Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice
Karla IV. 13, 530 02 Pardubice

Poradenské centrum školy
Obecné zásady
Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole, spolupracuje zejména
s třídními učiteli, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.
Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím
potřebám žáků školy zaměřené na:








prevenci školní neúspěšnosti,
primární prevenci sociálně patologických jevů,
kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné
volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho
snižování
metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických
poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Poradenské, metodické a informační činnosti VP
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-

-

-
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Průběžně získává informace od institucí zaměřených na řešení výchovných problémů žáků.
Sleduje nabídky zejména Pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích a zúčastňuje se
seminářů, porad, konzultací s odborníky. Následně pak získané informace předává vedení
školy a ostatním pedagogickým pracovníkům.
Průběžně sleduje nabídky vysokých škol a dalších forem pomaturitního studia, sleduje
termíny dnů otevřených dveří VŠ a informace zprostředkovává žákům koncových ročníků
(kariérové poradenství).
Informuje žáky čtvrtých ročníků oboru L a druhého ročníku nástavbového studia o modelu
maturitní zkoušky pro aktuální rok.
Vyhledává a shromažďuje informace o žácích se specifickými poruchami učení oborů L a H,
následně informuje ostatní pedagogické pracovníky o těchto žácích a dále je seznamuje se
specifiky jednotlivých typů poruch a možnostmi individuálního přístupu dle dané poruchy.
Vyhledává a shromažďuje informace o žácích s kázeňskými, prospěchovými či dalšími
problémy – využívá informací od třídních učitelů a dalších vyučujících či ostatních
i nepedagogických pracovníků školy, z pedagogických porad, od samotných žáků a od rodičů.
S problémovými žáky vede pohovory a následně spolupracuje s PPP a Krizovým centrem
v Pardubicích.
Vyhledává mimořádně nadané žáky a vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu
žáka.
1

-

-

-

Provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům,
výskyt sociálně patologických jevů apod.) a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, školním
metodikem prevence, třídními učiteli, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých
žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili.
Poskytuje poradenskou konzultaci žákům a rodičům, kteří ji sami vyhledají. (viz konzultační
hodiny VP)
Pravidelně vede pohovory s neprospívajícími žáky, s žáky s vyšší absencí a jinými kázeňskými
či osobními problémy.
Poskytuje krizovou intervenci žákovi, který se octne v psychicky mimořádně náročné situaci.
Spolupracuje s metodikem prevence Mgr. Mikulášem.
Zajišťuje pro žáky besedy s pracovníky Úřadu práce v Pardubicích, zaměřené na výběr
zaměstnání, s Městskou policí Pardubice, zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů
a zvýšení právního vědomí mládeže, s Policií České republiky.
Organizuje Den prevence oborů L a H.
Metodicky vede Studentskou radu zvolenou ze zástupců tříd oborů L a H.
Zúčastňuje se třídních schůzek prvních ročníků, případně třídních schůzek tříd
s prospěchovými, kázeňskými či jinými problémy.
Podporuje humanitární aktivity – zajišťování dobrovolníků z řad žáků.
Mgr. Vladimíra Hanáková

Informace o poradenském centru na škole
Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím
potřebám žáků školy. Služby jsou zaměřené na prevenci školní neúspěšnosti, primární prevenci
rizikového chování, kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou
podporu vhodné volby vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění, odbornou podporu při
integraci a vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, péči o vzdělávání nadaných
a mimořádně nadaných žáků, průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření
předpokladů pro jeho snižování a metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a
speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.
Poradenské centrum školy

PaedDr. Danuše Poláčková (aprob. Tv-Sv), výchovný poradce pro obor M (3. - 4. ročníky),
koordinátor poradenského centra školy, kariérový poradce školy
Náplň práce: studijní a kázeňská problematika, pomoc při práci SR školy
Místnost D 255 – konzultační hodiny út., st., čtv. – velké přestávky, středa – 13:30 – 15:00h
(jinak dle potřeby)
Mgr. Jaroslava Jelínková (aprob. M-Z), výchovný poradce pro obor M (2.- 4. ročníky)
Místnost D 354 – konzultační hodiny út., čtv.- velké přestávky, nebo po domluvě
Náplň práce: práce s žáky s SPU, indiv. plány pro žáky
2

Mgr. Lea Bednaříková (aprob. Cj-Sv-Nj), výchovný poradce pro obor M (1. - 3. ročníky)
Místnost D 356 – konzultační hodiny středa: 7:30h – 8:00h, pátek: 11:30h – 14:00h
Náplň práce: studijní a kázeňská problematika, práce s žáky s SPU, indiv. plány pro žáky
Mgr. Petr Mikuláš (aprob. Ma-Tv), metodik prevence pro obor M
Místnost B 115 – konzultační hodiny po celý týden – velké přestávky a dle potřeb žáků
Náplň práce: sociálně-patologické chování žáků školy
Mgr. František Věcek (aprob. VT), metodik prevence pro 1. - 2. ročníky pro obor M
Místnost: C 313 – konzultační hodiny: pondělí: 16:00h-16:30h, čtvrtek: 16:50h – 17:20h
Náplň práce: sociálně-patologické chování žáků školy
Ing. Jiří Rudolf – (aprob. odborné př.), výchovný poradce spolupráce s VP školy pro obor M –
určen pro obory L a H
Místnost 325 Do Nového – konzultační hodiny středa: 13:30h – 15:30h - E325 – Do Nového,
pátek 13:30h – 15:00h - D401 – Karlovina
Náplň práce: spolupráce s MP školy v oblasti sociálně-patologických jevů u žáků v oboru L a H
Petr Bartoš – (odbor.př.), metodik prevence pro L – H
Místnost C 201 Do Nového – konzultační hodiny ST – pondělí 7:00h - 7:45h, čtvrtek
13:30h - 14:00h, LT pondělí 7:00h - 7:45h, čtvrtek 13:30 - 14:00h

Konzultace budou probíhat v příslušných kabinetech ev. v zasedací místnosti B 131
v konzultační hodiny nebo aktuálně po domluvě s žáky, třídními učiteli, rodiči, s vedením školy
a ostatními učiteli školy. Školní konzultant Mgr. A. Hebková bude přítomna po domluvě s VP
školy.
Informace budou na wwwstr. školy a na nástěnce VP - 1. - 2. mezipatro školy (Karla IV. 13) a na
nástěnce VP Do Nového.

PaedDr. Danuše Poláčková
koordinátor poradenského centra školy
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