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Zpracováno členy ŠPP dne 20. 9. 2022 

 



Charakteristika pracoviště 
 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) je tým odborných pracovníků, který poskytuje 
své poradenské služby žákům školy a jejich zákonným zástupcům, ale mohou jich 
využít také pedagogičtí či nepedagogičtí pracovníci školy. Svou činnost zaměřuje na 
výchovné i preventivní aktivity, a to v součinnosti s pedagogickým sborem a vedením 
školy. ŠPP spolupracuje s poradenskými zařízeními a zprostředkovává kontakty.  
Veškeré poradenské služby jsou poskytovány zdarma.  
 

Personální složení  
 

Mgr. MgA. Barbora Čechová – školní psycholožka  
telefon: 558 443 113; email: barbora.cechova@sestka-fm.cz 

konzultační hodiny: pondělí 7.40 – 14.00 a středa 7.40 -13.00 
 

Mgr. Eliška Budišová – výchovná a kariérová poradkyně 

telefon: 558 443 134; email: eliska.budisova@sestka-fm.cz 

konzultační hodiny: po předchozí domluvě ve středu 13.00- 14.00 
 

Mgr. Kateřina Kupčová – školní speciální pedagožka 

telefon: 558 443 135; email: katerina.kupcova@sestka-fm.cz 

konzultační hodiny: po předchozí domluvě v pondělí 8.55 - 9.40 
 

Mgr. Daniel Moškoř – školní metodik prevence 

telefon: 558 443 117; email: daniel.moskor@sestka-fm.cz 

konzultační hodiny: po předchozí domluvě ve středu 13.00 - 14.00 
 

Organizace činnosti ŠPP 

 
Jedním ze základních pilířů našeho ŠPP je pravidelná činnost, a to: 
každé pondělí 10:00 - 10:45 hod. 
 

Členové ŠPP se po předchozí domluvě účastní týmově či jednotlivě konzultací  
a výchovných komisí také v jiných dnech i časech. 
 

Členové ŠPP s vedením školy a pedagogickými pracovníky projednávají vhodnost  
a účinnost pochvalných a kárných opatření s ohledem na jejich výchovný potenciál. 
 

Členové ŠPP se účastní nejrůznějších školení, seminářů a setkání pracovníků 
stejných odborností, načež těmito informacemi obohacují ostatní členy poradenského 
týmu. Společně pak poznatky integrují do pracovní náplně celého poradenského 
zařízení. 
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Cíle ŠPP 
 

Vytvářet svým působením bezpečné a příznivé klima školy. 
 

Poskytovat odbornou a podpůrnou péči žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami, jejich zákonným zástupcům, pedagogům a asistentům pedagoga. 
 

Předcházet problémovým situacím prostřednictvím preventivních programů. 
 

Účinně a pohotově reagovat na vznikající problémy ve škole, navrhovat jejich řešení  
a kontinuálně dohlížet na stabilizaci a nápravu. 
 

Koordinovat činnost ŠPP s dalšími poradenskými organizacemi či jinými zařízeními 
(zdravotnickými, sociálními apod.). 
 

Poskytovat poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání, aktivně nabízet 
týmovou pomoc v oblasti kariérového poradenství. 
 

Vyhledávat nadané žáky, mapovat jejich silné stránky a vytvářet jim individuální 
možnosti rozvoje.   
 

Kompetence členů ŠPP 

 

Školní psycholog 
 

 Poskytovat individuální poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům. 

 Pracovat s třídními kolektivy na prevenci sociálně nežádoucích jevů, v případě 
jejich výskytu na včasné intervenci. 

 Provádět diagnostiku při výchovných a vzdělávacích obtížích žáků, navrhovat 
způsoby nápravy a vyhodnocovat jejich efektivitu. 

 Provádět depistáž a diagnostiku nadaných žáků a pracovat s jejich 
potenciálem. 

 Poskytovat odbornou diagnostiku v oblasti kariérového poradenství. 

 Poskytovat poradenství pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům školy. 

 Koordinovat poradenské služby na škole. 
 

Výchovný a kariérový poradce 
 

 Komunikovat a spolupracovat se všemi institucemi, které se na školu obrátí při 
řešení problémů (školskými poradenskými zařízeními a OSPOD, SVP, PČR). 

 Provádět vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejich výchova, vzdělávání 
nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči. 

 Pomáhat žákům při řešení problémů s prospěchem. 

 Průběžně sledovat chování žáků po dobu školní docházky a předkládat návrhy 
na postup a řešení jednotlivých problémů. Metodicky pomáhat třídním 
učitelům při řešení aktuálních problémů jednotlivců i třídních kolektivů. 

 Vytvářet a vyhodnocovat individuální výchovné plány. 



 S kariérovým poradcem a školním psychologem poskytovat kariérové 

poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací              

a profesní cestě žáků, ve spolupráci se speciálním pedagogem poskytovat 

kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žákům cizincům.  

 Spolupracovat s TU při adaptaci žáků 1. ročníku a na 2. stupeň a poskytovat 
poradenství zákonným zástupcům. 

 Být ochráncem práv dítěte v prostředí školy. 

 

Školní speciální pedagog 
 

 Poskytovat speciálně pedagogické poradenství pro pedagogické pracovníky 
školy a zákonné zástupce žáků. 

 Poskytovat individuální i skupinovou speciálně pedagogickou péči. 

 Podílet se na tvorbě individuálních vzdělávacích plánech. 

 Ve spolupráci s vyučujícími a pracovníky školských poradenských zařízení 
vyhodnocovat navržená podpůrná opatření. 

 Spolupracovat s pracovníky školských poradenských zařízení a dalších 
institucí. 

 Koordinovat a metodicky vést činnost asistentů pedagoga. 

 Zajišťovat speciální pomůcky a didaktické materiály. 

 Shromažďovat odborné zprávy a informace o žácích v péči školských 
poradenských zařízení. 

 

Školní metodik prevence 
 

 Koordinovat tvorbu minimálního preventivního programu školy, aktualizovat jej 

a kontrolovat. 

 Mapovat rizikové oblasti, koordinovat a participovat na realizaci aktivit školy 

zaměřených na prevenci projevů rizikového chování. 

 Metodicky vést činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence 

rizikového chování.  

 Pracovat skupinově či individuálně se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-

vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně 

ovlivňují jejich vzdělávání. 

 Kontaktovat odpovídající odborná pracoviště a participovat na intervenci  

a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování. 

 Koordinovat spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají 

v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem 

preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, 

preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními                        

a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování. 

 

 


