Hodnocení výchovného poradenství 2008
Rodiče žáků devátých ročníků jsem informovala již na prvních třídních schůzkách v září o možnostech navštívit
školu o kterou mají zájem - den otevřených dveří a přijímacím řízeni v letošním školním roce. V prosinci jsem s žáky
společně vyplňovali vzor přihlášky. Na třídních schůzkách jsem opět rodiče upozornila na možnosti škol, jak
vyplňovat přihlášku, termíny konání atp.
Někteří rodiče se ke mně dostavili na individuální konzultaci.
V říjnu jsem žákům zajistila brožury /dle jejich výběru/ na střední školy.
V osmých třídách probíhaly v dubnu Profi -testy. Nabídky využila většina žáků. Vše probíhalo v dopoledních
hodinách v budově školy, na hodnocení testů docházeli rodiče do PPP k pí.doktorce Křečanové.
Společně s vyučujícími jsme připravovali podklady k integraci žáků.Zpracovaná tabulka se odevzdává v
listopadu a květnu. Letošní termín odevzdání se oproti předchozím létům opět zkrátil.
S vyučujícími průběžně řešíme kázeňské a výchovné problémy. Letošním roce byla svolaná výchovná komise s
rodiči 3 žáků ( ze 7.B, 8.B a 9.B).
Paní dr. Křečanová docházela do školy většinou 2x měsíčně. Prováděla pravidelné kontroly v dyslektických třídách a
v 7.A, podle potřeby diskutovala s vyučujícími.
Ze schůzek konaných PPP se mi nejvíce líbila návštěva Speciálně pedagogického centra Chotouňská
v Malešicích.Velmi zajímavě povídala paní dr.Opekarová, místní psycholožka o dětech, které toto centrum
navštěvují. Další blok byl věnovaný autismu. V závěru nám umožnili nahlédnout do pracoven žáků a sledovat
jejich činnost.
V listopadu na výchovných poradcích vstoupil Mgr. Stárka, kde nás informoval o systému zařízení pro výkon
ústavní a ochranné výchovy, činnosti výchovné péče, práce s dětmi s poruchou chovám a o zkušenostech
s nezvladatelnými dětmi.
V rámci výuky žáci navštívili tyto přednášky a exkurze:
Září 9.třídy pořad Gympl v kině Blaník
15.10. Sexuální osvěta dr.Uzel, Dům Barikádníků 8.A,B
Říjen, listopad,prosinec - Linka Bezpečí- 5. a ó.třídy.Pořad probíhal ve třídě v budově naší školy, vždy
v dvouhodinových blocích. Každá třída se daného programu zúčastnila dvakrát.
24.10.prezentace SOS technickohospodářské Poděbradská, P9. Ruční výroba čípků, mastí, hodnocení léčiv...
Přítomni žáci devátých tříd a 8.A
Červen - návštěva Malešické spalovny žáci devátých ročníků.
Zpracovala: Mgr. Dana Zimová

