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Školní poradenské pracoviště 

Na naší škole funguje Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP), které poskytuje 
komplexní poradenské a konzultační služby nejen žákům, jejich zákonným zástupcům, ale i 
pedagogům školy. 
K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - 
posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a 
zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 
Personální obsazení ŠPP 

� Výchovný poradce pro 1. stupeň 
� Výchovný poradce pro 2. stupeň 
� Školní metodik prevence 
� Speciální pedagog 
� Školní psycholog 

 
Činnosti ŠPP 
Níže uvedené činnosti jsou platné po celé období školní docházky. 

� Úvodní konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP vyhledá samo. 
� Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků mimořádně nadaných. 
� Poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádné situaci. 
� Evidence zpráv a doporučení z pedagogicko-psychologických a jiných vyšetření. 
� Práce s třídními kolektivy (posílení vztahů, monitoring školního klimatu, rozvoj 

spolupráce, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení sociálních dovedností). 
� Zajišťování preventivních programů pro žáky školy.  
� Opatření k posílení pozitivního klimatu ve škole.  
� Anonymní průzkumy, dotazníková a jiná šetření ve škole, jejich konzultování 

s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním 
učitelem. Je kladen důraz na zachování anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření 
účastnili.  

� Opatření k rozvoji osobnosti žáka. 
� Péče o dítě zařazené do reedukační skupiny. 
� Poskytnutí konzultací zákonným zástupcům žáka v oblasti výukových i výchovných 

problémů, v oblasti práce s žáky nadanými, při volbě studijního zaměření. 
� Spolupracujeme s jinými organizacemi (PPP, PČR, neziskové organizace), 

zprostředkujeme předání kontaktů. 

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu s předpisy o 

ochraně osobních údajů a je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze rodiče 

(zákonní zástupci žáka), popř. děti. Minimální preventivní program a informace ke školnímu 

poradenskému pracovišti jsou k dispozici v kanceláři školy a také zveřejněny na webových 

stránkách školy.  


