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Gymnázium a M· Rájec-Jestfiebí, o. p. s.
realizuje projekt

S cel˘m projektem se mÛÏete seznámit na
Dni otevfien˘ch dvefií dne 15. listopadu 2013 od 8:00 do 17:00 hod.
Cílem projektu je podpofiení ãtenáfiství a zv˘‰ení úrovnû literární a dokumentové gramotnosti

tel.: 516 432 181, 603 588 369
e-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz;   www.gymnaziumrajec.cz

Literární a dokumentová gramotnost – praktikum
(CZ.1.07/1.1.16/02.0051)

Projekt je urãen studentÛm ‰estiletého i ãtyfiletého studijního cyklu gymnázia.

Jedovnická prÛmyslovka
slavila 60. narozeniny

Pokraãování textu ze strany 8
V 90. letech v souladu s v˘vojem strojí-

renství i elektrotechniky vznikají obory no-
vé. Elektrotechnické obory se na ‰kole vy-
uãují dodnes - Strojírenství a Informaãní
technologie. Novû ‰kola roz‰ifiuje svou
vzdûlávací nabídku o uãební obory Slévaã
a Modeláfi. 

·kola má dobré zázemí, v rozsáhlém
areálu se nachází kromû kmenov˘ch
a odborn˘ch uãeben, ‰kolní dílny, do-
mov mládeÏe, ‰kolní jídelna, víceúãelo-
vá sportovní hala, posilovna. V posled-
ních deseti letech byly novû zbudovány
laboratofie, uãebna CNC strojÛ, poãíta-
ãové uãebny, jazyková a interaktivní 
uãebna, které sv˘m vybavením odpoví-
dají souãasn˘m poÏadavkÛm. 

Oslavy ‰edesátiletého v˘roãí probûh-
ly dÛstojnû. V dopoledních hodinách si
náv‰tûvníci mohli prohlédnout prostory
‰koly, byli pfiítomni otevfiené v˘uce
v odborn˘ch uãebnách, dílnách i spor-
tovní hale. Po obûdû oslavy vyvrcholily
v areálu jedovnického kulturního domu,

kde kromû setkání absolventÛ ‰koly, Ïá-
kÛ, rodiãÛ, souãasn˘ch a b˘val˘ch za-
mûstnancÛ a v˘znamn˘ch hostÛ byl pfii-
praven i bohat˘ program. Po cel˘ den
vládla pfiíjemná atmosféra naplnûná
vzpomínkami v‰ech úãastníkÛ na ‰kolní
léta, na ãas stráven˘ ve ‰kole i mimo ni.

·est desítek let v Ïivotû ‰koly, to je
dlouhá doba, kdy stovky zamûstnancÛ po-
stupnû vytváfiely image ‰koly, doba, kdy
brány ‰koly opustily tisíce absolventÛ,
ktefií na‰li své uplatnûní nejen v kraji, re-
gionu, ale i za hranicemi na‰í republiky. 

Oslavy probûhly, Ïivot ‰koly jde dál.
Opût nastává kaÏdodenní práce v‰ech
zamûstnancÛ ‰koly, ktefií vyvíjí maxi-
mální úsilí o rozvoj ‰koly, zkvalitnûní
v˘uky a o co nejlep‰í postavení ‰koly
v celém regionu. 

Vedení ‰koly dûkuje touto cestou v‰em
sponzorÛm a partnerÛm, ktefií svou podpo-
rou pfiispûli k úspû‰nému prÛbûhu oslav. 

Ing. Romana Pernicová, 
fieditelka SP· Jedovnice

Foto: archiv ‰koly

najdete 
také na 

Oblastní pedagogicko-psycholo-
gická poradna Vy‰kov, pracovi‰tû
Blansko, nabízí své sluÏby klien-
tÛm uÏ del‰í dobu. JelikoÏ o pÛso-
bení poradny v Blansku ví spí‰e
‰kolská vefiejnost, rozhodla jsem
se nav‰tívit vedoucí odlouãeného
pracovi‰tû Blansko paní Mgr. et
Mgr. Evu Kováfiovou a zeptat se jí
na pár otázek, abych ãinnost po-
radny pfiiblíÏila i ãtenáfiÛm ListÛ re-
gionÛ. Ve spolupráci s Oblastní pe-
dagogicko-psychologickou porad-
nou Vy‰kov, pracovi‰tûm Blansko
budeme na‰e ãtenáfie na pokraão-
vání informovat o jednotliv˘ch ãin-
nostech poradny.

Paní Kováfiová, jaké je poslání po-
radny?

Posláním pedagogicko-psycholo-
gické poradny je pfiispívat ke zdravé-
mu a spokojenému v˘voji dûtí a do-
spívajících. Pomáháme dûtem pfii hle-
dání cest k rozvoji jejich schopností,
podporujeme zvládání jejich v˘vojo-
v˘ch, vzdûlávacích a v˘chovn˘ch po-
tíÏí. RodiãÛm nabízíme poradenství
v mnoha oblastech. ·kolám informaã-
ní a metodickou pomoc.

