
                                                                                                                                                       

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ                       

motto: „Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.“ (lidové přísloví) 

 

Výchovná poradkyně: Mgr. Martina Kuštová 

 

Konzultační hodiny: středa 12:30 – 15:30 hodin       

 po dohodě lze i jiný termín         

 kabinet N 326    
 

Kontakty: 286 028 356                    

 martina.kustova@sps-prosek.cz 

         

 

Pro koho je určeno:                                                                                                

Výchovné poradenství je služba určená studentům, jejich rodičům 

a pedagogickým pracovníkům. Těžištěm práce výchovného poradce je pomoc 

při profesní orientaci žáka, prevence a řešení školních a výchovných problémů. 

Cílem je zdárný průběh studia a úspěšný osobnostní rozvoj studenta. Všechny 

získané informace jsou důvěrné a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.  

 

Hlavní oblasti činnosti výchovného poradce:  

 poradenství při řešení výchovných a výukových problémů žáků (přechod ze 

ZŠ na SŠ, upevňování studijních návyků, školní neúspěšnost, záškoláctví, 

kázeňské problémy, konfliktní situace ve vztazích…) 

 koordinace vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci 

s vývojovými poruchami učení a chování, žáci se zdravotním postižením, 

mimořádně nadaní a talentovaní žáci, žáci ze znevýhodněného prostředí…) 

 kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací 

a profesní orientaci žáků, informace o studijních možnostech 

 ve spolupráci s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky sleduje 

žáky nadané a talentované, navrhuje další postupy  

 poradenství v obtížných životních situacích 

 práce s třídními kolektivy (preventivní i diagnostická sociometrická šetření…) 

 spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi, které 

se zabývají specializovanou péčí o mládež 



                                                                                                                                                       

 spolupráce s metodičkou prevence v oblasti prevence a výskytu rizikového 

chování (zneužívání návykových látek, patologické hráčství, šikana, 

kyberšikana, záškoláctví, závislostní chování, vandalismus, kriminalita, 

rasismus, rizikové chování…) 

 individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy  

 

Podmínky jednání: 

 přicházíte dobrovolně jako rovnocenní partneři 

 vyslechnu vaše problémy a zaručuji mlčenlivost 

 budu jednat ve vašem zájmu a s vaším souhlasem 

 pomohu vám zajistit jednání s odborníky (psycholog, lékař, sociální 

pracovník…) 

 problémy za vás nevyřeším, mohu pouze navrhnout možné způsoby řešení 

 

 


