Výchovné poradenství
Výchovná poradkyně: Mgr. Hana Svozilová
telefon: ZŠ 330 043
e-mail: zsamsvresovice@gmail.com
Konzultační hodiny pro žáky: pondělí 12.30 – 14.00 hod.
Konzultační hodiny pro rodiče: ráno nebo odpoledne dle předchozí domluvy
Pedagogicko psychologická poradna v Prostějově: tel.: 582 345 139, 582 344 237,
e-mail: ppp-prostejov@volny.cz

Témata konzultací pro učitele, rodiče a žáky
•

integrovaní žáci,

•

individuální vzdělávací plány, plány pedagogické podpory,

•

problémoví žáci – učení, chování, osobní problémy,

•

nezralé děti – odklad školní docházky, opakování ročníku,

•

nadaní žáci – přeřazení do vyššího ročníku, individuální přístup ve výuce,

•

doporučení do PPP, SPC nebo jiného odborného pracoviště,

•

doporučení nebo zajištění odborné literatury,

•

dotazníková šetření.

Pracovní náplň výchovného poradce ve škole (všeobecně)
Metodická a informační činnost
•

Metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje
jim obsahovou a metodickou pomoc.

•

Uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných,
vzdělávacích, profesně orientačních i jiných důvodů.

•

Podává vedení školy doporučení týkající se výchovy, prevence a nápravy problémů.

•

Informuje rodiče a učitele o činnosti a využití zařízeních výchovného poradenství, o
diagnostických ústavech, o možnostech využití jiných odborných služeb.

•

Sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného
poradenství a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky.

•

Sám se vzdělává v oblasti nových a alternativních výchovných trendů, informuje o nich
pedagogické pracovníky.

•

Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů
žáků.

Žáci s vývojovými poruchami učení a chování
•

Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování žáků ohrožených školním
neúspěchem

•

Pomáhá učitelům při shromažďování materiálů pro psychologická a speciálně
pedagogická vyšetření.

•

Podává návrhy na vyšetření žáků se zdravotním postižením nebo se zdravotním a
sociálním znevýhodněním v pedagogicko - psychologické poradně nebo ve speciálně
pedagogickém centru. Projednává danou problematiku se zákonnými zástupci žáka.

•

Podílí se na zpracování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky.
Vede dokumentaci každého integrovaného žáka a dvakrát ročně ve spolupráci s PPP ji
vyhodnocuje. Projednává užití slovního hodnocení u IŽ.

•

Vede databázi odborných zpráv o žácích v poradenské péči.

•

Ve spolupráci s vedením školy a ostatními pedag. pracovníky organizuje výchovné
programy zaměřené na prevenci patologických jevů.

Specifické oblasti
•

Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další
postupy.

•

Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák ).

•

Spolu s metodikem prevence mapuje sociálně patologické jevy, navrhuje nápravná
opatření.

•

Zajišťuje s metodikem prevence koordinaci a spolupráci při osvětových akcích
k problematice sociálně patologických jevů.

•

Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy, s orgány péče o dítě

Metodik prevence
Metodik prevence: Mgr. Hana Svozilová
telefon: ZŠ 330 043
e-mail: zsamsvresovice@gmail.com
Konzultační hodiny pro žáky: pondělí 12.30 – 14.00 hod.
Konzultační hodiny pro rodiče: ráno nebo odpoledne dle předchozí domluvy

Naše škola má zpracovaný Školní program prevence, který je zaměřený na zneužívání
návykových látek a problémy spojené s násilným chováním a šikanováním. Uvědomujeme si,
že žádná škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Chceme být připraveni zachytit
případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit.
Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti
ubližováno, bezprostředně se obraťte na třídního učitele/učitelku, metodičku prevence či
ředitele školy. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně
řešit.

Pracovní náplň metodika prevence ve škole (všeobecně)
• Podílí se na koordinaci aktivit v oblasti prevence sociálněpatologických jevů u žáků.
• Vytváří strategii školy v oblasti prevence zneužívání návykových látek a negativních
vlivů ve škole (minimální preventivní program školy), koordinuje zavádění tohoto
programu, podílí se na jeho realizaci a sleduje jeho úspěšnost.
• Koordinuje poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy.
• Spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a
zneužívání návykových látek.
• Pomáhá při vytváření nabídky volnočasových aktivit školy.

