
Hlavní cíle školního poradenského pracoviště  

 
• poskytování kvalitních poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům 

a pedagogům 

• zlepšení sociálního klimatu školy 

• práce se všemi subjekty školy i žáky, které nemají problémy, a vytváření široké 

základny preventivní činnosti 

• vytváření programů prevence rizikových forem chování 

• zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a 

příprava podmínek pro úspěšnou inkluzi dětí se specifickými vzdělávacími potřebami 

• řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená či vysoká omluvená 

absence 

• posílení průběžné a dlouhodobé péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů 

pro jeho snižování 

• posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky 

• poskytování základních služeb kariérového poradenství 

• prohlubování spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními 

 

Struktura školního poradenského pracoviště 

ZŠ a MŠ Nezdenice 

 

             Vedoucí ŠPP 

 

 

Výchovný poradce     Školní metodik Zástupce ředitele MŠ 

                                       prevence              

       

                                        

 

Členové ŠPP 
• Vedoucí ŠPP – koordinuje a zajišťuje chod ŠPP, školní speciální pedagog, učitelka 

• Výchovný poradce – ředitelka školy, komunikuje se ŠPZ 

• Metodik prevence – učitelka školy 

• Zástupce ředitele pro MŠ – učitelka MŠ, komunikuje za MŠ 

 



Pracovní náplně členů stanovuje vyhláška 197/2016 o poskytování poradenských 

služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v příloze 3, kde se popisuje 

oblast poradenská, metodická a informační. 

 

Náplň práce školního speciálního pedagoga: 

• Depistážní činnost  

• Diagnostická činnost – pozorování ve třídě, rozhovor s žákem, s pedagogem atd. 

• Vzdělávání a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

• Participace na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu, plánu pedagogické podpory i 

při individualizaci 

• Konzultace a metodická podpora zákonným zástupcům žáků 

• Konzultace a metodická podpora pedagogům 

• Vyhledávání a péče o žáky s možným rizikem školního neúspěchu 

• Individuální i skupinová speciálně pedagogická vzdělávací činnost 

• Individuální i skupinová reedukační, kompenzační a stimulační činnost 

• Metodické a koordinační vedení asistentů pedagoga 

• Řešení individuálních situací ve škole 

• Vedení dokumentace 

 

Další činnosti speciálního pedagoga: 

• konzultace IVP, projednávání IVP, metodická podpora 

• IVP se vytváří na základě doporučení ŠPZ 

• zápis do 1.třídy, den prvňáků – návštěva MŠ v 1. ročníku 

• konzultace s učiteli žáků s PO 

• metodické vedení asistentů pedagoga 

• spolupracovník v nákupu pomůcek 

• dohoda o poskytování PO, PLPP 

• náslechy v hodinách 

• konzultace klasifikace žáků, slovní hodnocení 

 

 



Náplň práce výchovného poradce: 

• Účastnit se schůzí ŠPP, spolupracovat se všemi členy, podílet se na plánu práce a 

vyhodnocení činnosti. 

• Pomáhat žákům se SPU a SPCH. 

• Zajistit odbornou a kvalifikovanou péči žákům se zdravotním postižením a se 

zdravotním znevýhodněním, žákům s poruchami chování. 

• Vytvořit vhodné podmínky pro talentované a nadané žáky. 

• Velmi úzce spolupracovat s MŠ 

- Se zástupkyní ředitele pro MŠ – členkou ŠPP 

- S rodiči dětí, kteří mají nastoupit do 1. třídy 

- Zajistit logopedickou prevenci v MŠ 

- Při zápise 

- Zajistit odborná vyšetření v PPP Uherský Brod, SPC Zlín či ve SVP Uh. Hradiště 

• Spolupráce s PPP Uh. Brod, SPC Středová Zlín, Lazy, SPC logopedické v Uherském 

Hradišti, SVP Uh. Hradiště, OSPOD Uherský Brod. 

• Doplňování nových kompenzačních pomůcek. 

• Individuální práce s žáky – sebepoškozování, školní neúspěch, domácí násilí, 

agresivita aj. 

• Individuální pohovory s rodiči. 

• Spolupracovat na sestavování individuálních plánů, plánů pedagogické odpory, na 

vyhodnocování. 

• Shromažďovat veškerou dokumentaci o žácích s PO, podílet se s třídními učiteli na 

vyplňování dotazníků k prvotnímu nebo kontrolnímu vyšetření. 

• Individuální pohovory s vyučujícími. 

• Zajišťování a průběžné sledování odborné literatury a metodických materiálů. 

• Neustálé vzdělávání v daném oboru. 

 

 

 

 

 

 

 



Náplň práce školního metodika prevence: 

• Je členem ŠPP- školního poradenského pracoviště. 

• Koordinuje tvorbu minimálního preventivního programu školy. Každoročně ho 

vyhodnocuje. 

• Organizuje pravidelné aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, 

násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, nekriminálního a 

kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně 

patologických jevů.  

• Metodicky vede činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s 

třídními kolektivy).  

• Koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů.  

• Zabezpečuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v 

kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem 

preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, 

terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které 

působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.  

• Kontaktuje odpovídajícího odborné pracoviště a participuje na intervenci a následné 

péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů. 

• Vede písemnou dokumentaci školního metodika prevence, navržená a realizovaná 

opatření. 

• Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s 

možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participuje 

na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně 

patologických jevů ve škole. 

• Připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a 

koordinuje poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a 

specializovanými školskými zařízeními ve spolupráci se školním poradenským 

pracovištěm. 

 

 

 

 

 


