
Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště, s. r. o. 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C,  
 vložka 25705, se sídlem Znojemská 1027, 674 01 Třebíč, 
 IČ: 25325531 

 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 

 

 

školní rok:    2011/2012 

výchovný poradce:   Ing. Renata Hrušková 

 

 

Obsahem činnosti výchovného poradce na škole je přímá a nepřímá výchovná činnost s mladými 

lidmi ve škole i mimo ni v oblasti primární i sekundární prevence. 

- problémy školské a profesní cesty 

- výukové problémy 

- podpora  nadaných a talentovaných studentů 

- výchovné poruchy a jejich poradenské řešení 

- studijní problémy 

- finanční problém 

- práce s žáky s poruchami učení v návaznosti na spolupráci s pedagogy 

- spolupráce s rodiči 

 

Pozn:  

Sociálně patologické jevy (závislosti) a jejich řešení jsou součástí minimálního  preventivního 

programu   

 

Prostředkem k naplňování  obsahu slouží metody poradenské práce – poradenské informace, 

informování, poradenská diagnostika a poradenské intervenční působení. 

Základní strategií je poradenská preventivní péče. 

 

Na základě velmi dobrých zkušeností bude i v letošním školním roce pokračovat v činnosti Školní 

poradenské centrum nejenom pro studenty školy, ale i pro jejich zaměstnance.  

Centrum nabízí služby v těchto 4 oblastech: 

1.  Výchovné poradenství – Ing. Renata Hrušková 

2. Prevence soc.- patol. jevů – Ing. Irena Hejzlarová 

3. Právní poradenství – JUDr. Božena Dolejská 

4. Finanční poradenství – Ing. Irena Hejzlarová 

 

Všechny služby poskytované v rámci centra jsou zdarma. Časový harmonogram centra je součástí 

přílohy. 

 

Ve spolupráci s metodikem prevence se budeme i v letošním roce zúčastňovat seminářů pro práci se  

systémem včasné intervence (dále jen SVI), kde jsou evidování „děti s problémy“ a v případě trvání 

problému následně předány kompetentním institucím. 

Dalším seminářem je finanční gramotnost, které se zúčastní metodik prevence. 

 

Formou individuální poradenské práce je poradenská konzultace, jejíž smyslem je: 

- diagnostikovat 

- informovat 

- formovat 

a dále pak nabízená možnost rodinné konzultace jako formy sociální intervence s cílem korekce 

narušených mezilidských vztahů. 

 

Cílem činnosti je  včasnou intervencí zabránit nejenom vzniku sociálně patologických jevů a  

v případě výskytu je  diagnostikovat, ale zabránit také unáhlenému odchodu ze školy z důvodů 

nezvládnutí učiva, problému v rodině či finančních problémů. 
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Je-li patologický jev diagnostikován, stává se předmětem odborné péče, neboť není v kompetenci ani 

odborných silách běžného výchovného školního poradenství  suplovat oblast sekundární a terciální 

prevence. 

 

V takových případech nastupuje interakce s dalšími subjekty preventivní péče a to s odbornými 

psychologickými poradnami pro mládež (PhDr. Němcová, PhDr. Matějková), Odborem  sociální péče 

v Třebíči (PhDr. Naděžda Sobotková, pí. Běhanová) nebo kurátory pro mládež – pí. Nováčková a p. 

Pléha. Dalším subjektem je Probační a mediační služba – Paeddr.. J. Auerová 

 

Interaktivní programové celky jsou zaměřeny následovně: 

 

-    prevence šikany a záškoláctví 

-    zdokonalování komunikativních dovedností a kompetencí formou výcviků  

     sociálních dovedností 

- vzájemné vztahy a sexuální problematika 

- speciální poruchy učení a chování s cílem optimalizace průběhu školní docházky 

- ochrana práv dětí, odpovědnost mládeže za protiprávní činy 

- komunitní kruh 

 

Všechny aktivity jsou sladěny s minimálním preventivním programem  

 

Práce výchovného poradce na škole není činností kampaňovitou, nýbrž každodenní. 

 

V rámci výchovně vzdělávacího procesu ve vyučovacích předmětech i mimo ně jsou výchovným 

poradcem uplatňovány principy, obsahové aspekty, metody a formy práce prostřednictvím 

specifických pedagogicko psychologických postupů k podpoře a řešení celého rozsáhlého souboru 

sociálních problémů. 

 

Podpůrná činnost výchovného poradce je zaměřena i na kultivaci, humanizaci a rozvoj mezilidských 

vztahů v rámci výchovně vzdělávacího procesu i mimo něj,  se zřetelem na: 

-  klima školy 

-  klima tříd 

-  pedagogický sbor 

- vztah školy a rodičů 

- vztah školy a veřejnosti 

- sounáležitosti studentů a  pedagogických pracovníků se školou. 

 

Spolupracující subjekty: 

Zdravé město Třebíč 

Pedagogicko-psychologická poradna 

Městský úřad Třebíč- odbor sociálních věcí 

Městský úřad Třebíč – oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Městský úřad Třebíč – prevence kriminality a drogové problematiky 

Probační a mediační služba ČR 

o.s. Střed 

Městská policie Třebíč 

Policie ČR 

 

 

 

 

 

Schválil dne: …………………………………………………. 
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