Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306

Polička, 24. 6. 2018

Vážení rodiče,
obracím se na Vás s žádostí o vyslovení souhlasu k poskytování bezplatných
poradenských služeb Vašemu synovi/Vaší dceři. Poskytnutí poradenských služeb může
být iniciováno jak z Vaší strany, tak přímo ze strany Vašeho dítěte. Váš souhlas platí,
pokud nás nebudete písemně informovat jinak, po celou dobu studia Vašeho syna/Vaší
dcery až do dosažení jeho/její plnoletosti.
Děkujeme předem za Vaši důvěru a těšíme se na dobrou spolupráci s Vámi ku
prospěchu Vašeho dítěte.
Poradenské služby
Podle Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních má škola mimo jiné povinnost poskytovat služby podle §7, odst. 2
v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:
- poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního
prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
- péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
- prevenci školní neúspěšnosti,
- kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě
vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
- primární prevenci sociálně patologických jevů (závislostní chování, šikana, záškoláctví aj.)

Poskytování výše uvedených poradenských služeb (jedná se o služby školního metodika
prevence a výchovného poradce) je podle §1 této vyhlášky vázáno na písemný souhlas žáka, v
případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Bez tohoto souhlasu
škola nemůže poradenskou činnost Vašemu dítěti zabezpečovat, a to ani v případě, když o ně
dítě požádá. (Váš souhlas/nesouhlas můžete kdykoliv v průběhu školní docházky změnit).
Výchovný poradce (VP) - jedná se o kariérové poradenství, odbornou pomoc při integraci žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami, péče o děti školně neúspěšné i nadané apod. Veškerá činnost
výchovného poradce je popsána v Plánu výchovného poradenství a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o
poradenských službách.
Školní metodik prevence (ŠMP) - jedná se o služby v oblasti primární prevence užívání návykových
látek, předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním, zvládáním zátěže apod.
Veškerá činnost školního metodika prevence je popsána ve školním Minimálním preventivním
programu a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poradenských službách.

RNDr. Marta Najbertová Mgr. Erika Jiroušová
výchovná poradkyně
školní metodička prevence
návratka-----------------------------------------------------------------------------------------------------…………………………………………………………………............................................…..
Jméno a příjmení žáka/žákyně
adresa bydliště
Souhlasím s tím, aby po celou dobu docházky na gymnázium v Poličce byly našemu
dítěti poskytovány poradenské služby výchovného poradce a školního metodika
prevence.
…………………………………………………
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