Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941
IČ 46773614, tel. 416 837 087

Generální souhlas s činností výchovného poradce, výchovného-kariérového poradce, metodika
prevence rizikového chování
Výchovný poradce, výchovný-kariérový poradce, metodik prevence rizikového chování působí na
škole podle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Jejich náplň práce úzce souvisí se vzdělávacím
procesem žáků a věnují se všem žákům, jejich zákonným zástupcům i učitelům školy. Jejich činnost
zahrnuje poradenství v případě kontinuálních obtíží i v náhle vzniklých náročných životních situacích
Nejdůležitější činnosti, které mohou být vykonávány v rámci tohoto generálního souhlasu:
Výchovný poradce, výchovný-kariérový poradce:
Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování žáků o vzdělávání a další profesní dráze,
zejména:
-

-

koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a
diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací dráhy žáka
základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci
zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýze preference v oblasti
volby povolání žáků
individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci
s třídním učitelem)
poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci
s třídním učitelem)
zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačním poradenském středisku úřadu
práce a poskytování informací žákům a rodičům o možnosti individuálního využití
informačních služeb těchto středisek

Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost a
příprava návrhů na další péči o tyto žáky
Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a
intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace
poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a
koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků
Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám
Poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a
dalších poradenských zařízeních v regionu (jejich zaměření, kompetencích a možnostech využívání)
žákům i jejich zákonným zástupcům
Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného a výchovnéhokariérového poradce, navržená a realizovaná opatření

Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných
poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

Školní metodik prevence rizikového chování:
Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí,
násilí, vandalizmu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního
chování, rizikových projevů sebepoškozování atd.
Realizace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do
vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence
rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti
Koordinace spolupráce školy s institucemi, které působí v oblasti prevence sociálně patologických
jevů
Kontaktování odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního
výskytu sociálně patologických jevů
Shromažďování odborných zpráv a informacích o žácích v poradenské péči specializovaných
poradenských zařízení v rámci prevence sociálně – patologických jevů a zajišťování těchto zpráv a
informací v souladu s předpisy ochraně osobních údajů
Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence
rizikového chování, navržená a realizovaná opatření,
Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o
nabídkách programů, projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy
Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností
Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování; poskytování
poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, zajišťování péče odpovídajícího
odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)
Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně
patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů,
které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole
Příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinace poskytování
poradenských a preventivních služeb žákům školou a specializovanými školskými zařízeními
Souhlasím s využíváním služeb výchovného poradce, výchovného-kariérového poradce, metodika
prevence rizikového chování v souladu s platnou legislativou, Školním řádem ZŠ Roudnice nad
Labem, Karla Jeřábka 941 a dalšími vnitřními předpisy školy.
Jméno a příjmení žáka:………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení zákonného zástupce žáka:………...............................................................
Podpis: …………………………..
Datum:……………………………
Generální souhlas je platný po celou dobu docházky žáka do školy.

