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Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, 

jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří posílení pozitivních 

vztahů mezi všemi subjekty školy, zajištění a podpora  oblastí primární prevence a péče o děti 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost Školního poradenského pracoviště je 

legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských zařízení. Činnost  ŠPP na naší škole zajišťuje tým pracovníků tvořený 

výchovnou poradkyní,  speciální pedagožkou, školními metodičkami prevence a asistenty 

pedagogů. 

Pracovníci :  

Výchovná poradkyně: Mgr. Zuzana Mandausová   

Speciální pedagožka : Mgr. Marcela Berková 

Koordinátorka pro nadání: Mgr. Jolana Bláhová 

Školní metodik prevence: Mgr. Jan Makovský   

Asistentka pedagoga  (metodická vedoucí AP): Martina Vaňourková   

Činnost ŠPP: 

• společně s učiteli vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

zprostředkovává jejich vyšetření a zajišťuje pro žáky poskytování podpůrných opatření  

• kontroluje a vyhodnocuje účinnost zvolených podpůrných opatření  

• vede evidenci zpráv a doporučení školských poradenských zařízení (PPP, SPC, 

odborných lékařů)  

• provádí reedukaci žáků s SPU 

• zajišťuje kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou 

podporu k vhodné  volbě dalšího vzdělávání a pozdějšímu profesnímu uplatnění 

• podporuje vzdělávání a sociální začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí, 

s odlišnými životními podmínkami a odlišným mateřským jazykem     

• podporuje vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných  

• organizuje činnosti zaměřené k předcházení všem formám rizikového chování včetně 

různých forem šikany a diskriminace – zajišťuje preventivní programy pro žáky 

• zajišťuje včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních 

kolektivů, průběžně vyhodnocuje účinnost preventivních programů uskutečňovaných 

školou 

• nabízí metodickou a poradenskou  podporu učitelům i rodičům,  realizuje spolupráci 

a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci  

• poskytuje krizovou intervenci žákům, kteří se ocitnou v psychicky mimořádně náročné 

situaci 

• realizuje práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, 

rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti 

a sociálních dovedností  

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu 

s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována. 


