neúspěšnosti a negativních jevů ve vývoji žáka, odstraňování neúspěšnosti v učební činnosti
VP, TU
poradenská a konzultační činnost, metodická pomoc
VP, všichni
nabídka volnočasových aktivit
VP, všichni
poskytování informací o možnostech dalšího studia nebo o pracovním uplatnění
VP, žáci
končících ročníků.
nástěnky, informační panely, webové stránky školy, materiály VP
výchovně vzdělávací proces – podpora úkonů vedoucích k rozvíjení motivace x potlačení primárně
zaváděných sankcí
všichni
podpora spolupráce žák x učitel, rodič x TU
cíl: socializace žáků/ integrace žáků učňovských a maturitních oborů mezi sebou

4. Práce s jednotlivci
-

zajištěny konzultační hodiny pro žáky nebo konzultace dle předcházející individuální dohody (poradenská
a konzultační činnost)
evidence veškerých konzultací a jednání
v průběhu distanční výuky zajištění případné podpory žákům (řešení organizace času na výuku a relaxaci,
řešení zátěžových situací spojených s distanční výukou), zjišťování zpětné vazby od žáků.

5. Spolupráce VP s rodiči
-

vstupní informace o práci VP prostřednictvím TU
evidence jednání s rodiči
profesní orientace žáka, informace o možnostech jeho dalšího studia
poradenská a konzultační činnost
schůzka vedení školy a VP s rodiči neprospívajících žáků a žáků s nadměrnou či problematickou absencí ve
výuce

6. Spolupráce VP s mimoškolními orgány
-

Úřad práce – profesní orientace, vstup do profesního života, analýza zaměstnanosti absolventů
Policie ČR – besedy
Nízkoprahová zařízení
Bílý kruh bezpečí Jihlava
Školské poradenské zařízení - PPP - pedagogicko-psychologická vyšetření, konzultace, SPC Jihlava (p.
Dohnalová)
SVP (Středisko výchovné péče) Jihlava
Odbor sociálně-právní ochrany dětí Jihlava
Psychocentrum – poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Centrum J. J. Pestalozziho - Krizové centrum Jihlava - poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým
a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice

7. Jiné

-

nástěnky, informační panely, nabídky programů, web školy (preventisté, poradci)
odborné knihovny, využití internetu
shromažďování informací o možnostech studia na VOŠ, VŠ a nástavbovém studiu
samostudium právních předpisů, metodických pokynů, odborné literatury aj., zprostředkování informací
všem učitelům týkajících se problematiky sociálně patologických jevů, prevenci šikany a HIV/AIDS, řešení
agresivity
vedení dokumentace VP, evaluace plánu VP a MPP
spolupráce s dalšími institucemi (nabídky přednášek, besed, pořadů,...)
spolupráce s absolventy školy (motivační přednášky a prezentace zaměřené na budoucí profesi, studium a
osobnostní rozvoj)

Zapsala:
Datum:

Mgr. Oldřiška Srbecká
1. 9. 2020

