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Program poradenských služeb ve škole 

1. Základní charakteristika služeb  

Poskytování poradenských služeb ve škole vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování 

poradenských služeb ve škole a školských poradenských zařízeních, v plném znění. 

Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří školní metodik 

prevence, výchovný poradce, školní psycholog, kariérový poradce a jednotliví učitelé.  

Za poskytování školních poradenských služeb ve škole odpovídá ředitel školy. 

Škola vede o poradenských službách poskytovaných týmem pracovníků školy příslušnou 

dokumentaci (o vyšetřeních, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové). 

Žák, v případě žáka, který má zákonného zástupce, také jeho zákonný zástupce, musí být 

školou předem srozumitelně a jednoznačně informován o všech podstatných náležitostech 

poskytované poradenské služby. 

2. Standardní činnosti poradenských pracovníků 

Standartní činnosti poradenských pracovníků zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, 
jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům školy. Poskytují součinnost 
školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany 
práv dětí a mládeže.  

Veškeré informace o poskytování poradenských služeb, konzultačních hodinách jednotlivých 

poradenských pracovníků jsou veřejně dostupné na webových stránkách školy. Na nástěnkách 

ve sborovně a třídách školy. 

     3. Pracovníci školního poradenského pracoviště 

• Ředitel školy: Mgr. Josef Filip 

• Statutární zástupkyně ředitele školy: Mgr. Jaroslava Soukupová 

• Výchovná poradkyně: Mgr. Eva Veverová 

• Školní metodička prevence: Mgr. Naděžda Janatková 

• Školní psycholožka: Mgr. Marcela Bendová, Mgr. Pavla Kupčo 

• Školní kariérová poradkyně: Bc. Libuše Radová 

• Třídní učitelé 

 

 

Školní metodik prevence se věnuje tvorbě, kontrole a realizaci minimálního preventivního 

programu školy (MPP), pracuje především v oblasti prevence rizikového chování žáků. 

V rámci preventivní činnosti na škole se podílí na realizaci programu výchova ke zdravému 

životnímu stylu, který se prolíná mezipředmětově ve všech ročnících a oborech vzdělání.  
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- Koordinaci a participaci na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, 

závislostí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, 

šikany, kriminálního chování, sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování. 

 

- Metodickému vedení činností pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence 

sociálně patologických jevů. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující 

k odstranění rizikového chování.  

 

- Spolupráci s třídními učiteli a zákonnými zástupci při zachycování varovných signálů 

spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků, tříd a sleduje 

úroveň těchto faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole. 

 

- Koordinaci přípravy a realizaci aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do 

vzdělávacího procesu a integraci žáků/cizinců. Prevenci související s otázkou kulturní a 

etnické odlišnosti. 

 

- Společně s poradenským týmem školy se podílí na individuální a skupinové práci s žáky 

s obtížemi v adaptaci, se sociálně – vztahovými problémy, s rizikovým chováním, které 

negativně ovlivňují jejich vzdělávání. 

V rámci informační činnosti zajišťuje a předává nabídkové programy a projekty k problematice 

rizikového chování pedagogickým pracovníkům školy.  

- Koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů. 

 

- Podílí se na průběžné aktualizaci databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence 

rizikového chování, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací 

působících v oblasti prevence, center krizové intervence, a dalších institucí a odborníků 

(MPP). 

 

- Vede dokumentaci a administrativu související se standartními činnostmi v souladu se 

zákonem o ochraně osobních údajů. 

 

V rámci poradenské činnosti se zaměřuje na vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či 

projevy rizikového chování, a poskytuje poradenskou službu těmto žákům a jejich zákonným 

zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci 

s třídními učiteli. 

Konzultační a návštěvní dny metodičky prevence: středa od 13.30 do 14.30hod., nebo po 

domluvě.  
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Výchovný poradce se věnuje problematice speciální péče v rámci školy, podílí se na sledování 

žáků s výchovnými a výukovými obtížemi v rámci jednotlivých oborů vzdělání a přípravou žáků 

na výkon svého budoucího povolání.  

