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PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022 

Vyhláška 72/2005 Sb. a její novela 197/2016 Sb. 

 

Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Holíková 

 

Členové školního poradenského pracoviště: 

Pavlína Lehká - školní metodik prevence 

Michaela Hájková - školní speciální pedagog 

Alena Gerhátová - výchovný poradce MŠ 

 

Školní poradenské pracoviště zahájilo na ZŠ a MŠ Krakovany dne 1. 9. 2021 pátý rok své 

činnosti. Personál nísložení se v letošním školním roce mění z důvodu odchodu výchovné 

poradkyně Michaely Kollertové na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Nemění se však 

hlavní cíl naší práce - poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům a jejich 

rodičům. Program pedagogicko - psychologického poradenství (školního poradenského 

pracoviště) naplňuje především tyto cíle: 

 

Cíle poradenství 

 Podporovat vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 Průběžně a dlouhodobě pečovat o žáky s výchovnými a vzdělávacími obtížemi 

 Vytvářet příznivé sociální klima pro přijímání kulturních a jiných odlišností 

 Poskytovat včasnou intervenci při aktuálních problémech jednotlivých žáků a třídních 

kolektivů 

 Předcházet všem formám rizikového chování, včetně všech forem šikany a 

diskriminace 

 Průběžně vyhodnocovat preventivní programy uskutečněné školou 

 Spolupracovat při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými 

zařízeními 

 Spolupráce s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků Cíle poradenství 

 Realizovat preventivní programy na škole a sledovat jejich účinnost 

 Připravit podmínky pro začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Budovat příznivé sociální klima na škole i v jednotlivých třídách 

 Vytvořit předpoklady pro dlouhodobé snižování školní neúspěšnosti žáků 

 Poskytovat metodickou podporu ostatním pedagogickým pracovníkům 

 Zlepšit komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci 
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 Poskytovat podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Sledovat a vyhodnocovat účinnost zvolených podpůrných opatření 

 Podporovat vzdělávání a sociální začleňování žáků z odlišných kulturních prostředí a s 

odlišnými životními podmínkami 

 

Náplň pracovníků ŠPP 

 

Výchovný poradce: 

 Spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci 

 O své činnosti si vede písemné záznamy 

 Spolupracuje se školním metodikem prevence 

 Spolupracuje se školním speciálním pedagogem 

 Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP 

 Předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků 

 Průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky 

 Metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů 

 Koordinuje spolupráci třídních učitelů se školním speciálním pedagogem 

 Je ochráncem práv dítěte v prostředí školy 

 Dodržuje etický kodex poradenského pracovníka 

 

Školní metodik prevence: 

 Sleduje aktuální situaci ve škole a inovuje strategie přístupu k prevenci 

 Spolupracuje se školním speciálním pedagogem, výchovným poradcem a třídními 

učiteli 

 Spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a 

zneužívání návykových látek 

 Ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc 

rodičům 

 Pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a 

negativních jevů ve škole 

 Zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo zákonných zástupců o činnosti institucí, 

které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými 

negativními jevy v jejich sociálním vývoji 

 Podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit 

 Dodržuje etický kodex poradenského pracovníka 

 

 



3 
 

Školní speciální pedagog: 

 Provádí speciálně- pedagogické diagnostické činnosti 

 Připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se zdravotním postižením ve 

spolupráci s dalšími odborníky 

 Poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům nebo jejich zákonným 

zástupcům 

 Metodicky vede asistenty 

 Pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Koordinuje spolupráci s PPP, SPC a dalšími specializovanými pracovišti 

 Koordinuje speciálně-pedagogické poradenství ve škole 

 Navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce 

školy v oblasti speciální pedagogiky 

 Dodržuje etický kodex poradenského pracovníka 

 

Konzultační hodiny a pracovní porady členů ŠPP: 

 Rodiče nebo zákonní zástupci mají možnost domluvit si konzultační hodiny 

prostřednictvím telefonické nebo emailové komunikace 

 Každý z poradenských pracovníků se operativně přizpůsobuje potřebám žáků 

 

Plánované pracovní porady členů ŠPP: 

 Pracovní porady budou pravidelně každé první pondělí v měsíci 

 

 

 

V Krakovanech dne 1. září 2021 

 

Mgr. Jitka Holíková 

ředitelka školy 

 

 

Vypracovala: 

Pavlína Lehká 


