Školní poradenské pracoviště
Na naší škole bylo zřízeno školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP),
které je tvořeno školním psychologem, výchovnými poradci a školním
metodikem prevence. Výhodou školního poradenského týmu je to, že
umožňuje poskytnutí pomoci okamžitě a přímo na místě. Všichni členové
týmu jsou odborníci, využívají znalosti prostředí a atmosféry školy, jsou
blízcí a dosažitelní nejen pro studenty, ale i pro rodiče a pedagogy. Cílem
a posláním poradenství na naší škole je poskytovat bezpečnou,
důvěryhodnou a efektivní poradenskou službu sloužící žákům, rodičům a
pedagogickým pracovníkům. Veškerá individuální vyšetření probíhají
pouze s písemným souhlasem rodičů (u nezletilých) a v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Školní poradenské pracoviště klade důraz na vzájemnou informovanost,
spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských
pracovníků. Zabezpečuje také koordinaci služeb poskytovaných jinými
resorty a nestátními subjekty (nízkoprahová centra apod.) Služby jsou
koordinovány s třídními učiteli a vedením školy.
Práce ŠPP odráží specifika střední školy, kde se vzdělávají žáci nejen
studijních oborů, ale i oborů učebních. Proto také ŠPP koordinuje služby s
ostatními zařízeními v regionu, která poskytují pedagogickopsychologické, speciálně pedagogické a preventivně - výchovné služby.
Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole
poskytují pedagogicko-psychologická poradna a středisko výchovné péče
Střed.
Základní poradenský tým školy
Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Libuše Kolářová
kolarova@oahstrebic.cz
Školní psycholog: Mgr. et Mgr. Alena Sladká
psycholog@oahstrebic.cz
Výchovný poradce pro studijní obory:
ondrackova@oahstrebic.cz

Mgr. Marcela Ondráčková

Výchovný poradce pro učňovské obory: Mgr. Veronika Dobrovolná
dobrovolna@oahstrebic.cz
Metodik prevence:
Bc. Ivana Cejpková
cejpkova@oahstrebic.cz
Standardní činnosti školního psychologa
a) Depistáž specifických poruch učení.

b) Základní diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků.
c) Péče o integrované žáky.
d) Individuální práce se žáky s osobními problémy (konzultace,
vedení).
e) Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické
pracovníky a zákonné zástupce.
f) Prevence školního neúspěchu žáků.
g) Techniky a hygiena učení pro žáky.
h) Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti
výchovy a vzdělávání.
i) Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných
problémech dětí.
j) Metodická pomoc třídním učitelům.
k) Koordinace poradenských služeb ve škole a mimo školu, spolupráce
se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími
zařízeními.
l) Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).
Standardní činnosti výchovného poradce
a) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o dalším
vzdělávání a profesní cestě žáků.
b) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání
vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto
žáky.
c) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve
škole.
d) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům v otázkách
kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích
plánů apod.
e) Předávání odborných informací z oblasti výchovného poradenství.
f) Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších
poradenských zařízeních v regionu.
g) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v péči dalších
poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o
ochraně osobních údajů.
Standardní činnosti školního metodika prevence
a) Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu
školy.
b) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na
prevenci sociálně patologických jevů.
c) Metodické vedení a vzdělávání pedagogických pracovníků školy
v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
d) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování
multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci
žáků/cizinců.

e) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy a
s nestátními subjekty, které mají v kompetenci problematiku
prevence sociálně patologických jevů, vedení a aktualizování
databáze těchto zařízení.
f) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské
péči v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu
s předpisy o ochraně osobních údajů.
g) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových
odborných informací a zkušeností.
h) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů
spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u
jednotlivých žáků a tříd.
i) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně
patologického chování.
j) Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami
chování ve škole.
Konzultační hodiny:
Školní psycholog:
budova C, místnost 218
Pondělí 12:00 – 14:00
Výchovný poradce:
budova C, místnost 415
Lichý týden
Středa 09:00 – 10:00
Sudý týden
Pátek 9:00 – 10:00
Výchovný poradce:
Budova A,B – budova B, III. patro - kabinet výchovného poradce
Lichý týden
Úterý 7:00 – 7:45

Sudý týden
Pondělí 14:10 – 14:55
Metodik prevence:
tel.: 731 663 578
dle potřeby
Po - Čt 13,30 – 14,30

