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ZŠ Zaječice    Program poradenských služeb ŠPP 

 

Přílohy: 
 

č. 1 – Popis činnosti výchovného a kariérového poradce 

č. 2 – Popis činnosti školního metodika prevence 

č. 3 – Program proti šikanování 

č. 4 – Školní preventivní program (dříve MPP) 

č. 5 – Školní preventivní strategie 

č. 6 – Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti 

č. 7 – Plán činnosti výchovného a kariérového poradce pro aktuální školní rok 

č. 8 – Plán činnosti školního metodika prevence na aktuální školní rok 

č. 9 – Podmínky vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

č. 10 – Podmínky vzdělávání a zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími  

 potřebami 

č. 11 – Etický kodex pedagogického pracovníka ZŠ Zaječice 

č. 12 – Vyhodnocení plánů  

č. 13 – Pedagogická intervence 

 

 

1. Základní informace 

Poradenské služby jsou v Základní škole, Zaječice, okres Chrudim zajišťovány školním poradenským 

pracovištěm (dále jen „ŠPP“) a jsou poskytovány žákům, učitelům a zákonným zástupcům žáků. 

Program školního poradenského pracoviště se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb., § 7, o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění. Činnost ŠPP 

zajišťuje výchovný poradce (kariérový poradce) a školní metodik prevence, kteří úzce spolupracují s 

třídními učiteli.  

 

 

Základní škola, Zaječice, okres Chrudim 
538 35 Zaječice 49, IČO 71005285, tel. 727834417 

email: zszajecice@centrum.cz, www.skolazajecice.cz 
 

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) 

 

PROGRAM PORADENSKÝCH 

SLUŽEB 
 

 

 

Č.j.: ZŠ/DKŠ/11/2020                             Spisový znak:   1.4 
 

 

Účinnost od 1. 9. 2020                            Skartační znak: V 5 
 

Změny v této směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří nedílnou součást dokumentu. 
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2. Cíle školního poradenského pracoviště  

Obecným cílem ŠPP je ucelená péče o žáky i o pedagogy z pohledu bio-psycho-sociálního rozvoje 

osobnosti. Cílem služby je zajistit ve škole bezpečné klima pro všechny žáky a zaměstnance a v případě 

potřeby nabídnout řešení problémů jak v oblasti vzdělávání a výchovy, tak v oblasti osobního vývoje. 

 

Konkrétní cíle školního poradenského pracoviště:  

1. Provádět sledování a výběr žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 

2. Účelně poskytovat a zajišťovat podpůrná opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žákům vedeným dle § 16 odst. 9 školského zákona. Průběžně a dlouhodobě sledovat a vyhodnocovat 

jejich účinnost. Metodicky podporovat pedagogické i nepedagogické pracovníky, kteří se podílejí na 

zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků. 
 

3. Důsledně uplatňovat strategii prevence a řešení výchovných a výukových obtíží. 
 

4. Uplatňovat metody kariérového poradenství na úrovni 1. stupně ZŠ. 
 

5. Budovat příznivé sociální klima ve škole, mezi pracovníky školy i ve třídách. 
 

6. Vyhledávat žáky nadané a mimořádně nadané, a dlouhodobě podporovat jejich vzdělávání v běžné 

školní práci, ale i v rámci programů MŠMT a dalších organizací (Mensa apod.).  
 

7. Rozšiřovat průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi o nové 

metody a formy podpory. Zmírňovat důsledky znevýhodnění a zajišťovat prevenci proti prohlubování 

obtíží. 
 

8. Zajistit včasnou intervenci při výskytu aktuálních problémů žáků, třídních kolektivů i zaměstnanců 

školy. 
 

9. Předcházet všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace (školní 

program proti šikanování).  
 

10. Jednou ročně vyhodnotit účinnost Minimálního preventivního programu, Plánu školního metodika 

prevence a Plánu výchovného poradce a Plánu kariérového poradce;  
 

11. Poskytovat metodickou podporu učitelům pro řešení náročných pedagogických situací. 
 

12. Rozšiřovat spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci i mezi školou a školskými 

poradenskými zařízeními. 
 

