Plán výchovného poradce na školní rok 2020/21
Výchovné poradenství na naší škole dlouhodobě vede Mgr. Hana Rašková. Její plán vychází
z Dlouhodobého záměru Olomouckého kraje a konkrétní situace na GJW.
Plnění Plánu VP je v souladu s platnou školskou legislativou, především se školským zákonem,
s novelizací školského zákona, která byla přijata 21. ledna 2016 a nabyla účinnosti dnem 1. 9. 2016.
Jedná se o Vyhlášku o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Tato
vyhláška upravuje pravidla vzdělávání dětí, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání
žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona a vzdělávání žáků nadaných. Při postupech upravených touto
vyhláškou se dbá, aby byly v souladu se zájmem žáka. Veškerá sdělení upravená touto vyhláškou jsou
poskytována žákovi nebo zákonnému zástupci žáka srozumitelným způsobem.
V rámci společného postupu školy a školského poradenského zařízení (PPP Prostějov, PPP Olomouc,
Speciálními pedagogickými centry) při poskytování podpůrných opatření a dle zvláštních ustanovení
k IVP žáka se SVP (par. 4 odst. 2) podle Vyhlášky č. 27/2016Sb. o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami probíhá vzájemná kvalitní spolupráce a ze strany PPP Prostějov i nabídka
pravidelného seznamování se s novinkami v této oblasti.
Výchovný poradce vykonává činnosti jak poradenské, koordinační, informační, tak také metodické.
Velká pozornost je věnována odborné poradenské práci v oblasti nabídek pomaturitního studia všech
studentů, tedy i studentů s PO (hromadná pro třídu nebo individuální - dle potřeby), jsou konzultovány
situace a podmínky pro toto studium, mapovány zájmy studentů s následnou poradenskou činností v
oblasti volby pomaturitního studia, jsou podávány informace formou nástěnek, periodik, besed,
konzultací, návštěvy veletrhu pomaturitního studia. Jsou organizovány besedy a přednášky se zástupci
některých vysokých škol a vzdělávacích institucí (PřF UP, LF UP Olomouc, společnost Sokrates...).
Spolupráce s VŠ celkově je na velmi dobré úrovni.
Výchovný poradce pravidelné vypracovává statistiky pomaturitního studia absolventů školy a přehled
studentů s doporučenými přístupy od poraden a specializovaných pedagogických center. O tomto
průběžně informuje vyučující. Poradce také průběžně konzultuje vhodné styly učení u studentů
běžných (hlavně začínajících) i u studentů s podpůrnými opatřeními, odkrývá negativní jevy na škole
a jejich řešení (šikana, vyčlenění z kolektivu, násilí, vandalismus), také v těchto oblastech aktivně
spolupracuje s učiteli školy, rodiči studentů i s poradnami, mapuje a konzultuje špatný prospěch
studentů.
V případě uzavření školy z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu
onemocnění COVID-19 by tak jako v loňském školním roce docházelo k pravidelné spolupráci
a informovanosti studentů a jejich zákonných zástupců formou mailů, videokonferencí, soukromých
konzultačních videohovorů, případně při dodržování hygienických opatření konzultací i na půdě školy
(dle opatření).

Úkoly na školní rok












Hlavně na začátku školního roku poskytovat pomoc novým žákům při adaptaci, zvláště
primánům.
Zmapovat stav žáků, podchytit žáky s výchovně vzdělávacími problémy, žáky nadané,
a informovat jejich třídí učitele i ostatní vyučující.
Podílet se na řešení výchovných a vzdělávacích problémů studentů spolu s třídním
učitelem, rodiči, vedením školy, poskytovat žákům pomoc při individuálních potížích
studijních, výchovných, sociálních.
Ve spolupráci se vzdělávacími instituty zajistit dostatečnou informovanost našich
maturantů o přípravných kurzech na přijímací řízení, o vysokých školách, akreditacích,
odvolání se po nepřijetí na zvolenou školu, a jiné.
Zajistit správné vyplnění přihlášek na VŠ, VOŠ, ověřovat správnost vyplnění a informovat
o termínech včasného odeslání na školy.
Získávat nové informace o pomaturitním studiu a ty předávat studentům.
Průběžně spolupracovat s PPP, speciálními pedagogickými centry, rodiči, učiteli.
Konzultace se žáky i zákonnými zástupci.
Spolupráce se školní psycholožkou PhDr. et Mgr. Kristinou Kalabisovou (adaptační kurzy,
pravidelné schůzky a konzultace k řešení problémového chování nebo studia), poradkyní
RNDr. Annou Průšovou, která má na starost talentované studenty i Jaromírem Vančou,
školním preventistou.

Časový harmonogram
Září
-

zmapování stavu nových studentů, zvláště vyhledání studentů se specifickými poruchami
učení
poskytování pomoci novým žákům při adaptaci, zvláště začínajícím studentům
spolupráce se studenty maturitních ročníků, kteří žádají uzpůsobení maturitních zkoušek
spolupráce s PPP
vypracování statistiky pomaturitního studia našich absolventů
zmapování žáků s výchovně vzdělávacími problémy, vypracovat metodický postup práce na
základě individuálního přístupu k těmto žákům a informovat o něm ostatní vyučující
zajištění (po konzultaci s vedením školy) besed a přednášek pro maturanty.
vedení a průběžné obnovování nástěnky

Říjen
-

besedy se žáky maturitních ročníků vyvolaných potřebami studentů, zaměřit se hlavně na
umělecké školy, kde se podávají přihlášky dříve než na jiné typy VŠ
poskytovat pomoc novým žákům při adaptaci, zvláště žákům osmiletého studia
Náhrada evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání - GAUDEAMUS
Roadshow Česko - Brno 6. 10., Olomouc 7. 10., Zlín 8. 10., Jihlava 13. 10., Ostrava 14. 10.,
Pardubice 20. 10. 2020 – účast žáků maturitních ročníků dle volby pomaturitního studia

Listopad
-

zjišťování profesionálních zájmů žáků, konzultace s nimi po celý školní rok
průběžné studium informací o VŠ a jejich předávání do maturitních ročníků

-

vyplňování a ověřování přihlášek na VŠ uměleckého směru

Prosinec
-

individuální pohovory se slabšími žáky
pohovory se studenty o jejich volbě pomaturitního studia, průběžné informování studentů
Den otevřených dveří GJW

Leden, únor, březen
-

řešení problémů spojených se studijními výsledky slabších žáků
kontrola a ověřování přihlášek na VŠ případně VOŠ
dostatečně informovat naše maturanty o přípravných kurzech na přijímací řízení, o vysokých
školách, akreditacích, odvolání se po nepřijetí na zvolenou školu…

Duben, květen, červen
-

kontrola a ověřování přihlášek na VOŠ
Individuální pohovory se slabšími žáky
zpracování profesní orientace studentů
konzultace s maturanty o variantách pomaturitního studia, pokud nebudou přijati na
zvolenou VŠ nebo úspěšně nesloží maturitní zkoušku
informace o dodatečných přijímacích zkouškách pro nepřijaté studenty

V Prostějově 10. 9. 2020
Mgr. Hana Rašková, výchovný poradce

