Informace pro žáky 1. ročníků

Přicházíte k nám z různých typů základních škol, s různými návyky a způsoby chování.
V souladu se školským zákonem mají ZŠ, SŠ VOŠ povinnost poskytovat poradenské služby
pro žáky a zákonné zástupce. Poradenské služby spočívají v informovanosti v oblasti
pedagogické a psychologické a dále v zajišťování prevence rizikových jevů.
Pedagogické a psychologické poradenství má na starosti výchovný poradce. V oblasti
pedagogické sleduje školní neúspěšnost žáků, kterou pomáhá diagnostikovat pomocí mnoha
metod – sbírání informací od vyučujících a pozorování žáků, pohovor s žáky i zákonnými
zástupci a pomoc při jejím odstraňování. V oblasti psychologické je výchovný poradce
nápomocný při odstraňování nežádoucího chování pomocí psychologické diagnostiky žáků a
stanovení odborného postupu. Pomocnou ruku podá každému, kdo o to požádá. Buď osobně,
telefonicky, prostřednictvím schránky důvěry nebo třídního učitele.
Prevenci rizikových jevů vykonává preventista. Jeho hlavním úkolem je zajišťování primární
prevence (pozorování, pohovory, besedy, exkurze, apod.), v případě již nastalého jevu
zajišťuje sekundární prevenci, tj. účinné řešení formou výchovných opatření případně
razantnějšího řešení za pomoci OSPOD nebo PČR.
Při veškeré této poradenské a preventivní činnosti je společným jmenovatelem školní řád.
Každý žák a jeho zákonný zástupce obdrží na začátku školního roku školní řád, který si
prostuduje. Žáci podepisují souhlasné prohlášení na formulář, zákonní zástupci na návratku.
Školy se tak jistí proti případným problémům, které mohou nastat při jakémkoli porušování
pravidel výuky i chování a zajišťuje zároveň bezpečnost a ochranu všem žákům proti
nežádoucímu chování jedinců.
Protože hlavním cílem žáků je získat odpovídající vzdělání a odbornost, je nezbytně nutné,
aby veškeré chování a jednání bylo v souladu s pravidly školy, tj. školním řádem. Na naší
škole je upřednostňována informovanost zákonných zástupců, to znamená, že veškeré
problémové situace ihned kompetentní osoby (třídní učitelé, výchovný poradce a preventista)
sdělují rodičům a zajišťují tak, aby se předcházelo nežádoucím jevům a tím je také chrání
před případnou právní odpovědností za porušení pravidel v případě záškoláctví (je nebezpečí
páchání trestné činnosti žákem nebo na žákovi, stejně jako podezření na umožnění vedení
zahálčivého života), porušování bezpečnosti a ochrany zdraví (porušování pravidel
bezpečnosti na OV, zneužívání návykových látek – detekční přístroje), nedostatečná
ochrana vlastního majetku před ztrátou (majetek, který nesouvisí s výukou, do školy
nepatří nebo ho musí mít žák neustále u sebe, šatny), násilí (např. šikana, kterou řešíme velmi
rychle a účinně), ničení majetku (vandalismus), hanobení rasy a národnosti. Proti všem
těmto jevům vystupuje škola velmi razantně – od finanční úhrady vzniklých škod, přes
výchovná opatření, pohovory s rodiči, až po podání trestního oznámení.
Nejčastější problémy vznikají v případě záškoláctví. Podle školního řádu musí zákonný
zástupce oznámit do 7.30 hodin absenci žáka a její důvod a do tří dnů zajistit prokazatelnou
omluvenku. Pokud tak rodiče neučiní, kontaktují ho třídní učitelé. Není-li omluvenka
předložena včas jde o porušení ŠŘ, nepředloží-li je vůbec nebo není věrohodná (TU může
nadále vyžadovat omlouvání od lékaře), je absence posuzována jako neomluvená. V souladu
s metodickým pokynem MŠMT o omlouvání absence a metodickým pokynem o spolupráci
školy a PČR, vyhodnocuje škola neomluvenou absenci takto: do 10 neomluvených hodin

výchovným opatřením a pohovorem s žákem, informuje zákonné zástupce, do 25
neomluvených hodin pozve výchovná komise zákonné zástupce a projednávají další postup a
nad 25 neomluvených hodin oznamuje VP na PČR a OSPOD závažné porušení právních
předpisů žáka i zákonných zástupců.
V souladu se školním řádem postupuje škola i při řešení jeho hrubého porušení – záškoláctví,
podvodné chování (při omlouvání absence, při výuce), poškozování majetku, zneužívání
návykových látek případně násilí vůči spolužákům – celkem razantně. Kromě oznámení
zákonným zástupcům a příslušným orgánům (OSPOD, PČR) může přistoupit i ke krajnímu
řešení – podmíněné vyloučení případně vyloučení ze vzdělávání na naší škole.
Vzhledem k tomu, že o absolventy naší školy je na trhu práce velký zájem, zakládáme si na
dobré pověsti a vysoké úrovni vědomostí. Každý, kdo se jakýmkoliv způsobem pokusí tuto
dobrou pověst porušit, nemá u nás místo.
Zároveň je nutno říct, že každý žák, který projeví zájem studovat na naší škole a stát se tudíž
žádaným odborníkem, má právo na to, aby se vzdělával řádně a v bezpečném prostředí. Je
tedy výše zmíněnými opatřeními chráněn proti každému, kdo nechápe dodržování pravidel
školy jako nutnost a porušuje zásady slušného chování. Studentská léta jsou jedna
z nejhezčích v životě lidském. Mějte je tudíž taková, abyste na ně rádi vzpomínali tak, jako
stovky vašich předchůdců.

Ing. Jitka Vaňková
výchovná poradkyně SPŠ Hronov

