VÝCHOVNÝ PORADCE

„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“
Carlo Goldoni

Pojďme spolu v této knize listovat, hledat, nacházet, ztrácet se a znovu nalézat, radovat se
a učit se navzájem. Ano, i učitele učí jeho vlastní žáci. Pokud toto všechno dokážeme,
můžeme si na konci cesty říci: Ano, umíme číst!!!
Výchovná poradkyně:
e-mail:
konzultační hodiny:
telefon:

Mgr. Radka Volfová
volfova@oatabor.cz
dle domluvy
381 254 401, linka 31

Motto: Lidé mají jedna ústa, ale dvě uši. Někdo asi chtěl, abychom dvakrát více poslouchali,
než mluvili. Někdo může namítnout, že je to proto, že poslouchání je dvakrát těžší než
mluvení.
Výchovný poradce je tu pro vás, milé studentky a studenti, vážení rodiče, vážení kolegové.
Jeho úkolem je naslouchat vašim obtížím a starostem, všem problémům, se kterými si nevíte
momentálně rady. Dveře č. 235 jsou otevřené vždy, kdy to bude potřeba. Nezmeškejte chvíli,
kdy bude ještě možné váš problém vyřešit včas.
Pokud si stále ještě nejste jisti, s jakým problémem jít za výchovným poradcem, uvedu jen
několik příkladů nejčastěji kladených otázek:










Jak se mám učit?
Proč si zrovna já nerozumím s rodiči?
Co proti mně všichni mají? Proč mě nikdo nemá rád?
Jak se mám dostat z toho bludného kruhu?
Všichni učitelé toho po nás tolik chtějí. Jak to mám vše zvládnout? A navíc ten
stres…
Jak se mám naučit ovládat své emoce?
Jsem šikanovaná nebo si za to můžu sama?
Co mám dělat, když nedokážu vyjít s kamarádem/ s rodiči / s učitelem …?
Kam mám jít po maturitě? Neorientuji se v nabídce vysokých škol.

Pokud jste se právě ujistili, že váš problém patří do mého spektra, ale z jakýchkoli důvodů jej
nechcete (zatím) řešit osobně, mám i pro vás řešení. Moje e-mailová adresa je:
volfova@oatabor.cz.

Činnost výchovného poradce zahrnuje:
Kariérní poradenství
 zajištění informací o možnostech dalšího studia v souladu se zájmy studentů
 informace o možnostech psychologické pomoci při volbě oboru následného studia,
nabídka testů profesní orientace (ve spolupráci s PPP)
 pomoc při vyplňování přihlášek k dalšímu studiu
 poskytnutí informací o Dnech otevřených dveří na vysokých školách
 zprostředkování návštěvy veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus (Brno –
listopad 2015, Praha – leden 2016)
 zajištění přednášek a besed tematicky zaměřených na výběr vysoké školy nebo na
hledání vhodného pracovního místa
 zpětná vazba – shromažďování informací o úspěšnosti absolventů v přijímacích
řízeních na VŠ, VOŠ či o uplatnění absolventů v oboru
Poradenská činnost zaměřená na studenty
 konzultace pro studenty – individuální řešení jejich aktuálních potřeb (osobních,
studijních aj.)
 adaptace studentů 1. ročníků při přechodu ze ZŠ na SŠ – účast na organizaci
adaptačního kurzu START
 péče o studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při tvorbě IVP
a následná kontrola dodržování těchto plánů
 shromažďování odborných zpráv a informací o studentech v poradenské činnosti
Poradenská činnost zaměřená na rodiče
 koordinace přenosu informací o chování, prospěchu a problémech studentů mezi
třídním učitelem (popřípadě ostatními učiteli) a rodiči (zákonnými zástupci)
 pomoc při hledání společného postupu při řešení výchovných či studijních problémů
studentů
 individuální konzultace pro rodiče při řešení výchovných i studijních problémů
 pomoc při zprostředkování odborné pomoci psychologa, pedagogicko-psychologické
poradny nebo jiných specializovaných pracovišť
 pomoc při přestupu z jiné SŠ nebo na jinou SŠ, případně při změně oboru studia
 poskytování informací o nabídkách zaměstnání a možnostech dalšího vzdělávání
Činnosti vyplývající ze spolupráce s vedením školy
 organizace setkání zástupců školy se studentskou radou – zprostředkování připomínek
a stížností studentů na kvalitu výuky a chování vyučujících
 účast na výchovných komisích
 spoluúčast na náboru budoucích studentů ze základních škol, předávání informací
o OA na třídních schůzkách 9. tříd ZŠ v regionu
 spolupráce při přípravě propagačních materiálů o studiu na OA na burzu středních
škol
 spoluúčast na náboru studentů ze SŠ na VOŠ
Výchovná poradkyně spolupracuje v rámci školy s třídními učiteli, s metodikem prevence
Mgr. Rostislavem Radimeckým, s psychologem Střediska výchovné péče v Černovicích
PhDr. Jiřím Kadlecem. Pokud to situace vyžaduje, obrací se o odbornou pomoc na PPP
v Táboře.

Důležité kontakty v případě problémů:
Linka bezpečí
Zaměření: pro děti a mládež do 18 let (studenti do 26 let)
Telefon: 116 111
Provoz: NONSTOP
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Linka vzkaz domů
Zaměření: pro děti a mládež na útěku či vyhozené
Telefon: 800 111 113 (dostupný pouze z pevné sítě), 724 727 777 (tarif dle operátora)
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Rodičovská linka
Zaměření: pro rodiče
Telefon: 840 111 234, 606 021 021
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Linka důvěry Dětského krizového centra
Zaměření: pro děti, rodiče nebo příbuzné těch, kteří se v nějaké podobě dostali do kontaktu se
syndromem CAN (Child Abuse and Neglect - syndrom týraného, zneužívaného
a zanedbávaného dítěte), obecně ale pro všechny lidi, kteří se dostali do krizové situace
a potřebují rychlou a dostupnou pomoc.
Telefon: 241 484 149
Provoz: NONSTOP
E-mail: problem@ditekrize.cz