- Podílí se na agendě spojené s přijímacím řízením žáků na školu, spolupracuje a předává 

informace výchovným poradcům základních škol o podmínkách vzdělávání žáků 

v oborech vzdělání, které škola poskytuje. 

 

- Předává informace uchazečům, zákonným zástupcům žáků a žákům základních škol o 

podmínkách vzdělávání na škole. 

 

- Poskytuje individuální poradenství ve spolupráci s třídními učiteli, žákům a zákonným 

zástupcům žáků v další vzdělávací a profesní cestě.  

 

- Společně s metodičkou prevence a ostatními subjekty školy se podílí na úkolech 

spojených s prevencí školní neúspěšnosti, žákům s vysokou absencí, dlouhodobými 

zdravotními problémy, nízkou sebedůvěrou, nedostatečnou motivací a negativními 

postoji ke škole a vzdělávání. 

 

- Podílí se na poskytování podpůrných vzdělávacích opatření žákům, jejich sledováním, 

naplňováním a vyhodnocováním. 

 

- Spolupracuje se sociálními partnery školy, kteří poskytují žákům profesní přípravu na 

budoucí povolání. Společně s nimi a dalšími subjekty školy řeší včasnou intervenci při 

aktuálních problémech žáků s výchovnými a výukovými obtížemi na pracovištích jako je 

vysoká absence, pracovní návyky, sociální začlenění do pracovního prostředí a předkládá 

návrhy na jejich řešení, sleduje a vyhodnocuje jejich účinnost.  

 

- S týmem pracovníků poradenských služeb předkládá vedení školy návrhy na případné 

řešení školní neúspěšnosti, přeřazení žáka do jiného oboru vzdělání nebo třídy či změnu 

pracoviště praktického vyučování. 

 

Spolupracuje 

- s týmem pracovníků poskytujících poradenské služby při řešení závažných výchovných 

problémů vyžadujících zapojení policie, psychologů, orgánů péče o dítě 

- s rodiči, zákonnými zástupci, pracovníky poradenských zařízení, (PPP, SPC) 

- s pracovníky jiných škol, diagnostickými ústavy 

- s pracovníky sociálních institucí a orgánů 

- s  partnery školy, kteří poskytují na svých pracovištích žákům odborné vzdělávání 
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V rámci informační činnosti 

- sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a 

seznamuje s nimi pedagogické zaměstnance 

- předává odborné informace z oblasti péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami 

pedagogickým pracovníkům školy 

- vzdělává se v oblasti nových výchovných trendů a poskytuje informace o nich pedagogickým 

pracovníkům 

- podílí se na přípravě odborných besed a přednášek k dané problematice 

Poradenské služby jsou realizovány v rámci školy formou konzultačních hodin: středa od 7.00 

do 8.00hodin, odpoledne od 12.30 do 14.30hodin nebo po domluvě  

 

Školní psycholog 

Pracovní náplň psychologa pro nepřímou pedagogicko-psychologickou činnost: 

Diagnostika, depistáž 

- Příprava individuálních psychodiagnostických činností s žáky s výukovými a výchovnými 

problémy, vyhodnocování a interpretace výsledků psychologických vyšetření, zpracovávání 

psychologických zpráv o žácích. 

- Příprava, vyhodnocování a interpretace diagnostických činností zaměřených na zjišťování 

sociálního klimatu ve třídách. 

- Příprava screeningů, anket a dotazníků ve škole, vyhodnocování, zpracovávání a analýza 

jejich výsledků. 

 

Konzultační, poradenské a intervenční práce 

- Příprava konzultací, poradenského a psychoterapeutického vedení žáků v osobních 

problémech a žáků s výukovými a výchovnými problémy, vyhodnocování výsledků individuální 

případové práce s těmito žáky. 

- Vyhodnocování realizovaných krizových intervencí pro žáky, pedagogické pracovníky a 

zákonné zástupce, příprava konzultací zaměřených na zpracování krize a vyhodnocování 

výsledků této práce. 

