SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8

Praha, září 2016
Vážení a milí rodiče,

vždy na začátku každého školního roku, kdy do tříd prvních ročníků našeho SOU,
přicházejí žáci z různých typů škol s rozdílnými návyky, vystupují do popředí problémy
adaptace na školu včetně respektování školního řádu v nejrůznějších aspektech.

Je to zcela pochopitelné, protože pro většinu žáků nastává nová etapa života, která
je dána nejen stupněm dospívání, ale i podstatnou změnou dosavadních životních
podmínek. Přechodem ze základní školy na školu jiného typu se mohou rozvinout nové
problémy velmi závažného charakteru, které Vašim dětem nebo i Vám samotným
(popřípadě oběma společně) může pomoci řešit škola - výchovný poradce, pracující se
žáky, kteří mají výrazně ztížené podmínky studia a to z rozmanitých příčin. Příčiny mohou
být jak objektivní (na straně žáka), tak zcela subjektivního charakteru (na žákovi nezávislé
a jím neovlivnitelné). Vždy lze společně hledat cestu k řešení vzniklé situace, nebo se o to
aspoň pokusit, protože každý problém má řešení. Neřešené problémy zvláště pak
v některých specifických situacích mohou nabýt takové šíře a intenzity, že by mohly
negativně ovlivnit školní výkonnost a v krajních případech mohly vést k předčasnému
ukončení studia.

Valnou část školních problémů tvoří zcela přirozeně problémy výukové a výchovné,
přičemž se oba typy problémů vyskytují společně. Neprospěch může být projevem
osobních nebo rodinných problémů, naopak problémy chování mohou být výrazem
neschopnosti zvládat nároky školy.
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Rádi bychom Vás, vážení rodiče, požádali touto cestou o spolupráci se školou právě
v případech, které by mohly negativně ovlivnit studijní výsledky žáka. Poradenská pomoc
by měla individuálně a diskrétně pomoci při řešení aktuálního problému a efektivnějšímu
využití vlastních možností resp. pomoci žákům v osobních, ale i sociálních problémech
(rodinných, vztahy se spolužáky, kariérové poradenství …). Společně se můžeme zaměřit
buď na nápravu, tzn. na řešení konkrétního problému, který už nastal (ať ve škole nebo
v soukromí), aby tak nebránil dalšímu rozvoji nebo na prevenci, která slouží k vytváření
optimálních podmínek pro osobnostní růst žáka.

Děkujeme za Vaši pozornost a těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Aneta Rezková
výchovná poradkyně

Konzultační hodiny šk. r. 2016/2017
pondělí: 10:40-11:25 hod.
úterý: 10:40-11:25 hod.
středa: 12:25-13:10 hod.
Ostatní schůzky po domluvě.
Ke kontaktu je možné využít i e-mailovou adresu:
aneta.rezkova@email.cz

