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Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 
Platí od 1. 10. 2019 

Ruší se SM 283/2013 

 

Program je svojí náplní určen především pro žáky školy. Svým rozsahem však zahrnuje i poradenskou 

činnost pro rodiče žáků školy, učitele školy a veřejnost, pokud bude o informace jevit zájem. Ve svém 

zpracování vychází z metodického pokynu MŠMT. 

 

Cíle programu: 

- poradenská činnost související s rozhodováním o další vzdělávací a profesní dráze žáka 

- poradenská činnost směřující k prevenci nežádoucích jevů a naopak vedoucí ke zdravému 

způsobu života 

- integrování poradenských služeb s využitím PPP Moravské Budějovice a PPP Třebíč 

- zdokonalení vnitřního systému komunikace mezi jednotlivými subjekty 

 

Personální zajištění poradenských služeb: 
 

Výchovný – kariérový poradce  RNDr. Věra Pánková 

Školní metodik prevence  Ing. Věra Radová 

Třídní učitelé    dle aktuálního školního roku 

Učitelé výchov    Mgr. Ilona Lovicarová (ZSV) 

 

Externí:     

PPP Moravské Budějovice  Chelčického 904, 734 871 151, 734 871 182 

PPP Třebíč    Vltavínská 1346, 568 848 815, 703 182 813 

 

Stručné vymezení činností: 

 
Výchovný poradce 

- kariérové poradenství (volba volitelných předmětů, volba VŠ…) 

- skupinová i individuální šetření vedoucí k poznání osobnosti žáka a následné vhodné volbě 

dalšího vzdělávání 

- spolupráce s PPP, s IPS při ÚP 

- spolupráce s výchovnými poradci ZŠ, rodiči žáků ZŠ 

- vedení písemné dokumentace o činnosti 

  

Konzultační hodiny: 

RNDr. Věra Pánková 

Kdykoliv, lépe po předchozí domluvě. 

 

Školní metodik prevence 

- příprava, koordinace a realizace preventivního programu školy 

- příprava projektů vedoucích ke vzdělávání všech pracovníků školy 

- spolupráce s orgány státní správy a samosprávy (MěÚ, KÚ, Policie ČR, krajský protidrogový 

koordinátor…) 

- kontaktování odborného pracoviště v případě akutního výskytu sociálně patologického jevu 

- vedení písemné dokumentace o činnosti 

 

Konzultační hodiny: 

Ing. Věra Radová 

Kdykoliv, lépe po předchozí domluvě. 
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Třídní učitel 

- poznávání žáků, jejich osobních zvláštností, rodinných poměrů 

- motivace žáků k vytvoření vnitřních pravidel třídy v souladu se školním řádem a dalšími 

dokumenty školy 

- spolupráce s VP, ŠVP a ostatními členy pedagogického sboru  

- komunikace s rodiči 

 

Konzultační hodiny: 

Třídnické hodiny dle rozvrhu, dále na základě předchozí domluvy (tel. č. uvedena na 

www.gymsosmb.cz) 

 

Konzultační schůzky vedení školy s výchovnými poradci a školními metodiky prevence se uskuteční 

třikrát ročně. Dále dle aktuální potřeby. 
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           Mgr. František Dubský v. r.  

                              ředitel školy 


