Výchovné poradenství
Ve školství se pracuje s dětmi a mládeží i s jejich rodinami a jsou to právě učitelé,
vychovatelé a pedagogičtí poradci, kteří často jako první mohou rozpoznat signály toho, že se
jedinec nachází ve svízelné situaci, kterou může zvládnout jen s odbornou pomocí. Jen
informovaný a erudovaný pedagogický pracovník dokáže adekvátně reagovat na takovou
situaci a navodit či zprostředkovat řešení, které příčiny a účinky svízelné životní situace
omezí a podpoří reálně dosažitelný pozitivní trend v životě dlouhodobě či momentálně
ohroženého či znevýhodněného jedince.
Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování poradenských
služeb ve škole zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří
spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými
pracovníky školy. Poskytování poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním
psychologem nebo školním speciálním pedagogem.
Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím
potřebám žáků školy zaměřené na:
a) prevenci školní neúspěšnosti
b) primární prevenci sociálně patologických jevů
c) kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné
volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
d) odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
e) péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
f) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho
snižování
g) metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických
poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.
Preventivní působení na děti a mládež do 18 let věku vychází ze zajištění včasnosti řešení
počínajících vážnějších problémů jak jednotlivců, tak skupin a má svou výchovnou obecnou i
specifickou platnost v oblasti primární i sekundární prevence.
S rizikovými skupinami problémové mládeže se setkáváme na školách všech typů, tedy i na
středních školách. Vyvstává tedy jednoznačně potřeba hledat metody a modifikované
přístupy, které by u této mládeže minimalizovaly až eliminovaly riziko sociálního a
společenského selhání.
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Žáci jsou informováni o tom, kdo poradenské služby poskytuje a jak se na něj obrátit –
prostřednictvím schránky důvěry, elektronickou schránkou důvěry, telefonicky nebo
samozřejmě osobně.