Reorganizace?
K 1. 1. 2010 byla slouãena pedago-

gicko-psychologická poradna Blansko,
Boskovice a Vy‰kov, fieditelství Oblastní
pedagogicko-psychologické poradny je
ve Vy‰kovû. Zfiizovatelem je JmKÚ
Brno. Blanenská pedagogicko-psycho-
logická poradna je odlouãen˘m ‰kol-
sk˘m poradensk˘m pracovi‰tûm dlou-
holetou pÛsobností.

Va‰e dal‰í aktivity?
Samozfiejmû na‰e ãinnost probíhá

i ve ‰kolách. Pokud se vyskytnou nû-
jaké v˘chovné potíÏe, nav‰tûvujeme
tfiídy a zde probíhá sociometrické ‰et-
fiení. V prvních a druh˘ch roãnících
základní ‰koly dle poÏadavkÛ ‰kol
provádûjí na‰e pracovnice skrínink
zamûfien˘ k prevenci specifick˘ch po-
ruch uãení. V matefisk˘ch ‰kolách
jsou moÏné u dûtí pfied‰kolního vûku
depistáÏe zamûfiené na úroveÀ grafo-
motorick˘ch dovedností a správnou
v˘slovnost. Dále nabízíme metodic-
kou pomoc rodiãÛm, pedagogÛm, asi-
stentÛm pedagogÛ, v˘chovn˘m po-
radcÛm, metodikÛm prevence ve ‰ko-
lách - formou semináfiÛ, besed i jed-
notliv˘ch konzultací. 

V odpoledních hodinách jsou pro
individuální zájemce pfiipraveny roz-
‰ifiující programy. KaÏdoroãnû se opa-
kující kurz k odstranûní grafomotoric-
k˘ch potíÏí u pfied‰kolákÛ. Pro zájem-
ce novû pfiipraven˘ preventivní pro-
gram KUPREV pro dûti od 4 – 8 let
zamûfien˘ na dûti s tzv. adaptaãními
problémy, dysfázií, dûti oslabené
a s jin˘mi potíÏemi. Program KU-
POZ, kter˘ je urãen pro dûti s poru-
chou pozornosti od 8 – 12 let mohou
absolvovat Ïáci s hyperaktivitou,
s pomalej‰ím pracovním tempem, dû-
ti s dyslexií ãi dûti nadané. Po váno-
cích roz‰ífiíme na‰i ãinnost o skupin-
ky zamûfiené na rozvoj sociálních do-
vedností u dûtí.

Ale o v˘‰e zmínûn˘ch ãinnostech
podrobnûji aÏ pfií‰tû…

Paní Kováfiová, dûkuji Vám za roz-
hovor.

Renata Kuncová Polická.
Foto: Martin Polick˘

Jak˘ je obsah ãinnosti poradny?
Pro nás platí stejn˘ ‰kolní rok jako na

‰kolách. Rodiãe se na nás mohou obrátit
v pfiípadû zájmu a taktéÏ vyuÏít podrob-
nûj‰ích informací na na‰ich webov˘ch
stránkách http://www.pppvy.cz/blansko/.
Pfii práci v poradnû spolupracuje pfiede-
v‰ím speciální pedagog s psychologem,
komplexní diagnostiku doplÀuje sociální
pracovnice a metodik prevence.

Trochu konkrétnûji?
Nejãastûji se na nás obracejí ro-

diãe dûtí, které mají ve ‰kole v˘u-
kové potíÏe. Po komplexní dia-
gnostice, jejíÏ souãástí je vy‰etfiení
psychologa a speciálního pedago-
ga, následuje konzultace se zákon-
n˘m zástupcem a doporuãení pro

dal‰í vzdûlávání dítûte ve ‰kole
i v rodinû. Dal‰í kategorií klientÛ
jsou dûti s pomalej‰ím tempem, hy-
peraktivní, s poruchou pozornosti
ãi impulzivitou a dûti s individuál-
ními potíÏemi. Rodiãe tûchto dûtí
Ïádají vût‰inou podporu v oblasti
v˘chovy. Zde je velmi pfiínosná
spolupráce se ‰kolou a uÏ‰í spolu-
práce psychologa s rodiãi. V po-
sledních letech narÛstá poãet dûtí,
jejichÏ rodiãe si nejsou jisti, zda je
jejich dítû pfiipraveno na vstup do
základní ‰koly a Ïádají vy‰etfiení
zamûfiené na ‰kolní zralost. Nyní
aktuálnû nabízíme ÏákÛm devát˘ch
roãníkÛ základní ‰koly skupinové
vy‰etfiení zamûfiené na obecné
pfiedpoklady ke studiu na stfiední
‰kole.

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vy‰kov, pracovi‰tû Blansko,
Nad âertovkou 17 sídlí v budovû Základní ‰koly.

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna
Vy‰kov, pracovi‰tû Blansko, Nad âertovkou 17


