
   Základní škola a Mateřská škola Záhoří                
     Horní Záhoří 3, 398 18, IČ 75 000 989 

             tel:382 284 213, e-mail: info@zszahori.cz www.zszahori.cz 

 

Školní poradenské pracoviště 

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby 
dětem, žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Jeho činnost upravuje vyhláška č. 
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení a dále pak 
vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných. Za činnost ŠPP zodpovídá ředitelka školy.  

Hlavní úkoly ŠPP 

• Pracuje se všemi subjekty školy a vytváří tak širokou základnu primární prevence školní 
neúspěšnosti, podpory pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a žáky z jiného 
kulturního prostředí.  

• Podílí se na primární prevenci sociálně patologických jevů.  

• Poskytuje odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodně-
ním. 

• Zajišťuje kariérové poradenství, informační a poradenskou podporu pro volbu povolání a 
pozdější profesní uplatnění. 

• Nabízí odbornou pomoc při řešení neodkladných krizových situací žáků s návazností na 
příslušná odborná pracoviště (školská poradenská pracoviště – PPP, SVP, SPC, policie, 
zdravotnictví a další subjekty podle potřeby)  

• Průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s prospěchovými obtížemi s využitím dostupných 
reedukačních metod.  

• Poskytuje metodickou podporu učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků 
a dovedností.  

• Poskytuje metodické zázemí, realizaci a sledování účinnosti preventivních programů apli-
kovaných školou. 

• Poskytuje konzultace pracovníkům školy, rodičům i žákům. V případě potřeby předává 
kontakty na další odborníky, kteří mohou danou situaci pomoci vyřešit. Napomáhá zlepšit 
komunikaci školy a rodičů.  

• S využitím metod zaměřených na pozitivní komunikaci vytvořit ve škole atmosféru, ve 
které se žáci budou chtít učit a učitelé budou chtít učit. Za těchto podmínek se žáci naučí 
učit a myslet tak, aby byli schopni aktivně řešit problémy a pružně se přizpůsobovat neu-
stále se měnící realitě. 

• Vytváří a vyhodnocuje roční plán ŠPP, vede dokumentaci o své činnosti. 

 

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a 
pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zákonného 
zástupce. Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka 
nebo osob v jeho okolí. Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se 
poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem poradenské činnosti, jsou důvěrná, 
ochraňovaná a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 
2016/679 ze dne 27. 4. 2016.  
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Členové ŠPP a jejich úkoly 

Výchovný a kariérový poradce 

Poradenská a konzultační činnost 

• Vede evidenci žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování.  

• Kontroluje platnost vyšetření z pedagogické poradny a informuje učitele o žácích 
individuálně i skupinově integrovaných.  

• Na základě vyšetření žáků vypracovává spolu s příslušnými vyučujícími individuální 
vzdělávací plány pro žáky individuálně integrované. 

• Kontroluje plnění individuálního vzdělávacího plánu žákem i vyučujícími.  

• Je k dispozici žákům a ostatním vyučujícím v době svých konzultačních hodin. Po 
domluvě je k dispozici rodičům žáků.  

Metodická činnost 

• Poskytuje ostatním vyučujícím metodickou pomoc při práci se žáky se specifickými 
vývojovými poruchami učení a chování, při přípravě třídnických hodin apod.  

• Poskytuje ostatním vyučujícím metodickou pomoc v oblasti výchovných trendů, 
sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného 
poradenství a informuje o nich ostatní vyučující.  

Spolupráce s dalšími organizacemi 

• Účastní se akcí organizovaných pedagogicko-psychologickou poradnou a úřadem 
práce pro výchovné poradce.  

• Účastní se vzdělávacích akcí pro výchovné poradce.  

• Dle potřeby spolupracuje s dalšími orgány – pedagogicko-psychologickou poradnou, s 
orgány péče o děti, s policií apod. Spolupráce s metodikem prevence: 

• Ve spolupráci s metodikem prevence organizuje výchovné a preventivní akce pro 
žáky (besedy, exkurze, přednášky apod.)  

• Spolu se školním metodikem prevence sleduje žáky potenciálně problematické. V 
případě vážných problémů nebo na základě doporučení třídního učitele dává návrh 
na svolání výchovné komise.  

Informační 

• Informuje žáky končících ročníků o možnostech dalšího studia, o dnech otevřených 
dveří na SŠ a dalších akcí týkajících se následného vzdělávání. 

• Poskytuje žákům končících ročníků poradenskou pomoc při výběru vhodné SŠ. 
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Školní metodik prevence 

 
Metodické a koordinační činnosti  

• Koordinuje tvorbu a kontrolu realizace preventivního programu školy.  
• Koordinuje a participuje na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, 

závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, 
prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších 
sociálně patologických jevů.  
 

• Metodické vede činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně 
patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s 
třídními kolektivy apod.). 
 

• Koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně 
patologických jevů.  
 

• Koordinuje přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků 
do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu 
je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní 
a etnické odlišnosti. 
 

