1
SPŠ stavební, Liberec, Sokolovské n. 14, 46001, příspěvková organizace

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ
pro školní rok 2013/2014

Základní informace o programu:
Realizátorem programu je SPŠ stavební, Liberec, příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Radek Cikl
Zpracovatel: Mgr. Michal Struna, školní výchovný poradce
Poskytování poradenských služeb je na škole zprostředkováno prostřednictvím výchovného
poradce Mgr. Michala Struny.

Kvalifikační předpoklady:
-

studium Výchovného poradenství na PF UK PRAHA
dálkové 3 a půlleté postgraduální studium Kurzu skupinových forem korektivní,
poradenské a psychoterapeutické práce s dětmi a mládeží PF UK Praha,
kurz Řešení konfliktů technikou vyjednávání a mediace – České centrum pro
prevenci a řešení konfliktů Praha,
kurz I. + II. Vybrané aktivity psychosociálních dovedností SPPP Jablonec n. N.,
kurz Protidrogová prevence s metodikou PKC LOCUS L Liberec
VP se pravidelně účastní schůzek VP středních škol, které pořádá PPP Liberec
ve funkci VP od roku 1993 dosud

Konzultační hodiny: po – pá denně o velké přestávce,
dále dle individuální dohody

středa - 3. + 4. vyuč. hod.
čtvrtek - 3.+ 4. vyuč. hod.
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Program poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle:












pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence
školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické
zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
zavést do školství novou koncepci kariérového poradenství,
připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných,
vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání
sociálních odlišností na škole,
posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady
pro jeho snižování,
prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních
kolektivů,
poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně
pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských
poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně
pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.
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Práce s informacemi a důvěrnými daty
Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy
dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se
zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Způsob realizace pravidel pro ochranu informací a důvěrných dat v
dokumentaci poradenských pracovníků školy vyplývajících z uvedeného zákona je
konkretizován ve školním programu pedagogicko-psychologického poradenství. (Věstník
MŠMT, 2005).
Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou č.116 ze dne 15.dubna 2011,
kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských poradenských zařízeních.

Použité zdroje a literatura




MŠMT: Věstník z července 2005 - Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve
škole (č.j. 27 317/2004-24)
MŠMT: Vyhláška č. 72 ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve
školách a školských poradenských zařízeních
MŠMT: Vyhláška č. 116 ze dne 15.dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005
Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních

4
Zajišťováno:


u prvních ročníků probíhá na začátku šk.roku Harmonizační vícedenní seminář



řešené případy sociálně patologických jevů



spolupráce s rodinou



odborná pomoc v oblasti práce s mládeží ve volném čase ve spolupráci s možnostmi
v rámci regionu, studenti školy a rodiče budou seznámeni s nabídkou programů
poradenských služeb v rámci regionu



v oblasti spec. poruch , oslabení ps. -doporučena odborná vyšetření u Střediska
PPP Liberec v návaznosti na předložená vyšetření ze ZŠ, nebo dle souhlasu
zákonných zástupců u neplnoletých studentů v možnostech a kompetenci školy



ve třetích a čtvrtých ročnících bude zahájen program přenosu informací o studiu na
VŠ , VOŠ a dalších možnostech pomaturitního vzdělávání



profesní poradenství, ve čtvrtém ročníku proběhnou kontaktní a poradenské besedy
se zástupcem Úřadu práce města Liberce se zaměřením na uplatnění a orientaci na
trhu práce



v rámci přímé nabídky zaměstnání je zajištěn kontakt od firem s nabídkou míst
ve spolupráci s Úřadem práce



pokud budou zaznamenány případy menšího počtu neomluvených hodin, tyto
případy jsou okamžitě řešeny ve spolupráci s třídními učiteli, rodiči a ředitelem školy



na pedagogické poradě budou vyučující informováni o individuálních případech
studentů s rizikovým zdravotním stavem, který vyžaduje zohlednění, a je
zdůrazněna případná pomoc v jejich rizikových situacích..



své připomínky a návrhy žáci předkládají k rukám ředitele školy prostřednictvím
jmenovaného zástupce všech studentů a ve spolupráci s rodiči se tak podílejí na
organizaci školních aktivit



v oblasti studijního prospěchu dochází k pravidelné sledovanosti, v případě
studijního neúspěchu je nabízena individuální konzultace



u studentů ubytovaných na DM Zeyerova ul. máme dlouholetou oboustrannou
spolupráci s pracovníky DM a jsme v odůvodněném případě vzájemně informováni o
možných problémech studentů a jejich řešení



spolupráce s PP poradnou pro středoškolskou mládež, Středisko výchovné péče, OS
Maják, Dům dětí a mládeže Větrník Lbc. , Psychiatrické oddělení nemocnice,
krizová centra, Krajský úřad , psych. ambulance a ordinace,…

ředitel SPŠ stavební Mgr. Radek Cikl

výchovný poradce Mgr. Michal Struna

Projednáno na pedagogické poradě, Liberec, 27. 8. 2013

