Základní škola a mateřská škola Bečov,
okres Most, příspěvková organizace
435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz

Výchovné poradenství
Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová
Konzultační hodiny: pondělí 1000 – 1130 hodin, dle potřeby lze změnit
Kontakt: Mgr. Jana Wolfová - email:

vychovnyporadce@zsbecov.cz
Kdo je výchovný poradce?
Je to pedagog, odborně připraven pro výchovné poradenství. Pomáhá při
profesní orientaci, řešení výchovných a učebních otázek. Zvláštní pozornost věnuje
poruchám dětí a mládeže z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy,
jejich zjišťování, prevenci a nápravě. Spolupracuje s třídními učiteli, rodiči, vedením
školy a odbornými institucemi.

Těžištěm práce výchovného poradce je
prevence. Poradce se zaměřuje na:







rozmýšlení o dalším studijním zaměření hochů a dívek
jaké informace budeme potřebovat
na koho se obrátit
z čeho vycházet při volbě povolání
kde hledat pomocné informace k dalšímu vzdělávání

Volba povolání je důležitá, neboť budoucí zaměstnání sehraje velkou roli
v životě mladého člověka. Nevhodně zvolený druh studia může zkomplikovat
profesní dráhu. Význam má v tomto období zejména rodina. Je potřeba, aby se v
kruhu rodinném objektivně zhodnotily předpoklady každého jedince pro další
studium, prodiskutovaly se priority profesní dráhy, zdravotní a jiné aspekty
jednotlivých druhů povolání, na která se bude mládež dále připravovat studiem.
Nezanedbatelné je rovněž posouzení možností nalezení uplatnění ve zvolené
profesi. Pro získání objektivních informací využívat vždy důvěryhodné a ověřené
zdroje.
Škola nabízí odkazy:

nabízí informační
portál, který obsahuje všestranné informace o školách, oborech,
vzdělávání i uplatnění absolventů www.infoabsolvent.cz
je informační databáze, kterou zřídila
Evropská komise. Na stránkách www.neflakamse.cz naleznete
nabídku vzdělávání, popisy profesního uplatnění, práce, kariérové
poradenství aj.
nabízí regionální data. Pro náš
region je to ÚP Most. Dalším vzděláváním se v našem regionálním
pracovišti zabývá Ing. Jana Riegerová. Tento úřad pořádá
motivační besedy k volbě povolání pro žáky VIII. a IX. ročníků
je určen žákům IX. třídy a
jeho cílem je představit budoucím studentům jednotlivé školy, je to
v podstatě prezentace středních škol a učilišť
Kompletní seznam škol v regionu (adresy, kódy a veškeré důležité
informace) nabízí brožura

Dívkám, hochům a jejich rodičům, kteří se nyní
nacházejí v období náročných životních rozhodnutí, přeji
hodně štěstí a úspěchů. Nezůstávejte se svými problémy
sami, přijďte se do školy poradit, spolupráce je základem
úspěchů.
Mgr. Jana Wolfová, výchovná poradkyně

Zápisový lístek se využívá při

již několik let

je doba, kdy mohou nejdříve střední školy oznámit rozhodnutí o
přijetí či nepřijetí žáka
Pokud byl žák ke studiu

, na vybranou školu
. Tím potvrzuje, že na této škole
začne v září studovat. Střední škola, která zápisový lístek neobdrží, obsadí toto
místo jiným uchazečem.

JMÉNO
DATUM NAROZENÍ A ADRESA – údaje Vašeho dítěte
STÁT – uvést ČR
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE – stačí také uvést jednoho
z rodičů
5. ZAPISUJI UVEDENÉHO … NA ŠKOLNÍ ROK – 2015/2016
6. NÁZEV ŠKOLY, KÓD A NÁZEV OBORU – opíše se z rozhodnutí o přijetí,
které Vám pošle domů střední škola
7. DATUM – podpisu
8. PODPISY – 1x zákonného zástupce
9. PODPISY - 1x žáka
10. ZRUŠENÍ ZÁPISU – nevyplňovat (až v případě, že budete přenášet zápisový
lístek na jinou školu)
11. VZÍT ZPĚT odevzdaný zápisový lístek se, až na výjimku, nelze
12. Výjimkou je případ, kdy je odvolání žáka proti nepřijetí úspěšné
13. Dokladem pro zpětné vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na
základě odvolání
14. V takovém případě vyplníte druhou tabulku a odevzdáte střední škole.
1.
2.
3.
4.

v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami







Pomoc při zajišťování obsahu, forem, metod vzdělávání odpovídajících jejich
vzdělávacím potřebám a možnostem
pomoc při vytváření podmínek, které toto vzdělávání umožní
zprostředkování poradenské pomoci mezi školou a poradenským zařízením
zajišťování doporučených pomůcek a odborné literatury
pomoc při zpracování a aktualizaci dokumentace
účast na školeních souvisejících s péčí o žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami

rodičům a žákům pomůže výchovná poradkyně



vyhledat a zprostředkovat odbornou pomoc
hledat konkrétní řešení rovněž ve spolupráci s ostatními vyučujícími.




pomáhá řešit otázky profesní orientace žáků
věnuje pozornost systematické informační činnosti související s další
přípravou žáků na povolání včetně dalšího studia na navazujícím typu školy
provádí poradenskou a konzultační činnost pro rodiče žáků zejména v
souvislosti s dalším studiem žáků
shromažďuje příslušné informace o nabídce SŠ a dává je k dispozici žákům,
rodičům a ostatním pedagogickým pracovníkům
spolupracuje s třídními učiteli a rodiči vycházejících žáků
shromažďuje podklady o přijímacím řízení na jednotlivých typech škol a dává
je k dispozici žákům a vyučujícím, kteří žáky připravují na přijímací zkoušky
zodpovídá za včasné a přesné vyplnění přihlášek a odeslání statistik a výkazů
týkajících se dalšího studia žáků
poskytuje odborné individuální porady žákům II. stupně ZŠ a jejich rodičům při
řešení výchovných a výukových problémů a v otázkách další profesní přípravy
spolupodílí se na fungování systému prevence sociálně-patologických jevů
pomáhá při zjišťování klimatu ve třídách
pomáhá sestavovat testy k sociálně – patologickým jevům
informuje žáky vycházející z nižších ročníků o možnostech jejich dalšího
vzdělávání.












KANCELÁŘ VÝCHOVNÉHO PORADCE

NÁSTĚNKA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

