Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou,
příspěvková organizace
Kamýk nad Vltavou 141, PSČ 262 63;
tel. 318 677 113; e-mail: skola@zsmskamyknv.cz

Adaptační plán nově zařazeného žáka
Adaptační Popis činností
Zodpovědná osoba
plán
1. týden
seznámení žáka v rámci třídního kolektivu při TU
třídnických i běžných vyučovacích hodinách
třída
prosociální aktivity se zaměřením na rozvoj a podporu TU
vzájemné spolupráce, respektu a tolerance, podporu třída
a rozvoj prosociálních a komunikačních dovedností
seznámení žáka s prostředím školy, školní jídelny, TU
případně školní družiny
provázející žák

2. týden

spolupráce s rodiči, seznámení s činností výchovného
poradce a nabídkou jeho služeb v případě potřeby
prosociální aktivity se zaměřením na rozvoj a podporu
vzájemné spolupráce, respektu a tolerance, podporu
a rozvoj prosociálních a komunikačních dovedností

TU
výchovný poradce
TU
třída

monitoring třídní atmosféry a vztahů mezi dětmi výchovný poradce
v rámci hospitační činnosti ve třídě
programy primární prevence konfliktů mezi žáky, výchovný poradce
prosociální hry pro rozvoj komunikačních dovedností,
spolupráce a tolerance mezi žáky - dle potřeby po
dohodě s TU

3. týden

spolupráce s rodiči, rozvoj komunikace na úrovni učitelé
rodič - žák - škola, podpora domácí přípravy
vedení školy
zákonní zástupci
pokračování ve spolupráci s provázejícím žákem
žák
řešení případných problémů v jakékoliv oblasti s TU, žák
učiteli a dalšími zaměstnanci školy
monitoring třídní atmosféry a vztahů mezi žáky ve vyučující ve třídě
třídě
výchovný poradce
učitelé

4. týden

spolupráce s rodiči, rozvoj komunikace na úrovni vedení školy
rodič - žák - škola, podpora domácí přípravy
zákonní zástupci
pokračování ve spolupráci s provázejícím žákem
žák
řešení případných problémů v jakékoliv oblasti s TU, žák
učiteli a dalšími zaměstnanci školy
monitoring třídní atmosféry a vztahů mezi žáky ve vyučující ve třídě
třídě
výchovný poradce
učitelé
spolupráce s rodiči, rozvoj komunikace na úrovni vedení školy
rodič - žák - škola, podpora domácí přípravy
zákonní zástupci

V následujících týdnech pokračuje spolupráce žáka s TU, učiteli, výchovným poradcem
a vedením školy dle aktuální potřeby žáka.
Nadále pokračuje spolupráce a komunikace na úrovni žák - škola - rodič.
V rámci hospitačních činností pověřených zaměstnanců školy, náslechů a monitoringu ze
strany výchovného poradce a v třídnických i běžných hodinách ze strany TU a dalších
vyučujících ve třídě, je monitorována atmosféra ve třídě, vzájemné vztahy a zapojení nového
žáka v rámci kolektivu.

