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Program poradenských služeb ŠPP 

Program je určen především pro žáky ZŠ a MŠ Hoštejn, svým rozsahem však zahrnuje také 

poradenskou činnost pro pedagogy školy i pro rodiče žáků školy, pokud oni projeví o informace 

zájem.  

Cíle programu  

 Poradenská činnost směřující k prevenci nežádoucích jevů  

 Pomoc při uspokojování specifických výchovných a vzdělávacích potřeb žáků  

 Pomoc při řešení příčin školní neúspěšnosti  

 Pomoc při řešení osobních a rodinných vztahových problémů žáků  

 Prohloubení spolupráce i komunikace mezi školou a rodiči  

 Pomoc žákům sociálně znevýhodněným  

 Nabídka kariérního poradenství a asistence při volbě školy při přechodu do 6. ročníku 

 Pomoc žákům ve zvládání učebních nároků školy  

 Vytváření preventivních programů  

 Včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů  

 Integrování poradenských služeb s využitím PPP Šumperk a různými SPC  

 Sledovat účinnost preventivního programu školy a zajišťovat metodické zázemí pro jeho 

vytváření a realizaci  

 Monitoring podmínek pro inkluzivní vzdělávání 

 Práce s nadanými žáky  

 Metodická podpora učitelům  

 

Personální zajištění ŠPP 

Tým školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Hoštejn tvoří:  

 Výchovný poradce, ředitelka školy – Mgr. Lenka Pchálková  

 Školní metodik prevence – Bc. Veronika Hegarová 

 

Podstatnou úlohu při poradenské činnosti sehrávají třídní učitelé.  

Vymezení činnosti týmu ŠPP  

Výchovný poradce  

Má stanoveny konzultační hodiny. S třídními učiteli konzultuje případné výchovné a vzdělávací 

problémy žáků, podílí se na šetření výchovných problémů žáků. Poskytuje informace o činnosti 

poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních 

v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žáky i jejich 

zákonnými zástupci. Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP a SPC). Předává 

odborné informace z oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým 

pracovníkům školy. Náplň práce vychází z Vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských zařízeních č. 72/2005 Sb. a z Plánu práce VP.  
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Ředitelka školy  

Má stanoveny konzultační hodiny. Sleduje efektivitu prevence rizikového chování. Sleduje 

problémy v kontextu celé školy a provádí personální a organizační opatření ke zlepšení 

vzájemného soužití ve škole. Svolává v případě potřeby výchovnou komisi za účasti rodičů, 

pedagogů, pracovníků orgánů péče o dítě, psychologů apod.  

 

Školní metodik prevence  

Má stanoveny konzultační hodiny. Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační, 

poradenskou, dokumentační a evidenční. Připravuje, koordinuje a realizuje preventivní program 

školy, dle pokynů ředitelky školy spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, vede 

písemnou dokumentaci o činnosti. Náplň práce vychází z Vyhlášky o poskytování poradenských 

služeb   

 

Úloha pedagogů 

Pedagogové stanovují konzultační hodiny pro jednání se zákonnými zástupci. Třídní učitelé 

motivují třídu k vytvoření vlastních vnitřních pravidel, která jsou v souladu se školním řádem. 

Všichni pedagogové podporují rozvoj pozitivních interakcí mezi žáky, napomáhají při vytváření 

pozitivního sociálního klimatu ve třídě. Získávají si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků 

třídy, o jejich rodinném zázemí, spolupracují s výchovným poradcem a metodikem prevence při 

vyhledávání problémových žáků, při řešení jejich kázeňských i vzdělávacích obtíží. Věnují se v 

rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod 

v rámci koncepce školy. Provádějí monitoring a průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na 

pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují 

opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, 

osobních setkání a dalších možností komunikace.  

 

Součástí tohoto programu jsou tyto dokumenty:  

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

PREVENCE ŠIKANY – PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM  

STRATEGIE PŘEDCHÁZENÍ ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI  

VÝCHOVNÉ STRATEGIE PRO PEDAGOGY ZŠ HOŠTEJN (PRINCIPY ETICKÉ 

VÝCHOVY) 

 

 

V Hoštejně dne 30.8. 2016                                              Mgr. Lenka Pchálková, ředitelka školy 


