Oznam pre rodičov
Vážení rodičia,
určite pri príchode do školy ste rozmýšľali nad tým, ako sa bude v novom prostredí, na novej
škole dariť vašej dcére, synovi. Rozptýliť Vaše obavy z neúspešného pôsobenia na škole sa
budú snažiť všetci pracovníci školy, hlavne triedni učitelia, ale aj ostatní vyučujúci, v prípade
potreby aj výchovný poradca, školský psychológ, koordinátor prevencie a iní odborníci z
inštitúcií podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní..
V akých oblastiach vieme pomôcť?
Výchovný poradca v rámci svojej činnosti pomáha riešiť rôzne problémy žiakov, konzultuje
pri voľbe štúdia na VŠ, podieľa sa na riešení náročných životných situácií. V spolupráci s
triednymi učiteľmi venujme pozornosť vývinovým poruchám učenia a správania sa žiakov,
ich zisťovaniu a spolu s koordinátorom prevencie aj prevencii vzájomného ubližovania.
Výchovný poradca v spolupráci so školským psychológom monitoruje v 1. ročníku adaptáciu
žiakov a vzdelávacie výsledky. Na našej škole pôsobí aj koordinátor prevencie, ktorý spolu s
vyučujúcimi pomáha rozvíjať také aktivity u žiakov, ktoré by viedli k predchádzaniu
možnosti styku s drogami, gemblerstvu, ale aj preventívne pôsobí na žiakov, aby eliminovali
aktivity na mobiloch a počítačoch.
Problematika násilia a agresivity detí a mládeže
Problematika násilia a agresivity detí a mládeže sa stáva celospoločenským problémom. Stále
viac sa násilie uplatňuje najmä medzi mládežou na školách a vekovú hranicu posúva stále
nižšie. Agresívne správanie detí je ovplyvňované najmä vonkajším prostredím, dysfunkčnou
a sociálne znevýhodnenou rodinou. Prejavuje sa rôznymi znakmi násilia, pri ktorom ide
predovšetkým o obmedzovanie slobody druhého. Násilie môže byť spôsobované fyzicky a
psychicky. Zvládnuť agresívne správanie je veľmi náročné pre pedagógov, ale aj pre rodičov.
Vyžaduje si nielen odborné vedomosti a schopnosti, ale najmä empatiu, vnímavosť
postrehnúť problém a odvahu riešiť ich. Na eliminácii nežiadúcich prejavov sa podieľajú
triedni učitelia, výchovná poradkyňa, školská psychologička, koordinátor prevencie. Jedná sa
predovšetkým o poruchy správania, záškoláctvo, používanie omamných látok, ubližovanie,
kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní.,.
V prípade podozrenia, že na Vaše dieťa má problémy spomínaného charakteru, je
dôležité skontaktovať sa s triednym učiteľom, výchovnou poradkyňou, prípadne s
vedením školy, ktorí pomôžu riešiť konkrétne problémy.
Bez vzájomnej komunikácie sú problémy neriešiteľné.
Vážení rodičia, ste to práve Vy , kto svojou spoluprácou so školou môže predísť problémom
svojich detí. Veríme, že spoločnými silami zabezpečíme úspešné štúdium Vašich detí na našej
škole.
Vopred ďakujeme za spoluprácu.

