Informace k práci výchovného poradce
a metodika prevence.
Výchovná poradkyně školy: Mgr. Ladislava Kolouchová
e-mail: ladenka.beruska@seznam.cz (602 777 016)
Metodik prevence: Mgr. Hanka Hoffnerová
e-mail: hana.hoffnerova@gmail.com
Konzultační hodiny – výchovný poradce:

pondělí 8.00 – 8.45
čtvrtek 8.00 – 10.00

Konzultační hodiny – metodik prevence:

čtvrtek 8.00 – 8.45 12.35-13.20
pátek 8.55 – 9.40

Konzultace pro rodiče – nejlépe emailem nebo po telefonické domluvě
Konzultace pro žáky – kdykoliv dle potřeby (o přestávce, po vyučování nebo dle
dohody)
Máš problém? Trápí Tě něco? Výchovný poradce je tu pro tebe. Můžeš ho
kdykoliv oslovit, domluvit si schůzku, a to nejen v konzultačních hodinách.
Dále můžeš využít „schránky důvěry“, která je umístěna na chodbě naproti
učebny č.4 nebo též využít tento email: ladenka.beruska@seznam.cz.
S výchovnou poradkyní lze konzultovat:







výchovné a studijní problémy
problémy ve vztazích
otázky volby povolání a dalšího studia na vysokých školách
možnosti působit poradensky ve spolupráci s pedagogy, školami
a institucemi při výběru v profesním a společenském uplatnění, a to
na základě znalosti žáků, jejich postojů a specifických zvláštností
projednávám s rodiči souhlas k vyšetření v pedagogicko - psychologické
poradně

Chrání osobní sdělení, takže veškeré informace podléhají nejvyššímu utajení
a zůstanou důvěrné!
V jakých oblastech poradenské činnosti se můžete na nás obrátit o pomoc?
Metodická a informační činnost





metodicky usměrňuji a sjednocuji diagnostickou činnost třídních učitelů a
poskytuji jim obsahovou a metodickou pomoc
podávám vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání,
prevence a nápravy problémů
informuji rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného
poradenství a seznamuji s nimi ostatní pedagogické pracovníky
organizuji individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových
problémů žáků (většinou po třídních schůzkách)

Žáci s výukovými a výchovnými problémy









pomáhám třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických
žáků, dávám návrhy na další péči o tyto žáky
pomáhám učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a
speciálně pedagogická vyšetření
podávám návrhy na vyšetření v pedagogicko psychologické poradně
nebo speciálně pedagogickém centru na žáky s vývojovými poruchami
učení
projednávám s rodiči souhlas k vyšetření v pedagogicko - psychologické
poradně
pomoc v otázkách ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků a
případných podpůrných opatření
věnuji zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým
chováním
integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků
z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním

Specifické oblasti





péče o žáky nadané a mimořádně nadané
pomáhám při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitelžák, žák-žák)
rychlého řešení pomoci jednotlivým žákům a třídním kolektivům při
aktuálních problémech
prohlubování a zlepšování komunikace mezi školou a rodiči

Metodik prevence a výchovný poradce






sledují projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické
jevy (patologické hráčství, šikanování, vandalismus, agresivita, rasismus,
kriminalita…) a navrhuji nápravná opatření
zajišťují koordinaci a spolupráci při osvětových a konzultačních akcích k
problematice návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů
(zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci, odborníci)
spolu s vedením školy zajišťují spolupráci s orgány státní správy a
samosprávy, zejména s orgány sociálně právní ochrany dětí, sociálním
kurátorem, s Policií ČR a krizovým centrem

Volba dalšího studia: Mgr. Ladislava Kolouchová a Mgr. Kristýna Kafková









poskytují poradenskou činnost pro žáky při volbě dalšího studia, při volbě
budoucího povolání a pozdějšího profesního uplatnění
pomáháme vycházejícím žákům při vyplnění přihlášek na vysoké školy a
na vyšší odborné školy
pomoc při vyplnění přihlášky na VŠ, kde hledat vzor přihlášky na VŠ
pomoc při volbě přípravných kurzů k přijímacím zkouškám
poskytují radu, jak postupovat při odvolacím řízení v případě nepřijetí na
VŠ
poskytují radu, kde hledat informace nezbytné pro správné rozhodnutí o
dalším studiu
poskytují radu, jak pracovat s webovými stránkami, které jsou pro toto
rozhodnutí důležité
poskytují informační a poradenskou podporu při volbě budoucího
povolání a pozdějšího profesního uplatnění

Užitečné adresy:









Krajská pedagogicko-psychologická poradna PPP Zlín, J. A. Bati 5520 (SVIT, budova
č.22), tel. 575 570 491, 734 780 348, WWW: www.poradnazl.cz
Linka Bezpečí – tel.800 155 555, 800 155 555
Linka důvěry Zlín, tel. 577 431 333, 577 431 333, e-mail: sos@zlin.cz, WWW:
http://www.soslinka.zlin.cz
Linka SOS, tel. 577 431 333 (nonstop)
Linka DONA (pomoc obětem domácího násilí) tel. 251 511 313 (nonstop)
Nadace Naše dítě, WWW: http://www.nasedite.cz
SVP - Středisko výchovné péče Domek, Česká 4789, Zlín – tel. 577 242 786
markova@svpdomek.cz
SPC – Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 4694 – travnickova@skolaspc.cz, tel. 577 241 256