13. Vytvářet vhodné podmínky, formy a způsoby práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur 

nebo žijí v odlišných životních podmínkách. 
 

14. Spolupracovat s orgány veřejné moci a s právnickou osobou uvedenou v § 16b odst. 1, zákona č. 

561/2004 Sb. školský zákon. 
 

15. Vytvářet vhodné podmínky pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, 

pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu výchovy a vzdělávání. 
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3. Personální zabezpečení školních poradenských služeb  

3.1 Pracovníci, kteří zabezpečují poskytování školních poradenských služeb   

Výchovný poradce, kariérový poradce – Mgr. Radek Machatý 

kontakt:  601 591 753 

e-mail:   zszajecice@centrum.cz 

Popis činností výchovného poradce obsahuje příloha č. 1  

Popis činnosti kariérového poradce obsahuje příloha č. 1 

Plán činnosti výchovného a kariérového poradce obsahuje příloha č. 7 

 

Školní metodik prevence – Mgr. Ilona Cinková 

Kontakt:  727 834 417 

email:   skola.cinkova@centrum.cz 

Popis činností školního metodika prevence obsahuje příloha č. 2   

Plán činnosti školního metodika prevence obsahuje příloha č. 8 

 

3.2 Pracovníci, kteří se podílejí na poskytování školních poradenských služeb   

 

Třídní učitelé – vytvářejí vnitřní pravidla třídy, která jsou součástí otevřené a bezpečné atmosféry a 

pozitivního sociálního klimatu ve třídě, zprostředkovávají komunikaci s ostatními pedagogy, jsou 

garanty spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků, podílejí se na diagnostice při problémech u 

jednotlivých žáků a třídního kolektivu, podle pokynů poradenských pracovníků školy vytvářejí 

podmínky pro integraci žáků se SVP a žáků nadaných, vedou třídnické hodiny s cílem zlepšení a 

upevnění vztahů mezi žáky;   

Koordinátor ŠVP – podílí se na úpravách ŠVP pro nadané žáky a pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami;   

 

4. Podmínky pro poskytování poradenských služeb  

4.1 Prostory  
 

Prostory pro poskytování školních poradenských služeb jsou ředitelna nebo sborovna školy. Všechny 

prostory zaručují nerušené a důstojné jednání s klienty a jsou vybaveny pro poskytování standardních 

činností.  

 

4.2 Informovanost o službách  
 

Informace o poskytovaných poradenských službách jsou veřejně přístupné na webových stránkách 

školy, informační vitríně (u vstupu do školy) a na informační nástěnce pro žáky (u schodiště). Žáci jsou 

s Programem poradenských služeb seznamování v úvodu školního roku na třídnických hodinách 

výchovným poradcem nebo metodikem prevence. Zákonní zástupci jsou programem obeznámeni na 

úvodních třídních schůzkách daného školního roku. Informace pro zaměstnance školy jsou na nástěnce 

u schodiště. Pedagogové jsou s programem poradenských služeb seznamování také na pedagogické 

radě, ostatní zaměstnanci na poradě ostatních pracovníků.  

mailto:zszajecice@centrum.cz
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4.3 Časová dostupnost služeb  

Vždy dle aktuálního časového rozpisu členů školního poradenského pracoviště na daný školní rok. 

 

4.4 Práce s informacemi a s důvěrnými daty  
 

Veškeré informace a důvěrná data, která se pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské 

činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o Zpracování osobních údajů. 

 

 

 

5. Závěrečná ustanovení 

 

a) Uložení programu se řídí spisovým a archivačním řádem školy.  

b) Změny tohoto předpisu se provádějí při každé změně údajů vyhlášených ve Sbírce zákonů. 

c) Směrnice byla projednána na pedagogické radě dne 28. srpna 2020. 

d) Směrnice nabývá účinnosti a platnosti dne 1. září 2020. 

 

Vypracoval Mgr. Radek Machatý 

Mgr. Ilona Cinková 

ředitel školy 

školní metodik prevence 

Schválil Mgr. Radek Machatý ředitel školy 

 

 

 

 

V Zaječicích dne 29. srpna 2020 

 

        

 

 

Mgr. Radek Machatý, ředitel školy 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


