VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ




Činnost výchovného poradce je vymezena §34Zákona č. 395/1991 Sb. O školských
zařízeních a Vyhláškou č. 130/1980 o výchovném poradenství (Sbírka zákonů č.
130/1980, část31, s. 595-598). Výchovný poradce je podřízen řediteli školy.
Výchovný poradce realizuje úkoly pedagogického poradenství v oblasti výchovy,
vzdělávání a volby studia a povolání žáků.

KDO NA NAŠÍ ŠKOLE PRACUJE JAKO VÝCHOVNÝ
PORADCE?
Jméno a příjmení:
Zuzana Týnková
Kontakt:
kabinet č. D13 (v domečku)
telefon do kabinetu: 354 224 725
telefon do školy: 354 224 725 (sekretariát)
mobil: 608907894
e-mail: zuzana.tynkova@pedgym-kv.cz
Konzultační hodiny:
středa: 11.00 – 12.00 hodin, ostatní konzultace po domluvě
POZOR: aktuální stav přítomnosti ověřte na webových stránkách v sekcích: „rozvrhy –
učitelé“ a „suplování“.

NÁPLŇ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE NA NAŠÍ ŠKOLE:






spolupráce s třídními učiteli a ostatními pedagogy,
práce se žáky,
činnost zaměřená na rodičovskou veřejnost – poradenská a informační,
kariérové poradenství a poradenská pomoc žákům/studentům,
spolupráce s externími institucemi,spolupráce s vedením školy.

V OBLASTI METODICKÉ A INFORMAČNÍ ČINNOSTI:





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, sociálních a jiných důvodů
informuje rodiče žáků a učitele o činnosti výchovného poradce
organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů
žáků.

V OBLASTI PRÁCE SE ŽÁKY S VÝUKOVÝMI A VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY:





pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává
návrhy na další péči o tyto žáky
pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně
pedagogická vyšetření
podává návrhy na vyšetření v pedagogicko- psychologické poradně nebo ve speciálně
pedagogickém centru pro žáky
ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na řešení
výchovných problémů žáků

VE SPECIFICKÉ OBLASTI:



pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák)
spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci zejména s odborem sociálně právní ochrany
dětí, sociálním kurátorem, s Policií ČR

V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ:






poskytuje poradenskou a informační činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání
(individuální poradenství, besedy, přednášky)
Zjišťuje zájem žáků o studium v terciární sféře vzdělávání.
Shromažďuje nabídky studia na VOŠ, VŠ a konzervatořích i další informace o dalším
studiu, zajišťuje styk se zástupci VOŠ a VŠ, spolupracuje s místně příslušným úřadem
práce, s PPP.
Metodicky pomáhá při správném vyplnění a včasném odeslání přihlášek žáků
k dalšímu studiu.