- Příprava a vyhodnocování výsledků psychologických činností v oblasti kariérového 

poradenství u žáků. 

- Příprava a vyhodnocování výsledků skupinové a individuální práce se žáky zaměřené na 

techniky a hygienu učení. 
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- Příprava a vyhodnocování jednotlivých setkání a celkových výsledků skupinové a komunitní 

práce se žáky. 

- Koordinace preventivní práce ve třídách, pomoc při přípravě a vyhodnocování výsledků 

preventivních programů pro třídy. 

- Příprava programů podpory spolupráce třídy a třídního učitele a vyhodnocování výsledků 

realizovaných programů. 

- Příprava individuálních konzultací pro učitele v oblasti výchovy a vzdělávání a konzultací se 

zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech žáků. 

- Pomoc při přípravě a vyhodnocování výsledků aktivit zaměřených na řešení multikulturní 

problematiky ve škole. 

 

Metodická práce a vzdělávací činnost 

- Příprava metodických informací a forem metodické pomoci třídním učitelům. 

- Účast na pracovních poradách školy. 

- Pomoc s koordinací činnosti školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní 

metodik prevence, třídní učitelé). 

- Koordinace poskytování poradenských služeb žákům mimo školu, spolupráce se školskými 

poradenskými zařízeními (PPP, SPC), zdravotnickými a dalšími zařízeními. 

- Příprava besed a osvěty pro zákonné zástupce žáků, prezentační a informační činnost. 

  

Pracovní náplň psychologa pro přímou pedagogicko-psychologickou činnost: 

 

Diagnostika, depistáž 

- Individuální psychodiagnostické činnosti s žáky s výukovými a výchovnými problémy 

- Provádění diagnostiky sociálního klimatu ve třídách 

- Realizace screeningové ankety a dotazníků ve škole 

   

Konzultační, poradenské a intervenční práce 

- Poskytování služeb psychologického poradenství (včetně psychoterapie) žákům v osobních 

problémech a žákům s výukovými a výchovnými problémy. 

- Realizace krizových intervencí pro žáky, pedagogické pracovníky, zákonné zástupce a 

poskytování služeb psychologického poradenství zaměřených na zpracování krize. 
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- Poskytování psychologických služeb žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti  

kariérového poradenství. 

- Skupinová a individuální práce se žáky zaměřená na techniky a hygienu učení. 

- Skupinová a komunitní práce se žáky. 

- Participace na vedení preventivních programů pro třídy. 

- Participace na vedení programů podpory spolupráce třídy a třídního učitele. 

- Poskytování individuálních konzultací pedagogům v oblasti výchovy a vzdělávání a zákonným 

zástupcům při výukových a výchovných problémech žáků. 

- Pomoc při realizaci aktivit se žáky zaměřených na řešení multikulturní problematiky ve škole. 

 

 

Metodická práce a vzdělávací činnost 

- Poskytování metodické pomoci třídním učitelům. 

- Realizace besed a osvěty pro zákonné zástupce žáků, prezentační a informační činnost. 

 

Pracovní doba pro přímou pedagogicko-psychologickou činnost: 

Mgr. Marcela Bendová - pondělí, úterý, pátek: 9.00 - 15.00hodin 

Mgr. Pavla Kupčo – středa, čtvrtek:  9.00 - 15.00hodin  

 

Rozdělení tříd (2020/2021): 

Mgr. Marcela Bendová: P 1., PČ 1., PE 1., PS 1., PrŠ 1., P 2., PČ 2., PE 2., PS 2., PrŠ 2., C3. A, K3. 

A, K3. B,  

K3. C, P 3. 

Mgr. Pavla Kupčo: C1. A, C1. B, K1. A, K1. B, C2. A, C2. B, K2. A, K2. B, C3. B, PČ 3. 

