
Dobrý den. 

Můžeme Vám pomoci? 

Na naší škole pracuje metodička prevence (MP) Mgr. Jiřina Trpková, výchovná poradkyně 

pro 1. stupeň školy (VP) Ing. Bc. Jitka Zíková a výchovný poradce pro 2. stupeň školy 

Mgr. Jiří Benda. 

Pokud máte problémy, které se vztahují k oblasti výchovy a vzdělávání, neváhejte se obrátit 

o pomoc přímo na poradenské pracovníky naší školy. Rádi vyslechneme vaše starosti a v rámci 

svých možností vám nabídneme pomoc. 

Metodička prevence se zabývá problémy z oblasti výskytu nevhodného chování ve škole. Může 

vám pomoci: 

 S nezdravými vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky. 

 S rizikovým chováním žáků ve škole i mimo školu. 

 S krizovou intervence do třídy s problémovým žákem. 

 S metodickou podporou v oblasti prevence nevhodných jevů na škole. 

 S komunikací mezi třídním učitelem, rodiči a žákem.  

 S příčinami školního neúspěchu žáků, který je podmíněn sociální situací žáka a rodiny. 

 S příčinami absencí žáka ve škole a možným záškoláctvím. 

 S kontakty na odborná pracoviště. 

 S experimenty žáků s návykovými látkami. 

 S projevy vandalismu, krádeže, ničením osobních věcí žáků ve škole. 

 S fyzickým i psychickým ubližováním a se slovním napadením žáků ve škole. 

 S projevy rasové a menšinové intolerance. 

 S projevy domácího násilí a sexuálního zneužívání. 

Výchovná poradkyně se kromě jiného zabývá problematikou vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního 

studijního plánu. Mezi standardní činnosti patří činnosti poradenské, metodické a informační. 

Může vám pomoci s: 

 S orientačním šetřením žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost. 

 S přípravou návrhů na další péči o tyto žáky. 

 S vyhledáváním a sledováním talentovaných a nadaných žáků (ve spolupráci s třídními 

učiteli). 

 Se spoluprací se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP) při zajišťování 

poradenských služeb přesahujících kompetence školy. 

 Se zajišťováním nebo zprostředkováním diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb 

(vstupní a průběžné). 

 Se zajišťováním intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

 S přípravou podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve 

škole, s koordinací poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným 

zástupcům školou a školskými poradenskými zařízeními, koordinace vzdělávacích 

opatření u těchto žáků. 

 



Na 2. stupni se výchovný poradce věnuje stejným činnostem jako VP na 1. stupni. Kromě toho 

se zaměřuje i na kariérové poradenství. S touto oblastí jsou spojeny následující činnosti: 

 poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve 

spolupráci s třídním učitelem), 

 informace o studijních možnostech, pomoc při vyplnění a včasném odeslání přihlášek 

ke studiu, 

 zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech studia na středních 

školách, jejich zprostředkování žákům, 

 zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích 

úřadů práce a poskytování informací žákům a rodičům o možnosti individuálního 

využití informačních služeb těchto středisek. 

Cílem naší práce je vytvořit pozitivní atmosféru ve škole a přispět ke zdravému vývoji Vašich 

dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s Vámi rodiči, 

protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím obracejte se na nás se záležitostmi, 

které vnímáte jako problematické, abychom mohli ihned zachytit jakékoliv problémy 

v prostředí třídy či celé školy. 

 

Kontakty, konzultační hodiny 

Konzultační hodiny VP + MP 

Sborovna 1. stupně každý první čtvrtek v měsíci od 13:00 do 14:00.  

Výchovná poradkyně: Sborovna 1. stupně středa 8:50 – 9:35 

Výchovný poradce: sborovna 2. stupně, úterý 9:50 – 10:35 hodin 

 

Telefon: 731 495 462 1. stupeň 

  731 495 463 2. stupeň 

 

 

 

 

 


