VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ
Kdo je výchovná poradkyně
Je to pedagožka, odborně připravena pro výchovné poradenství, která pomáhá při profesní orientaci
a řešení výchovných otázek, věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí a mládeže z hlediska
pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravě.
Těžištěm práce výchovné poradkyně musí být prevence. Orientuje se tedy na:
spolupráci s rodinou hlavně v poradenské činnosti
práci s výchovně problémovými dětmi
spolupráci s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými
dětmi
spolupráci s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými dětmi
Ze své práce se výchovná poradkyně odpovídá přímo ředitelce školy.
Do pracovní náplně výchovné poradkyně patří mimo jiné:
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 zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavů,
o možnostech využití jejich odborných služeb
organizuje individuální konzultace s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků
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 se speciálními vzdělávacími potřebami
Ve specifické oblasti
pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák)
spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány
péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s PČR a krizovým
centrem.
V oblasti volby povolání
poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání
zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli
je zodpovědná za správné vyplnění přihlášek do středních škol
podílí se na tvorbě tematického plánu učiva volba povolání

