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PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽPB VE ŠKOLE
Poradenské služby jsou zajišťovany týmem pracovníků školy, který tvoří:
Výchovný poradce: PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.
Skolní metodik prevence sociálně patologických jevů: ZbynékLayer
Reditel školy: Mgr. Petr Ries
Zástupce ředitele pro kolektivní výuku: PaedDr. Zd,eíka Nevrklová
Zásíupce ředitele pro individuální výuku: Mgr. Libor Šetet
Ročníkoví, učitelé a vedoucí hudebních oddělení

l. Program poradenských služeb naplňuje především tyto cíle:

Spoluprac<lvat se r,šemi výše jmenor,anými subiekt}, školy a vytl,ořit tak základnu poradenských
služeb týkající se zeiména prirnární pre\lence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.
Dále se zaměřit na možnosti mimoŤádně nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
V1,,tvářet přizrrivé sociálr.í klima pro integraci žáků s kulturními odlišnostmi.
Posílit prúběžnou a dlouhodobou péči o žák1. s možným neprospěchem s předpoklady pro jeho
snižování.
Vytvoř,it metodické zázemí pro účinnost preventivních programů a poskytovat podmínky pro jejich
realizaci.
Prohloubit kaliérové poradenství v možnostech výběru dalšího možného studia či zaměstnání.
Spolupracovat se školskými poradenskými zaíízenimi zejména s pedagogicko-psychologickor-r
poradnou. Vést příslušnou dokumentaci o poradenských službách (o vyšetřeních. jeho výsledcích).

2. Výchovný poradce:
Konzultační hodiny: středa 12:30 - 13:30 a dále kd_vkoli dle předběžné domluvy

Koordinr-rje výchovu k volbě povolání. pror,ádí průzkum volby povolání mezi žáky.
Spolupracuje s učiteli v oblasti výclrovných a r,,zdělávacích problémťl žáků.
Vede písenrnou agendrr žáků vyšetřených r.e školských poradenských zaŤizenich.
Shronražd'uje odborné informace v oblasti poradenské péče v souladu se zákonem o osobních
údajích.
Kompl etuj e individuální vzdělál,ací plán"v. plány pedago gické podpory.
Spolupracuje s pedagogy. zákonnými zástupci a školním metodikem plevence.
Nal,rliuje a realizr"rie konkrétní možné opatření.
S poluprac uj e s d ostup ný m odborným pedago gi cko -p svc ho l o gi ckýrn zaíízením.

3. Škok í metodik prevence:
Konzultační hodiny: úte4ý 10:30 - 11:30 a dále kdykoli dle předběžné domluvy

Realizuje a koordinuje preventivní prograrn škol.u- ve spolupráci s ředitelem školy a jeho zástupci.
Ptrsobí na výchol,u žáků ve vztahu ke zdral,ému životnímu stylu. posiluje kladné vlastnosti žáků.
Připral,r-rje je pro životbez negativních sociálně patologických jevťl.
Věnrrje pozornost oblasti ochran,v zdrar,í, problematice přenosných chorob, sexuální výchov,v.
hl,gien_v a prevenci.



Upozorňuje na současné možné patologické jevy (šikana. r,anclalismus. brutalita. rasismus. hazardní

hry, drogy).
Zajišt'uje a předárá odborné
nabídek prograrnú a projektů.

informace o problematice sociálně patologických jevů prostřednictvím

Úrce spolupracuje s ročníkovými
vy,sk_n-tuj ícího soc iopato l ogického

učiteli. vedoucínri lrudebních oddělení r, oblasti prer,,encc- či
jevu .iak v konkrétnírr. hudebním oddělení. ročníku nebo

saniotného žáka.
Vede a průběžně aktualizuje databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálnČ

patologických jevů (orgán_v státní správy a samosp1{1,__v. SVP. poradny" zdravotnickáz,aiíz,ení. Policie
ČR, orgány sociální péče. nestátní organizace působící v oblasti prevence).

Vecle písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence.

Navrhuje a realiztrje konkrótní opatt'ení.

4. Ročníkoví a vedoucí hudebních oddělení:
Konzultační hodinv: ve stanol,ených ročníkových hodinách, dle domluvy s vedoucím

oddělení

Snaží se zabezpečit a podporovat sociálně pozitivní klima v ročrríku a hudebním odděleni.

Vhodným způsobem motivují žák,v ke kladnérnu vztalru kolektivu. respektují individualitu i ur'Čitou

zvláštnost žáka.
Vedou žáky k dodržování školního řádu i vnitřníhcl řádu DM. Inclividuálně vedou s žák1- diskusi o

možné problematice ročníku. oddělení nebo samotrrého žáka.

