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Poskytování poradenských služeb ve škole
Poradenské služby zajišťuje výchovná poradkyně ve spolupráci se speciální pedagožkou, kariérovým
poradcem, metodičkou prevence, vedením školy a třídními učiteli. Tito pracovníci společně tvoří školní
poradenské pracoviště, které má vyhrazenu speciální místnost v křídle 1. stupně v přízemí, výchovná poradkyně
pak má svou kancelář v křídle 2. stupně ve 2. patře.
Zaměření poradenských služeb:









Poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve výchově a
vzdělávání,
poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence
neúspěchu,
poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů – rodině a žákovi, postupy řešení ve
spolupráci výchovné poradkyně a pedagogických pracovníků,
poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí,
poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z odlišného
kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků,
metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při
pedagogické práci s žáky,
poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými
institucemi.
Výchovná poradkyně realizuje konzultační hodiny pro rodiče podle individuální potřeby žáků a rodičů.

Kariérové poradenství
Kariérový poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům žáků, ve spolupráci s třídním
učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu vzdělávání. Ve spolupráci
s poradenskými zařízeními je vytvářena nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a
povolání, k dispozici žákům jsou informační materiály o středním školství a trhu práce.
Prevence sociálně patologických jevů
Metodička prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem „Minimální preventivní program“
pro daný školní rok. Koordinuje jeho realizaci. Součástí prevence jsou metody výuky - otevřený dialog a
vstřícný vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči atd. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých
vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat.
Metodička prevence a výchovná poradkyně jsou v kontaktu s oddělením péče o dítě příslušných úřadů
městských částí a kurátory pro děti a mládež a sdruženími poskytujícími služby v této oblasti. Škola monitoruje
rizika sociálně patologických jevů a při varovných signálech koordinuje postup výchovná poradkyně, svolává
setkání s rodiči, konzultace s žáky a nabízí podporu a poradenství. Škola spolupracuje s dalšími organizacemi
v oblasti prevence sociálně patologických jevů, využívá vybrané programy.
Psychologická péče
Na třídní učitele a výchovnou poradkyni školy se mohou žáci kdykoli ve škole obrátit a požádat je o
konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Výchovná poradkyně školy pomáhá s řešením
konfliktů mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky (mediace). Podporuje rozvoj
pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Nabízí individuální pohovory rodičům v případě
psychosociální krize v souvislosti s výchovou, péčí o děti, vztahem mezi rodičem a dítětem. Poskytuje
konzultace a podporu učitelům v práci s žákem s potížemi v učení, v chování, v sebepojetí, ve vztahu k učiteli,
k druhým lidem. Podává informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči.

Konzultační hodiny
Výchovná poradkyně - realizuje konzultační hodiny pro rodiče podle individuální potřeby žáků a rodičů
v kanceláři výchovné poradkyně v křídle 2. stupně ve 2. patře
telefon: 727 939 015, e-mail: chalupova@zstgm.kutnahora.cz

Kariérový poradce – realizuje konzultační hodiny v úterý od 14:30 do 15:00 hodin (nebo dle předchozí domluvy)
v místnosti Školního poradenského pracoviště v křídle 1. stupně v přízemí
telefon: 327 512 324, provolba 31, zvonek u vchodu do ŠD, e-mail: schwarz@zstgm.kutnahora.cz

Metodička prevence – realizuje konzultační hodiny ve čtvrtek od 15:20 do 15:50 hodin (nebo dle domluvy)
v místnosti Školního poradenského pracoviště v křídle 1. stupně v přízemí
telefon: 327 512 324, provolba 31, zvonek u vchodu do ŠD, e-mail: knizkova@zstgm.kutnahora.cz

Speciální pedagožka – realizuje konzultační hodiny v pondělí od 14:00 do 14:30 hodin (nebo dle domluvy)
v místnosti Školního poradenského pracoviště v křídle 1. stupně v přízemí
telefon: 327 512 324, provolba 31, zvonek u vchodu do ŠD, e-mail: zelenkova@zstgm.kutnahora.cz

