XII.Zpráva o činnosti v oblasti výchovného poradenství
12.1. Aktivity výchovného poradce


Beseda s žáky 1. ročníku na téma „Jak se efektivně učit“ ( září )



Účast na burze povolání v Karviné, Havířově a Orlové ( listopad )



Informace maturantům o studiu na VŠ, VOŠ-besedy, individuální pohovory, aktualizace
nástěnky ( říjen - květen )



Pomoc při vyplňování přihlášek



Individuální pomoc rodičům při řešení prospěchových problémů jejich dětí



Organizace a účast na adaptačním kurzu pro studenty 1. ročníku



Organizace jednorázových akcí pro studenty (divadelní představení, besedy, exkurze)



Podchycení sociálně slabých a talentovaných žáků



Příprava informačních podkladů pro uchazeče o studium na naši školu



Spolupráce se sociálními institucemi v souvislosti se zapojením žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami do výuky

12.2. Realizace poradenské péče


Pravidelné konzultační hodiny ve stanovenou dobu



V případě potřeby okamžitá konzultace



Mapování problémů individuálním přístupem, prostřednictvím třídního učitele

12.3. Profesní oblast


Porady VP SŠ – PPP Orlová
12.4.



Dokumentace výchovného poradce

 zakládání odborných posudků o žácích v poradenské péči
vedení záznamů o pohovorech se žáky

Zpracovala: Mgr. Naděžda Tománková

Zpráva o plnění minimálního preventivního programu na škole

MPP ve školním roce 2018/2019 byl zaměřen na problémy týkající se zdravého životního
stylu, na ujasnění si lidských hodnot v životě a mezilidské vztahy.
Okruhy týkající se prevence sociálně patologických jevů a zdravého životního stylu byly
zařazeny do tematických bloků zejména v hodinách ekologie, občanské nauky a literatury. Proběhly
také jednorázové akce pro studenty.

Akce
beseda
beseda
beseda
divadlo
beseda
exkurze
exkurze

exkurze
výstava
výstava
film
film
exkurze
přednáška
exkurze

Instituce
Těšínské muzeum Orlová
Renarkon
Městská knihovna Orlová
DK Ostrava
Renarkon
EDĚ
Čistička odpadních vod
Orlová

Téma
Politická perzekuce
Komunikace
Seznámení se službami knihovny
R.U.R.
Tepelná elektrárna
Úprava odpadních vod

1.
1.
1. – 4.
2.r.
1.
1.

DK Orlová
Muzeum Těšínska Orlová

Bankovky světa
„Orlová za 1. republiky“

1. – 4.
1.,2.r.
1.

Kino Vesmír Orlová

Město 44

1. -3.

Kino Vesmír Orlová

Josef Klíma-Kriminalita mládeže

1. – 4.

Kyberšikana

Škola v rámci prevence spolupracuje s okresní preventistkou Mgr. Skřížalovou a s rodiči.

Zpracovala: Mgr. Naďa Tománková

Ročník

1.,2.r.

