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ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)
Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům,
jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných,
vztahových a výukových potíží.
Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb
přímo na škole. ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a dalšími školskými
poradenskými zařízeními (PPP, SPC).
S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se
zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a bez souhlasu se je nedozví nikdo další.
Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších
předpisů, především vyhláškou 197/2016.
Tým ŠPP pro školní rok 2021/2022 je tvořen výchovným poradce m, školním metodikem
prevence, ředitelkou školy a spolupracujeme s odborným logopede m. Vzáje mná
spolupráce s třídními učiteli, asistenty pedagoga a vychovatelkou školní družiny a rodiči
žáků. Všichni členové poradenského týmu vycházejí při své práci ze znalosti prostředí a
atmosféry školy, úzce spolupracují a jejich činnosti se prolínají. Vždy se jedná o včasnou o
promyšlenou činnost dle potřeby jednotlivého žáka.

Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště :
 přiblížení poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, rodičům i pedagogům
 zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a
příprava podmínek pro úspěšné společné vzdělávání těchto dětí
 prevence sociálně-patologických jevů (závislosti, agresivita, šikana, rasismus, sexuální
výchova atd.)
 vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve škole
 omezení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, průběžná a
dlouhodobá péče o děti s neprospěchem
 posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním a
poskytováním informací o možnostech kariérového uplatnění po ZŠ
 prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními
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Služby ŠPP zabezpečují
Mgr. Elena Jankovičová - výchovná poradkyně I. stupně

Standardní činnosti výchovného poradce
- metodická podpora při přípravě, realizaci a vyhodnocení PLPP (plán pedagogické podpory)
pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně a při sestavování IVP (individuální
vzdělávací plán)
- evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- péče o žáky mimořádně nadané
- zajištění pedagogické intervence
- spolupráce s třídními učitelkami, asistentkami pedagoga, vyučujícími v dyslektických
kroužcích, logo kroužku
- spolupráce při kariérním poradenství na škole
- spolupráce při řešení výchovných problémů, svolávání výchovných komisí pro jednání s
rodiči
- agenda spojená s přijímacím řízením žáků na víceletá gymnázia
- agenda spojená s přestupem žáků na 2. stupeň ZŠ
- zajištění zápisu žáků do 1. ročníku, organizování návštěv předškolác i ve škole
- vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost
a příprava návrhů na další péči o tyto žáky
- zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a
intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- příprava podmínek pro společné vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření ve škole,
koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými
zařízeními
- shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a dalších
poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
- vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného
poradce, navržená a realizovaná opatření

Mgr. Elena Jankovičová – školní metodik prevence
Standartní činnosti metodika prevence
- vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP) na škole
-vypracování krizového plánu na škole
- prevence sociálně-patologických jevů na škole (šikana, problematika návykových látek,
sociálně nežádoucího chování,..)
- koordinace preventivních aktivit v oblasti prevence zneužívání návykových látek a dalšího
rizikového chování
- koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci
problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit
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v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými,
terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v
oblasti prevence sociálně patologických jevů
- kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné
péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
- shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných
poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů a zajištění těchto zpráv a
informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
- zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o
nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence
pedagogům školy
-včasná strategie vyřizování podnětů a stížností
Vážení rodiče a milí žáci,
naše škola pracuje podle Minimálního programu prevence a Krizového plánu.
Zaměřujeme na minimalizaci rizikového chování dětí a mládeže, mezi něž zejména patří:
-

šikanování a násilí

-

kyberšikana (sexting, kybergbrooming, kyberstalking a stalking)
kriminalita, delikvence, vandalismus

-

záškoláctví

-

užívání návykových látek, anabolik a medikamentů
syndrom týraných a zneužívaných dětí

-

sekty a sociálně patologická náboženská hnutí

-

xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus
gambling (patologické hráčství)
komerční sexuální zneužívání dětí

Pro lepší orientaci k daným tématům si Vám dovoluji nabídnout
odkazy na užitečné webové stránky:
www.bezpecne-online.cz - vzdělávací server, který se zaměřuje především na děti a
dospívající, cílem tohoto serveru je podporovat u dětí bezpečné a sebejisté používání internetu
i nových komunikačních technologií,
www.kybersikana.eu - webová stránka je určena nejenom dětem, ale i jejich rodičům,
obsahuje zajímavé články týkající se této problematiky a snaží se dětem i rodičům poradit, jak
se s tímto novodobým problémem vyrovnat,
http://www.e-bezpeci.cz - zde naleznete články, odborné texty, výzkumné studie, materiály
týkající se kyberšikany, kybergroomingu, sextingu, stalkingu a Facebooku.
krizová pomoc DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, www.ditekrize.cz
www.drogy- info.cz
www.odrogach.cz
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Mgr. Vladimíra Tesaříková – odborný logoped /privátní praxe, Hlohovec/
Standartní činnosti odborného logopeda
- vykonává logopedickou intervenci:
- prevenci narušení komunikační schopnosti (u dětí předškolního věku) - formou skupinovou i
individuální
- diagnostiku poruch a vad narušené komunikační schopnosti
- terapii komunikačních poruch a vad (především u dětí předškolního a mladšího školního
věku)
Kontakty na pracovníky
Pracovník

Oblast poradenské služby

Ředitel školy
Mgr. Hana Sítková

Další vzdělávání pedagogických
pracovníků
Spolupráce s poradenskými
zařízeními
Spolupráce se zákonnými
zástupci žáků

Výchovný poradce
Mgr. Elena Jankovičová

Prevence školní neúspěšnosti
Kariérové poradenství
Žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami
Žáci nadaní

Školní metodik prevence
Mgr. Elena Jankovičová

Prevence sociálně patologických
jevů

Odborný logoped
Mgr. Vladimíra
Tesaříková /ředitelka MŠ

Logopedické poradenství

Tel.
E-mail
www stránky
Kancelář
Konzult. hodiny
774 493 655
hlohovec.zs@tiscali.cz
www.zshlohovec.cz
www.edookit.cz
Ředitelna školy
7.30-7.50 denně žáci
13.30-14.30 každé první
pondělí v měsíci (po
telefonické domluvě
kdykoliv)
519 354 107
E.Jankovicova@seznam.cz
Sborovna ZŠ
7.30-7.50 denně žáci
13.30-14.30 každé první
pondělí v měsíci
519 354 107
E.Jankovicova@seznam.cz
Sborovna ZŠ
7.30-7.50 denně žáci
13.30-14.30 každé první
pondělí v měsíci (možno i
po telefonické domluvě
mimo konzultační hodiny)
723 350 986
vladkaosickova@centrum.cz
soukromé logopedické
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Valtice/
poradenství
vždy nutná předem
telefonická nebo písemná
domluva
Prostory a časová dostupnost poradenských služeb vždy po předešlé domluvě
Pracovník

Prostory

Konzultační
hodiny

Ředitel školy

Ředitelna ZŠ

Výchovný poradce –
kariérový poradce

Sborovna ZŠ, 5. třída,

Školní metodik prevence

Sborovna ZŠ, 5. třída,

Odborný logoped

Ke kostelu 546, Hlohovec

Žáci: 7.30 – 7.50
Učitelé: 7.00-7.30
Rodiče: 13.30-14.30
Žáci: 7.30 – 7.50
Učitelé: 7.00-7.30
Rodiče: 13.30-14.30
Žáci: 7.30 – 7.50
Učitelé: 7.00-7.30
Rodiče: 13.30-14.30
Žáci a rodiče: Termíny vždy v
lichém týdnu dle domluvy

