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Výchovné poradenství – SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav 
 

Výchovná poradkyně: Mgr. Ladislava Nováková 

 

• tel. 326 327 144, 776 691 138 

• e-mail: novakova.ladislava@szsmb.cz 

  

Konzultační hodiny: dle dohody 

 

  

Pro koho je určeno: 

Výchovné poradenství je služba určená žákům, jejich rodičům a pedagogickým 

pracovníkům. Těžištěm práce výchovného poradce je pomoc při profesní orientaci 

studenta, prevence a řešení školních a výchovných problémů. 

Cílem je zdárný průběh studia a úspěšný osobnostní rozvoj žáka. Všechny získané 

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

Můžete využít i emailovou komunikaci s výchovným poradcem. 

  

Hlavní oblasti činnosti výchovného poradce: 

  

Podpora žáků 

• seznámení žáků nových tříd s formami a způsobem studia na naší škole, pomoc při 

zvládání adaptačních obtíží při vstupu na střední školu 

• pomoc při upevňování studijních návyků a dovedností 

• pomoc při změně školy v průběhu studia 

• pomoc při studiu u žáků, kterým byla diagnostikována specifická porucha učení – 

přizpůsobení podmínek ve vzdělávání - Mgr. Alena Jirčáková 

• státní maturitní zkouška -  možnosti uzpůsobení zkoušky – spolupráce s PPP MB aj. 

• pomoc při formulování odvolání v případě neúspěšnosti v přijímacím řízení anebo při 

maturitní zkoušce 
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• pomoc při řešení osobních obtíží a problémů žáků (komunikace s učiteli, pozice ve 

třídě, prevence šikany aj.) – spolupráce s psycholožkou, která do školy dochází 

každou středu (9 – 12 hod.) – Mgr. Marcela Drázská 

• zjišťování příčin školního neúspěchu a pomoc v zlepšení studijních výsledků 

• péče o žáky talentované 

  

Profesionální orientace 

• informace o možnostech pomaturitního studia  

• informace o aktuálním a budoucím vývoji trhu práce 

• informace o uplatnění našich absolventů na trhu práce 

• pomoc při vyplňování přihlášek k přijímacímu řízení na VŠ, VOŠ (časopisy, noviny, 

webové stránky) 

• možnost účasti žáků maturitních ročníků na dnech otevřených dveří jednotlivých VŠ, 

VOŠ  

  

Týmová spolupráce – výukové a výchovné problémy 

• spolupráce s třídními učiteli podle individuálních potřeb žáků 

• práce s podněty pedagogických pracovníků a vedení školy 

• práce ve výchovné komisi 

• zprostředkování komunikace mezi školou a rodinou 

• zajišťování spolupráce učitelů s jinými odborníky (PPP, psycholog, odborný lékař 

apod.) 

• spolupráce s výchovnými poradci ZŠ v MB a jeho okolí 

  

Informačně - osvětová činnost 

• konzultační činnost dle aktuálních potřeb žáků a jejich právních zástupců 

• účast na Dnech otevřených dveří na naší škole 

• podíl na prezentaci školy na Nabídce studijních příležitostí středních  škol v MB 

  

Spolupráce se školním metodikem prevence 

• konzultace ohledně ohrožených studentů a zabezpečení kontaktu s rodinou 
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• zajištění následné odborné pomoci 

• spolupráce při prevenci sociálně patologických jevů (alkohol, drogy, šikana, 

záškoláctví…) 

• spolupráce v rámci výchovné komise 

•  

Kdy je vhodné obrátit se na výchovnou poradkyni: 

  

nejčastější problémy: 

 

- problémy ve škole (docházka, špatné známky, konflikty se spolužáky, neshody s 

učiteli …) 

- osobní problémy (vztahy s rodiči, sourozenci, přáteli, nemoc, návykové látky …) 

- volba povolání (výběr dalšího studia, zaměstnání, vyplňování přihlášek …) 

 

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 

  

Kontakty: 

 

Pedagogicko-psychologická poradna MB 

  

Adresa: Václavkova 1040, MB II 

Telefon: 326 731 066 

www.pppstedoceska.cz 

E-mail: mladaboleslav@pppsk.cz 

 

mailto:mladaboleslav@pppsk.cz
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- provádí šetření žáků s výchovnými a výukovými problémy 

- diagnostikuje poruchy učení a chování 

- vydává osvědčení k přizpůsobení podmínek společné (státní) + profilové (školní) 

části maturitní zkoušky 

- je nutné se předem objednat 

 

Kariérové poradenství - volba povolání 

- prohlížejte www stránky jednotlivých škol 

- navštěvujte Dny otevřených dveří, informujte se u bývalých spolužáků – reference, 

zkušenosti 

- sledujte informace o školách a přijímacím řízení v denním tisku, letácích aj. 

 
• přehled kurzů a školení, možnosti pomaturitního studia, příprava na maturitu 

• www.novamaturita.cz – příprava na MZK 

www.infoabsolvent.cz – informační systém ISA o možnostech uplatnění absolventů 

na trhu - práce se 4 moduly: 

• Volba škol a oborů vzdělávání 

• Absolventi škol a trh práce 

• Průvodce volbou povolání 

• Problémy při studiu 

www.careerjet.cz 

• vyhledávač zaměstnání 

www.proskoly.cz 

www.msmt.cz 

www.atlasskolstvi.cz 

www.kampomaturite.cz 

www.scio.cz 

http://www.novamaturita.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.careerjet.cz/
http://www.proskoly.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.kampomaturite.cz/
http://www.scio.cz/
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www.vysokeskoly.cz 

www.neflakamse.cz 

www.sokrates.cz 

 

http://www.vysokeskoly.cz/
http://www.neflakamse.cz/
http://www.sokrates.cz/