  

 

Plán činnosti školního psychologa – harmonogram 2021/22 

 

Září, říjen     

- zahájení činnosti a úvodní porada ŠPP 

- kontroly a revize DŠPZ 
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- zahájení práce s novými kolektivy tříd 

- zahájení případné výuky pedagogické intervence 

- revize a doplnění pomůcek určených pro pedagogickou podporu 

 

Listopad 

- účast na schůzce výchovných poradců dne 12. 11. 2021 

- účast na pedagogické radě dne 24. 11. 2021 

- účast na třídních schůzkách dne 24. 11. 2021 

- příprava a prezentace Schola Pragensis ve dnech 25. – 27. 11. 2021 

- účast na poradě ŠPP 

 

 

Prosinec 

- průběžné mapování sociálního klimatu ve třídách 

- skupinová a komunitní práce se žáky 

- účast na Dni otevřených dveří dne 16. 12. 2021 

- účast na poradě ŠPP 

 

Leden 

- podpora žáků s výukovými a výchovnými obtížemi 

- účast na Dni otevřených dveří dne 13. 1. 2022 

- účast na pedagogické radě dne 19. 1. 2022 

- účast na poradě ŠPP 

 

Únor 

- práce s rizikovými kolektivy 

- účast na poradě ŠPP 

- nabídka podpůrné skupiny pro pedagogy a příp. zahájení činnosti 

- účast na poradě ŠPP 
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Březen 

- průběžná intervence u žáků ohrožených školním neúspěchem 

- intervence u žáků ohrožených předčasným ukončením vzdělání 

- účast na poradě ŠPP 

 

Duben 

- průzkum volnočasových aktivit žáků v rámci prevence rizikového chování 

- účast na pedagogické radě dne 20. 4. 2022 

- účast na třídních schůzkách dne 20. 4. 2022 

- účast na poradě ŠPP 

 

Květen 

- účast na pedagogické radě dne 31. 5. 2022 

- revize DŠPZ uchazečů v rámci přijímacího řízení 

- účast na poradě ŠPP 

 

Červen 

- revize DŠPZ uchazečů v rámci přijímacího řízení 

- ukončení pedagogické intervence 

- ukončení podpůrné skupiny pro pedagogy 

- účast na pedagogické radě dne 22. 6. 2022 

- závěrečná porada a zhodnocení činnosti ŠPP 

 

Školní kariérový poradce - nabízí v rámci školního poradenského pracoviště služby kariérového 

poradenství, tedy pomoc a podporu žákům s objevováním jejich zájmů, preferencí, 

předpokladů a vhodných směrů dalšího vzdělávání a profesní orientace směřující k výkonu 

povolání a s přípravou vstupu na trh práce.  

Zaměřuje se: 

- Pomoc žákům poznat sám sebe 
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 osobní dovednosti, zájmy, talenty 
 osobnostní rozvoj 
 osobnostní vlastnosti, sebepoznání 

- Mít dobré informace o trhu práce 

znalost požadavků běžných pro různé pracovní pozice 
přehled o profesní situaci v blízké lokalitě 
osvojení efektivních cest k získání profesního uplatnění a práce s informacemi 

- Být schopný rozvíjet svoji profesní a vzdělávací dráhu 

důležité vlastnosti konkrétních pracovních pozic 
potenciál dalšího vzdělávání 
umisťování na pracovní místo 
 

- Spolupracuje s týmem pracovníků poradenských služeb při přípravě jednání s rodiči, která 

se týkají profesní přípravy žáků 

 

- Vykonává poradenskou činnost při rozhodování o další vzdělávací a  profesní cestě žákům 

a zákonným zástupcům žáků 

 

- Spolupracuje s úřady práce, zajišťuje a předává odborné informace o projektech, 

programech v oblasti kariérového poradenství pracovníkům poradenských služeb, žákům 

a zákonným zástupcům žáků 

 

- Podílí se na organizaci odborných přednášek a besed pro žáky v oblasti kariérového 

poradenství 

 

Konzultační hodiny pro kariérové poradenství: Bc. Libuše Radová 

Středa od 13.00 do 14.30hodin. Lze sjednat i individuální schůzky. 

 

 

 

 

 

 

 


