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Poradenský plán 2018/19 

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

 
Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, 
jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří aktivity vedoucí k vylepšení 
sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí 
primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.  
Činnost Školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP) představuje komplexní poradenskou 
službu žákům, jejich rodičům a pedagogům. Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce, speciální 
pedagog a školní metodik prevence.  
 
 

Personální obsazení ŠPP ZŠ ul. 5. května, Liberec 
Výchovný poradce - Mgr. Věra Šeborová  
Speciální pedagog - Mgr. Marie Bartůšková 
Školní metodik prevence - Mgr. Kateřina Kaprasová 
 

Pedagogicko – psychologické činnosti ŠPP:  
1. úvodní poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá  

2. poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci a 
volba dalších vhodných opatření  

3. spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
mimořádně nadaných, screeningová šetření studijního oslabení, specifických poruch učení, 
učebních stylů 

4. práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů - třídní klima, školní klima, podpora spolupráce, 
posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností) 

5. anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt rizikového chování, vztah žáků k 
vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným 
poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem - (při důsledném zachovávání 
anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili) 

6. spolupráce s učiteli při řešení akutních zátěžových situací, které vznikají v třídním kolektivu  

7. dlouhodobá péče o děti s poruchami chování 

8. spolupráce s odborníky  

9. evidence zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření; 



 

Další opatření: 

- opatření k maximálnímu využití potenciálu dítěte;  

- opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole;  

- preventivní programy pro žáky  
   

 
Cíle poradenské a konzultační služby ŠPP 
  
1. pracovat se všemi subjekty školy a vytvářet tak širokou základnu primární prevence školní 
neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů 

2. sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvářet metodické zázemí 
pro jejich vytváření a realizaci  

3. budovat a zvyšovat úroveň sociálního klimatu školy 

4. zajišťovat včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních 
kolektivů  

5. hledat cesty k řešení problémů šikany, hledat cesty k řešení problémů záškoláctví a dalších 
obtíží specifického charakteru (drogy, alkohol, kouření….)  

6. podílet se na tvorbě školních vzdělávacích programů 

7. vytvářet a zavádět koncepci kariérového poradenství  

8. pomáhat žákům (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) a jejich rodičům při volbě 
studia  

9. projektovat vzdělávací dráhy zájemců o studium na škole – kde a jak studovat – možno na 
podkladě vyšetření PPP, SPC, IPS úřadů práce – testů profesní orientace  

10. efektivně inkludovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané  

11. vytvářet individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory 

12. posilovat pozitivní vztahy mezi žáky a pedagogy   

13. posilovat průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem 

14. pomáhat žákům školy ohroženým předčasným ukončením studia  

15. poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně 
pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů  

16. poskytovat metodickou pomoc při řešení psychologických a speciálně pedagogických 
problémů  

17. prohlubovat a zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči  

18. integrovat poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných poradenských 
zařízení, zejména PPP, SPC, SVP a IPS úřadů práce.  

 
 

 



Plán školního poradenského pracoviště  
 
Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně 
osobních údajů a je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze rodiče (popř. děti). 
Preventivní program a Plán poskytování poradenských služeb je rodičům přístupný k nahlédnutí 
na sekretariátu školy.  
 

Výchovný poradce  
Kontakt:     seborova@zs5kveten.cz 
KONZULTAČNÍ HODINY:  pondělí 13-14 h. po předchozí domluvě 
Hlavní úkoly výchovného poradce:  
1. Zajištění vyšetření žáků v PPP, SPC na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů.  

2. Péče o integrované žáky s poruchami učení nebo chování a žáků s jiným zdravotním 
znevýhodněním – pomoc při přípravě plánů pedagogické podpory a individuálních 
vzdělávacích plánů pro tyto žáky, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti.  

3. Péče o žáky nadané a talentované – jejich vyhledávání společně s třídními učiteli, návrh další 
péče. 

4. Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů 
řešení tohoto problému.  

5. Pomoc při řešení konfliktních situací ve škole.  

6. Ve spolupráci s týmem ŠPP řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu 
řádu.  

7. Spolupráce s dalšími odborníky - pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné 
péče, kurátory pro mládež, úřady práce…….  

8. Pomoc při výběru střední školy a volbě povolání  

9. Poskytování informací o přijímacím řízení na SŠ  

 
 

Školní metodik prevence  
Kontakt:     kaprasova@zs5kveten.cz 
KONZULTAČNÍ HODINY: pondělí 13-14 h.  
Hlavní úkoly- činnosti ŠMP:  
1. Poradenství v oblasti prevence rizikového chování - zneužívání návykových látek (alkohol, 

drogy, cigarety), násilí, šikany, kyberšikany, záškoláctví……. 

2. Péče o zdravé vztahy  

3. Prevence v oblasti zdravého životního stylu  

4. Prevence v oblasti sexuální, mravní a multikulturní výchovy  

5. Pomoc při řešení konfliktních situací ve škole – koordinační a poradenská činnost pro učitele  

6. Řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu – případná pomoc při 
vypracování individuálního krizového plánu  

7. Spolupráce s dalšími odborníky - pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné 
péče, kurátory pro mládež, úřady práce…….  

 
 
 



Speciální pedagog  
Kontakt:     bartuskova@zs5kveten.cz  
KONZULTAČNÍ HODINY:  po dohodě 
Činnosti:  
1. Individuální a skupinová péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (o žáky s 

poruchami učení, žáky mimořádně nadané, sociálně znevýhodněné a žáky s jiným 
zdravotním postižením) - volba vhodných reedukačních či intervenčních metod  

2. Individuální péče pro žáky s poruchami chování 

3. Skupinová péče o žáky s poruchami chování 

4. Řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu – spolupráce při 
vypracování individuálního krizového plánu. 

5. Koordinační, poradenská činnost pro učitele a spolupráce s učiteli 

6. Poradenská činnost pro rodiče 

 