• Koordinuje spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v 
kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem 
preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, 
terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které 
působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.  
 

• Kontaktuje odpovídající odborné pracoviště a participace na intervenci a následné péči 
v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.  
 

• Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči specializovaných 
poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s 
předpisy o ochraně osobních údajů.  
 

• Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního 
metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.  
 

Informační činnosti  

• Zajišťuje a předává odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o 
nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence 
pedagogickým pracovníkům školy.  
 

• Prezentuje výsledky preventivní práce školy, získává nové odborné informace.  
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Poradenské činnosti  

• Ve spolupráci s třídním učitelem vyhledává žáky s rizikem či projevy sociálně 
patologického chování; poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným 
zástupcům, případně zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště (ve 
spolupráci s třídními učiteli).  
 

• Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností 
rozvoje  
 
sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně 
rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve 
škole.  
 

• Připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a 
koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a 
specializovanými školskými zařízeními.  

 

Školní speciální pedagog 

• Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických 
poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.  

• Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.  

Diagnostika a depistáž  

• Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy 
a školního poradenského pracoviště.  

• Vyhledává žáky s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazuje do 
vhodného preventivního (stimulačního) či intervenčního programu.  

• Vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje do speciálně 
pedagogické péče.  

• Vytyčuje hlavních problémů žáka, stanoví plán pedagogické podpory v rámci školy a 
mimo ni (druh, rozsah, frekvence, trvání intervenčních činností).  

• Provádí diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o 
žákovi, včetně anamnézy rodinné a osobní), speciálně pedagogickou diagnostiku 
(např. při vzdělávacích problémech žáků) pro navazující intervence ve školním 
prostředí, speciálně pedagogickou diagnostiku předpokladů pro čtení, psaní, počítání, 
předpokladů rozvoje gramotnosti, analýzu získaných údajů a jejich vyhodnocení.  

• Provádí speciálně pedagogickou diagnostiku při výchovných problémech 
(etopedická), stanovení intervenčního přístupu v rámci školy i mimo ni, dle potřeb a 
možností školy.  
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• Provádí screening, ankety, dotazníky ve škole týkající se speciálních vzdělávacích 
potřeb a rizika vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.  

 Konzultační, poradenské a intervenční práce  

• Provádí intervenční podporu při realizaci plánu pedagogické podpory.  

• Provádí dlouhodobou i krátkodobou individuální speciálně pedagogickou péči za 
účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogickou vzdělávací 
činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti; se žákem s rizikem vzniku 
speciálních vzdělávacích potřeb (vzdělávací činnosti, stimulační činnosti).  

• Provádí dlouhodobou i krátkodobou speciálně pedagogickou péči o skupiny žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, 
reedukační, kompenzační a stimulační); se skupinami žáků s rizikem vzniku 
speciálních vzdělávacích potřeb (vzdělávací činnosti, stimulační činnosti).  

• Participuje na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami nebo plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku 
speciálních vzdělávacích potřeb (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného 
předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními 
partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy).  

• Průběžné vyhodnocuje účinnost poskytovaných podpůrných opatření pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami a rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb 
u žáků, dle potřeby navržení a realizace úprav. 

• Provádí preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu/výchovných 
problémů s uplatněním speciálně pedagogických/etopedických přístupů.  

• Participuje na kariérovém poradenství – volba vzdělávací dráhy žáka, individuální 
provázení žáka.  

• Upravuje školní prostředí, zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály.  

• Provádí individuální konzultace pro rodiče, zabezpečuje průběžné komunikace a 
kontakty s rodiči žáka/zákonnými zástupci.  

• Provádí individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních 
vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálně vzdělávacích potřeb.  

• Zajišťuje speciálně pedagogické přístupy při řešení multikulturní problematiky ve 
školním prostředí. 

• Konzultuje s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.  
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Metodické, koordinační a vzdělávací činnosti  

• Připravuje a průběžně upravuje podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami ve škole-koordinuje speciálně pedagogické poradenské 
služby na škole.  

• Zajišťuje metodickou pomoc třídním učitelům při vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.  

• Provádí metodické činnosti pro další pedagogické pracovníky školy – specifika výuky a 
možnosti žáků dle druhu a stupně speciálních vzdělávacích potřeb, návrhy metod a 
forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních 
pomůcek a didaktických materiálů. 

• Zajišťuje pracovní semináře pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních 
vzdělávacích potřeb a rizika jejich vzniku.  

• Kooperuje s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby.  

• Kooperuje se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými 
pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s rizikem 
vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.  

• Participuje na vytváření školních vzdělávacích programů, individuálních vzdělávacích 
plánů, plánů pedagogické podpory s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o 
skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních 
vzdělávacích potřeb.  

• Koordinuje a metodicky vede asistenty pedagoga ve škole.  

 

 

 

 

 

Přílohy 

Plán na aktuální školní rok VP 

Plán na aktuální školní rok MPP 

Plán na aktuální školní rok ŠSpP 

 

 