Spolupracuji 5 yychovateli DM. učiteli teoretických i individuálních předmětŮ konzervatoŤe. SnaŽÍ se

pomoci při výchovný-ch problémech. absencích nebo v prospěchových neúspěších žáka.

Navazují pŤímé kontakty se zákonnýnri zástupci nezletilého žáka.

vedou základní dokumentaci o žácích.
Spolupracují zejména s výchovným poradcem a metodikem prevence soc. pat. jerlŮ a dalŠÍmi členy

poradenského týmu.

5. Ředitel školy:
Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 11:00, dále kdykoliv po předchozí domluvě.

Vede rozhovory s žáky a rodiči.
podílí se na zpracování individuálních r,zdělár,acích plánťr" které jsou k disPozici na studijním

oddělení konzervatoře.
Vede případné l,ýchovné komise.

6. Zástupci ředitele školy:
Konzultační hodiny:

středa 12:00 - 13:00 Mgr. Lubomír Šálek
čtvrtek 13:30 - 14:30 PaedDr. Zdeňka Nevrklová
dále kdykoliv po předchozí domluvě.
Aktivně se účastní výchovných komisí.
Spolupracují se zákonnými zástupci žák.ů.

s vychovateli DM konzervatoře, ročníkoými
s výchovným poradcem a metodikern prevcnce.

učiteli a vedoucínri huclebních oddělerií.

7. program a strategie pedagogicko-psychologického poradenství na Konzervatoři České

Budějovice

Práce zarnéíenána hudebně talentované a jiným způsobem nadalé žáky.
Postupně připravovat podmínky pro integraci žákn s SPV.
Vl.tváření preventivních programů.
Využít časový prostor k pomoci ve zv|ádání učebních a studijních nárokŮ ŠkolY.



Zlepšovat spolr"rpráci se zákonnýnri zástupci žákťr.
Pomoc při řešení příčin školní neúspěšnosti a zejména abserrci žáků.
V případě neťrspěclrů žáka y hudebním či teoretickém předmětu nebo absencí žáka. ročníkový
učitel. nebo učitel hlavního oboru iníbrmuje ředitele školy. případně jeho zástupce ředitele.
lýchoi.,r'ého poradce. Následně bude domluveno opatření skonkrétním vyučujícím žáka.jakým
zpúsobem problém řešit a vyřešit (doporučené konzultace. stlldijní harmonogram, individuální
přezkoušení, . . ).

8. Obecná ustanovení:

Všichni r,{,še imenclvani účastnici budor-r zachovár,,at mlčenlivost o skutečnostech týkajících se
osobrrích údajů žáků a jejich zákonných zástr,rpců.
Současně nrají por,,innost zachovál,at r-r.lčenlivost o zdrar,,otním stal,u žákůlstudentů.
Dokunlerrt,v týkající se osobníclr údaiů žáka a zdral,otního stat,u žáka rresmí být volně přístupné.

Pozn.: in/ilrmace o žúcíchistudenlec,h y.s,ottyislosli s lýkonem porutlen,s,ké činnosli, jstltt chrtiněna v
soulttclu,s,e zcikonent č. ]()],/2000 Sb., o ochrctně osobních tidtjti t,e znění poztlějších předpisu a
ncu'ízení Eu,opského parlamenttt tl Radl,(EL,I) 2016,,679 ze dne 27. clubna 20]ó (obecné nařízení o
clchraně osobních údtljtl - GDPR)

Každý z poradenských pracovníků má slanovenv konzultační hodinv a zajistí. aby s nimi byli
seznámeniiak žáci. tak i rodiče. r,hodnou fbrmou. např. na r,i,ebových stránkách školy.
Program poradenskýcl-r služeb ve škole je přístr,rpný tr r,edení škol1,.
Kontrolu clodržování tohoto programu poradenských služeb vl.konává ředitel školy.

9, Zfu,érečnéustanovení:

Poslq,íot,úttí poratlenskýc,h služeb ve .íkole yl,chúzí z vyhlúšrcr\ č. 72,i2005 Sb., o po,slqlo:,cíní
porudenskýc,h služeb l,e školách a škol,ských ptlruden.slrych zuřízeních, ye znění pozděj,ších přeclpistt,
zťtkonem č,. 56],,'20()1 Sb., § 1ó - § 1,9, r,e znění pozděiších přetlpisů, tyhláškou č. 27i2016 Sb., o
yztlělcivtirtí žúktl s,e ^spe c:iúlními vzdělal,ttcími poířebtuni a žáků nadanl|,ch.

Program poradenskýclr slr_ržeb Konzervatoře Českó Budějovice účinnosti dnem 01. 10. 202I.

Mgr. Petr Ries, ředitel školy
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