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● PrÛbûÏná celoroãní ãinnost v˘chovného poradce:
— v˘chovn˘ poradce spolupracuje pravidelnû s tﬁídními uãiteli a uãiteli odborného
v˘cviku, koordinuje vzájemnou souãinnost zejména v oblasti prevence
— zúãastÀuje se pravidelnû porad vedení ‰koly, kde informuje o ãinnosti
v˘chovného poradce, na zasedání pedagogické rady ‰koly podává zprávu
o ãinnosti úseku v˘chovného poradenství
— spolupracuje s VûzeÀskou sluÏbou âR zejména v pﬁípadû zá‰koláctví,
neprospûchu, ‰ikany a drobné kriminality
— v˘chovn˘ poradce spolupracuje dle potﬁeby i s dal‰ími institucemi jako jsou
Okresní soud v Nymburku, Okresní státní zastupitelství v Nymburku
— v˘chovn˘ poradce je ÏákÛm nápomocen pﬁi volbû povolání, dal‰ím studiu
nebo vstupu do zamûstnání po propu‰tûní z v˘konu trestu odnûtí svobody
— v˘chovn˘ poradce pravidelnû sleduje nabídky a poÏadavky Úﬁadu práce
— v˘chovn˘ poradce spolupracuje se speciálními pedagogy jednotliv˘ch vûznic
v âR s ohledem na nábor nov˘ch ÏákÛ
— v˘chovn˘ poradce spolupracuje s preventistou sociálnû patologick˘ch jevÛ,
s Oddûlením v˘konu trestu odnûtí svobody Vûznice VS âR Jiﬁice
— v˘chovn˘ poradce se spolupodílí na zaji‰tûní ‰kolních akcí
— v˘chovn˘ poradce informuje Ïáky ‰koly

● Mûsíãní rámcov˘ plán ãinnosti v˘chovného poradce:
ZÁ¤Í 2013
— dotazníková akce u ÏákÛ prvních roãníkÛ, informace ÏákÛm I. roãníkÛ
o ãinnosti úseku v˘chovného poradenství
— evidence neomluven˘ch hodin
— zv˘‰ená péãe o Ïáky prvních roãníkÛ (adaptace na stﬁední ‰kolu)

¤ÍJEN 2013
— vyhodnocení dotazníkové akce, informace tﬁídním uãitelÛm a uãitelÛm
odborného v˘cviku
— evidence neomluven˘ch hodin - ﬁe‰ení

LISTOPAD 2013
— náv‰tûvy vûznic - nábor ÏákÛ
— kontrola tﬁídních knih se zamûﬁením na absenci – její ﬁe‰ení
— sledování ÏákÛ s ohroÏen˘m prospûchem a kázeÀsk˘ch pﬁestupkÛ jednotliv˘ch ÏákÛ

PROSINEC 2013
— pokraãují náv‰tûvy vûznic - nábor ÏákÛ
— vyhodnocení stavu náboru ÏákÛ
— kontrola tﬁídních knih - neomluvená absence – její ﬁe‰ení

LEDEN 2014
— náv‰tûvy vûznic - nábor ÏákÛ
— vyhodnocení absence a kázeÀsk˘ch pﬁestupkÛ ÏákÛ za první pololetí
‰kolního roku 2013/2014
— úãast na klasifikaãní poradû

ÚNOR 2014
— pohovory s Ïáky, kteﬁí neuspûli v prvním pololetí

B¤EZEN 2014
— kontrola evidence docházky v odborném v˘cviku
— beseda s preventistou sociálnû patologick˘ch jevÛ na protidrogové téma

DUBEN 2014
—
—
—
—

vyhodnocení prvního kola pﬁijímacího ﬁízení
beseda s pﬁíslu‰níkem Policie âR
namátková kontrola studijních a uãebních prÛkazÛ
zaji‰tûní publikací s protidrogovou tématikou

KVùTEN 2014
— vyhodnocení druhého kola pﬁijímacího ﬁízení

âERVEN 2014
—
—
—
—
—
—

vyhodnocení ãinnosti v˘chovného poradce za ‰kolní rok 2013/2014
vyhodnocení ãinnosti celého úseku v˘chovného poradenství
pﬁíprava nového ‰kolního roku 2014/2015 z pohledu v˘chovného poradenství
vyhodnocení odcházejících a pﬁicházejících ÏákÛ v prÛbûhu ‰kolního roku
klasifikaãní porada
podchycení ÏákÛ se zkou‰kami v náhradním termínu ãi s opravn˘mi zkou‰kami

V Jiﬁicích dne 25. 8. 2013
Karel Kout

