ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
ZŠ JEDOVNICE, OKRES BLANSKO
Od 1. 9. 2016 je na ZŠ Jedovnice zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží k
poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky
naší školy. Naším cílem je, aby poradenské pracoviště pomáhalo žákům, rodičům i pedagogům
zvládat problémy v oblasti vzdělávací i sociální.
1. Organizační struktura
Vedoucí školního poradenského pracoviště: výchovný poradce školy
Členové školního poradenského pracoviště: školní metodik prevence
školní speciální pedagog
školní psycholog
2. Hlavní cíle školního poradenského pracoviště














Zkvalitnění poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
Zlepšení sociálního klimatu školy
Důraz na preventivní činnosti, práce se všemi subjekty školy
Vytváření programů k prevenci rizikových forem chování, sledování jejich účinnosti
Zajištění odborné péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně
nadané
Včasné vyhledávání dětí ohrožených výukovým selháváním
Včasná diagnostika příčin výukových obtíží žáků
Příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Řešení problémů spojených se školní docházkou - neomluvená a vysoká omluvená
absence
Posílení péče o neprospívající žáky
Poskytování komplexních služeb kariérového poradenství
Metodická a konzultační pomoc učitelům
Prohloubení spolupráce se subjekty mimo školu

3. Činnosti členů školního poradenského pracoviště
Výchovný poradce: Mgr. Jaroslava Šíblová






Kariérové poradenství a pomoc při rozhodování o další profesní orientaci žáků
Individuální poradenství pro žáky a zákonné zástupce v této oblasti
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
Zajištění skupinových návštěv žáků školy v informačních střediscích úřadu práce
Vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava
návrhů na další péči

 Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a kontrolní
vyšetření v PPP)
 Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole
 Poskytování informací o činnosti školských a dalších poradenských zařízeních v regionu,
o jejich zaměření a možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným
zástupcům
 Shromažďování odborných zpráv a informacích o žácích v poradenské péči dalších
poradenských zařízeních a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních dat.
Metodik prevence: Mgr. Blanka Svobodová
 Tvorba a kontrola realizace minimálního preventivního programu školy
 Koordinace a spolupráce na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně
patologických jevů (záškoláctví, vandalismus, násilí apod.)
 Vyhledávání problémových projevů chování (ve spolupráci s pedagogickými pracovníky
školy) a poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům,
preventivní práce s třídními kolektivy
 Integrace žáků/cizinců s důrazem na prevenci rasismu, xenofobie atd.
 Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v
kompetenci problematiku prevence patologických jevů (poradny, střediska výchovné
péče, policie,…)
 Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště v případě akutního výskytu
rizikového chování.
 Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a
jejich předání dalším pedagogickým pracovníkům školy.
 Vedení a průběžná aktualizace databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence
Speciální pedagog: PaedDr. Helena Smejkalová
 Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně
pedagogické péče
 Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, analýza získaných údajů a jejich
vyhodnocení
 Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy
 Provádění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem i se skupinou žáků
(reedukační, kompenzační – např. DYS-kroužek)
 Spolupráce na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu s pedagogickými pracovníky
školy
 Průběžné vyhodnocování účinnosti jednotlivých navržených opatření, dle potřeby
realizace úprav
 Zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka
 Konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení
 Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a
pedagogické pracovníky školy (instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických
materiálů
 Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole

Školní psycholog: Mgr. Ivana Hradská
 Řešení vztahových problémů ve třídách
 Preventivní práce se třídami – prevence sociálně patologických jevů, rozvoj sociálních
dovedností dětí, podpora zdravého třídního klimatu, atd.
 Programy zaměřené na podporu zdravého životního stylu, problematiku mezilidských
vztahů a zdravý psycho-sexuální vývoj
 Spolupráce s třídními učiteli při podpoře zdravého třídního klimatu
 Předcházení a řešení výukových obtíží žáků
 Individuální poradenství žákům a jejich rodičům
 Spolupráce s pedagogy v oblasti výukových obtíží u žáků
 Předcházení a řešení výchovných problémů žáků a zneužívání návykových látek
 Účast na výchovných komisích
 Individuální poradenství žákům a jejich rodičům
 Konzultace s třídními učiteli v oblasti výchovných obtíží u žáků
 Řešení individuálních emočních, vztahových či rodinných problémů dětí
 Krizová intervence
 Spolupráce se výchovným poradcem a metodikem školy
 Spolupráce s PPP a dalšími odborníky

4. Kontakty:
Výchovný poradce: Mgr. Jaroslava Šíblová
j.siblova@seznam.cz, ( +420) 516442224
Osobní kontakt po předchozí domluvě.
Metodik prevence: Mgr. Blanka Svobodová
blankasvobodova@seznam.cz, ( +420) 516442224
Osobní kontakt po předchozí domluvě.
Speciální pedagog: PaedDr. Helena Smejkalová
h.smejkalova@centrum.cz, ( +420) 516442224
Osobní kontakt po předchozí domluvě.
Školní psycholog: Mgr. Ivana Hradská
hradska.ivana@seznam.cz, mobil: 739949400
Konzultační hodiny: úterý 11,45 – 16, 45, středa 7,45 – 13,45 hodin, čtvrtek 7,45 – 13,45 hodin
5. Přílohy
Plány práce jednotlivých členů ŠPP.

