Bezpečnostně právní akademie Ostrava s.r.o.
Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava – Michálkovice
Plán práce výchovného poradce
září
 organizace a programové zajištění Adaptačního pobytu pro první ročníky
 informování o práci výchovného poradce, aktualizace nástěnky výchovného poradenství
 studenti s SPU – ve spolupráci s třídními učiteli a Pedagogicko-psychologickou poradnou,
 rozhovory se studenty, seznámení všech vyučujících se současným stavem na poradě
pedagogického sboru, doporučení k aktualizaci dokumentace
 metodické pohovory s učiteli o práci se studenty s vývojovými poruchami učení
 rozhovory se studenty maturitních tříd na téma volba vzdělávací cesty, individuální rozhovory
 schůzky s novými studenty různých tříd
 distribuce letáků a časopisů (Kam po maturitě, …)
 organizační zajištění charitativní akce Srdíčkový den








říjen
zajištění přehledů úspěšnosti loňských absolventů při přijímacích řízeních na vysokých školách
a vyšších odborných školách
Učitelské noviny – zajištění výtisků se seznamy vysokých škol pro studenty maturitních
ročníků
Gaudeamus – veletrh vzdělávání (doporučení k návštěvě) – zjištění zájmu, předání informací
listopad
setkání výchovných poradců ze SOŠ v Pedagogicko-psychologické poradně v Ostravě-Porubě
podílení se na přípravě náborových akcí
vyhodnocení studia žáků prvních v rámci pedagogické rady, podklady použity pro žádost ke
kontrolnímu vyšetření v PPP / SPC

prosinec
leden
 přihlášky na VŠ – konzultace ve třídách, individuální rozhovory jak se připravit a uspět u
přijímacích zkoušek – časopisy pro studenty (Jak na VŠ, Student-In, …)
 studijní výsledky po1. pololetí – závěry pedagogické rady, podklady použity pro žádost ke
kontrolnímu / novému vyšetření v PPP / SPC
únor
 individuální pomoc s vyplňováním přihlášek na VŠ
 organizace besedy se studenty VŠ
 analýza studijních výsledků po1. pololetí - podklady použity pro žádost ke kontrolnímu /
novému vyšetření v PPP / SPC
březen
 příprava přijímacího řízení z pohledu žáků s VPU

duben
 přijímací řízení
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květen
 individuální pomoc s vyplňováním přihlášek na VOŠ
červen
 zhodnocení a statistika problémů jednotlivých tříd, vyhodnocení jako podklad pro další práci
třídních učitelů se třídami
 sledování úspěšnosti přijetí na VŠ a uplatnění absolventů v praxi
 korespondence s budoucími studenty
 příprava Adaptačního pobytu pro budoucí studenty
nezařazeno (probíhá průběžně)
 informační konzultace pro rodiče a studenty
 shromažďování odborných zpráv o studentech v poradenské péči dalších zařízení, vedení
evidence a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 účast na odborných seminářích
 předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství
 poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze studentů
 vedení nástěnky se zaměřením na studium na VŠ
 péče o studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
 pomoc studentům prvních ročníků se zvládáním přechodu ze základní na střední školu
 konzultace s vyučujícími, účast při řešení studijních i výchovných problémů, navrhování
preventivních opatření a sledování jejich účinnosti
 spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
 spolupráce se školním metodikem prevence v oblasti sociálně patologických jevů
 spolupráce s vedením školy – řešení stížností studentů na kvalitu výuky a chování vyučujících,
řešení problémů dostupnosti literatury a ostatních zdrojů informací pro potřeby přípravy
studentů
 individuální konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci v případě potřeby
 poradenství v oblasti osobních problémů, poskytnutí možnosti o problémech otevřeně hovořit a
být vyslechnut, případné zprostředkování odborné pomoci
 spolupráce se Školním parlamentem
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