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příspěvková organizace
Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba (82-41-M)
82-41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů

SUPŠ a VOŠ
TURNOV
Zal. 1884

Konzervátorství a restaurátorství (82-42-N)
82-42-N/05 Restaurování kovů, minerálů a organolitů

______________________________________________________________________________

Výchovná komise
Výchovná komise má za úkol řešit závažnější problémy chování a prospěchu žáků při
poskytování vzdělávacích služeb a činnostech souvisejících.
V převážné míře se zabývá těmi problémy, které řešila třídní učitelka/řešil třídní učitel a přesto
nedošlo ke zlepšení situace. Podněty k jednání výchovné komise vyplývají též z jednání
pedagogické rady.
Za svůj hlavní cíl si klade řešit zvýšenou absenci žáků a zejména absenci neomluvenou a
minimalizovat ji. Mezi další problémy, kterými je připravena se zabývat, patří šikana mezi žáky,
zhoršení prospěchu, nevhodné chování během vyučování, nevhodné chování ke spolužákům,
vyučujícím i ostatním zaměstnancům školy. V popředí zájmu výchovné komise je též nastavení
preventivních opatření k potlačení výskytu sociálně-patologických jevů (kouření, drogové a
alkoholové závislosti, gamblerství apod.).
Výchovná komise je připravena v případě nutnosti navázat spolupráci nejen s rodiči, ale i s dalšími
institucemi (PPP, OSPOD atd.).
Jejím cílem není primárně udělovat žákům výchovná (kázeňská) opatření za jednotlivé přestupky,
ale zejména jim pomáhat zvládat jejich vážnější problémy tak, aby zdárně absolvovali školu a uměli
i v budoucnu zvládat zátěžové situace ve svém životě.
V případě mimořádné situace bude schůzka komise svolána v nejbližším možném termínu na
základě domluvy s jejími účastníky. Svolání schůzky iniciuje výchovná poradkyně na základě
podnětů od třídního učitele či ostatních učitelů nebo na základě jednání pedagogické rady.
Výchovná komise pracuje v tomto složení:
Výchovná poradkyně
Školní metodička prevence
Ředitelka školy či zástupkyně ředitelky
Příslušný třídní učitel/třídní učitelka
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