
  

  

 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ  
Výchovný poradce: Mgr. Jana Robošová  

Náplň práce:  

• Individuální poradenství pro žáky a rodiče.  

• Pomoc při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel–žák, žák-žák).  

• Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – evidence zpráv z poradenských 
pracovišť, sledování a vyhodnocování úspěšnosti podpůrných opatření žáků, 
vytváření a vyhodnocování individuálně vzdělávacích plánů pro žáky  

• Realizace preventivních a intervenčních programů pro žáky ve spolupráci s DDM 

Třebíč.  

• Koordinátorka školního senátu. 
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Školní metodik prevence: Mgr. Jana Kostelecká  

Náplň práce:  

• Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a 

poradenské.   

• 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 a dalších 
sociálně patologických jevů.   

• Metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence sociálně patologických 

jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními 

kolektivy apod.).  

• Koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.  

• Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v 

kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem 

preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti 

(poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a 

institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 

• Příprava a zajištění adaptačního dne pro první ročníky.   
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Kariérový poradce: Mgr. Alena Francová  

• Karierní poradenství – pomoc žákům při volbě dalšího pomaturitního studia na 

vysokých a vyšších odborných školách.  

• Spolupráce s Úřadem práce v Třebíči, s pedagogicko-psychologickými poradnami a 

speciálně pedagogickými centry.  

• Koordinace vzdělávání pedagogů školy. 

• Koordinace volnočasových aktivit. 

• Prezentace školy - veletrhy vzdělávání, organizace dnů otevřených dveří 
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