Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o.
Energetiků 144, Orlová – Lutyně, 735 14
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108

Plán VP se dlouhodobě zabývá činností v následujících oblastech:
I. Sociální
1. Vyhledávání problémových jedinců a péče o ně
2. Sledování talentovaných žáků a péče o ně
3. Práce se studenty s poruchami učení
4. Spolupráce s vedením školy
5. Spolupráce se členy pedagogického sboru
 spolupráce s třídními učiteli hlavně v bodě 1
 spolupráce se sborem - v bodě 2,3
- v propagaci zdravého životního stylu
- ve vytváření podmínek pro příznivé pracovní klima
- případné doškolování pedagogů
6. Spolupráce s rodičovskou veřejností
7. Spolupráce se sociálními institucemi a jinými resorty – dle potřeby
 s úřadem práce v profesní oblasti
 PPP - besedy k návykům správného učení
- k výchově k rodičovství a partner. vztahům
- životní orientace
- problémy studentů
 Policie ČR, oddělení péče o dítě
8. Prohlubování sociální interakce studentů
 v rámci školy
 mimo školu
II. Profesní orientace
Informační podklady pro akce o volbě povolání pro žáky 9. tříd ZŠ, spolupráce s VP ZŠ
 volba povolání
 Dny informačních technologií
 návštěvy ZŠ
2. Informační podklady k dalšímu studiu pro studenty maturitního ročníku
3. Spolupráce s ÚP v oblasti profesního uplatnění absolventů SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.
1.

III. Prevence sociálně-patologických jevů
1.
2.
3.
4.

Vzdělávání v oblasti zdravý životní styl
Vytváření podmínek pro vzdělávací proces
Vytvářet dovednosti v sociální komunikaci, zvládání sociálních vztahů a stresových situací
Vytvářet ve škole volnočasové aktivity

5.
6.
7.

Spolupráce s rodičovskou veřejností při řešení problémů
Provést sondáž v oblasti použití a dostupnosti drogy a využití volného času
Využití videotéky s programem primární prevence

IV. Administrativa
1.
2.

Podchycení sociálně slabých jedinců ve spolupráci s TU
Podchycení talentovaných žáků

V. Sebevzdělávání
Průběžné doškolování v oblasti výchovného poradenství

Návrh měsíčního plánu výchovného poradenství na školní rok 2017-2018
( zodpovědnost výchovný poradce školy ve spolupráci s třídními učiteli )
Září
Adaptační kurz – I. ročník . září – 6.9. – 8.9. 2017, RNDr. Michaela Masná Ph.D.,
Mgr. Naděžda Tománková
Navázání spolupráce s ÚP a PPP Orlová
Spolupráce s firmou Tieto – exkurze, náslechové hodiny, odborné přednášky.

Říjen
Beseda pro 1. ročník - „Jak se správně učit“
Zahájit přípravu talentovaných žáků na účast v olympiádách a soutěžích
Navázání kontaktů s VP ZŠ, příprava materiálů pro žáky ZŠ
Zahájení kroužku informatiky pro žáky základních škol.
Listopad
Zajištění UN pro studenty 4. ročníku
Burza povolání – 14. 11 .2017 Karviná
21. 11. 2017 Havířov
30. 11. 2017 Orlová
Dny informačních technologií – 24. 11. 2017 a 30.1. 2018
Spolupráce s institucí Renarkon – forma besed
Informační beseda pro IV.ročník o možnostech pomaturitního studia - Sokrates

Prosinec
Vypisování přihlášek na VŠ , konzultace k výběru pomaturitního studia
Leden
Spolupráce s rodiči žáků se vzdělávacími a výchovnými problémy.

Únor
Zahájení „nultého ročníku“
LVVZ pro studenty 1. ročníku ( 18.2. – 23.2. 2018 )
Březen
Beseda s žáky nultého ročníku na téma „Jak co nejlépe zvládnout přijímací zkoušky na SŠ“
Spolupráce s institucí Renarkon – forma besed

Duben
Organizace přijímacích zkoušek na SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.

Květen:
Informace o studiu na VOŠ
Beseda o odvolání proti nepřijetí
Červen:
Informativní třídní schůzka pro rodiče studentů 1. ročníku školního roku 20018- 2019
Cyklisticko-vodácký kurz pro žáky 2. ročníku ( 9. 6. - 14. 6. 2017)
V Orlové – Lutyni 31. 8. 2017

Zpracovala: Mgr. Naděžda Tománková, výchovný poradce

