
 

 

Školní poradenské pracoviště - ŠPP 

 

Naše ŠPP poskytuje služby, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků naší 

školy. 

Jde především o služby související s následujícími aktivitami 

• navodit ve škole klima, které umožní vytvořit podmínky prevence školní 

neúspěšnosti  a prevence rizikového chování 

• podpora žáků speciálními vzdělávacími potřebami, 

• podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků, 

• podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi, 

• podporu sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných 

podmínek, 

• spolupráce se zákonnými zástupci žáků  

• spolupráce s jinými školskými zařízeními – PPP, SPC 

• metodická podpora učitelům, 

• tvorba, realizace a vyhodnocování preventivního programu, 

• prevencí rizikového chování a školní neúspěšnosti, 

• včasná intervence při problémech žáků, 

• kariérové poradenství. 

 

Pracovníci ŠPP 

Školské poradenské pracoviště na naší škole je složeno z výchovné poradkyně, 

školní metodičky prevence, školní psycholožky a speciální pedagožky. 

Výchovná poradkyně  - Mgr. Hana Vyroubalová 

Provádí zejména 

• koordinaci práce všech vyučujících v oblastech přijímacího řízení na střední 

školy - předávání informací žákům a rodičům, spolupráce s náborovými 

pracovníky středních škol a učilišť, spolupráce s úřadem práce, kontrola 

přihlášek žáků ke studiu, koordinace návštěv IPS Úřadu práce, burz práce, 

Scholaris, návštěv Dnů otevřených dveří středních škol, 

• zajišťuje spolupráci s OSPOD, svolává výchovnou komisi pro jednání 

s rodiči, 

• samostatně zajišťuje evidenci žáků se SVP, podává ve spolupráci s třídními 

učiteli návrhy rodičům na jejich případné vyšetření v PPP, seznamuje 

s výsledky vyšetření třídní učitele a další vyučující, 

• sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného 

poradenství a seznamuje s nimi pedagogické zaměstnance, 

• spolupracuje s metodikem prevence, psychologem, speciálním pedagogem 

v rámci školního poradenského pracoviště, 



 

 

• řeší závažné výchovné problémy ve spolupráci s třídními učiteli, se 

zákonnými zástupci žáků, s pracovníky školských poradenských zařízení PPP 

a SPC), s pracovníky OSPOD, úřadem práce, 

• jako standardní vykonává činnosti uvedené v příloze vyhlášky č. 72/2005 Sb., 

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních. 

Školní metodička prevence – Mgr. Karin Pavlíčková 

Provádí zejména 

• záchyt signálů rizikového chování, individuální a skupinová práce se žáky 

a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, 

s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich 

vzdělávání; 

• koordinaci a realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového 

chování žáků; 

• koordinace přípravy a realizace spolupráce s jinými organizacemi 

• vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového 

chování; 

• poskytování poradenských služeb zákonným zástupcům žáků s rizikem či 

projevy rizikového chování 

• spolupráce s TU při zachycování varovných jevů z hlediska možného rozvoje 

RCH – předávání vzájemných informací na poradách 

• metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků  

• koordinace tvorby a kontrola realizace PPŠ 

• poskytnutí odborné literatury a dalších studijních materiálů  

 

Školní psycholožka - Mgr. Silvie Kreiselová 

Provádí zejména 

• krizovou intervenci a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky 

a zákonné zástupce; 

• metodické intervence pro pedagogické odborníky; 

• depistáž specifických poruch učení ve škole; 

• diagnostiku při vzdělávacích a výchovných problémech žáků; 

• péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována 

podpůrná opatření, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické 

podpory a vedení; 

• individuální případovou práci se žáky v osobních problémech, zejména 

konzultace a vedení; 

• prevenci školního neúspěchu žáků; 

• zjišťování a řešení sociálního klimatu ve třídě. 

 



 

 

Školní speciální pedagožka  - Mgr. Aneta Macková 

Provádí zejména 

• vyhledávání a diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; 

• dlouhodobou a krátkodobou individuální speciálně pedagogickou péči za 

účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické 

vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti; 

• podílí se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu a jeho průběžném 

vyhodnocování; 

• úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických 

materiálů; 

• individuální konzultace pro rodiče a komunikace s nimi; 

• krátkodobou i dlouhodobou intervenci. 

 

telefon: 585 392 091 

email: zsgorkeho@volny.cz 

datová schránka: cy9mf3e 
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