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Program poradenských služeb pro šk.r. 2018/2019 

 

1) Oblasti poskytování poradenských služeb školou: 

 

 podpora žáků s SPU 

 prevence školní neúspěšnosti  ( pomoc školního asistenta) 

 podpora žáků nadaných 

 včasné řešení aktuálních problémů  jednotlivých žáků 

 klima třídy ( práce s testy- vých.poradce) 

 výchovné problémy volba povolání  

 sociálně patologické jevy  např. šikana, kyberšikana, záškoláctví …  

 vzdělávací problémy ( vyučující) 

 

2) Pravidla pro poskytování služeb 

 

 Nezletilému žákovi je možné poskytnout školní poradenskou službu pouze na 

základě informovaného souhlasu zákonných zástupců. 

 Souhlas zákonného zástupce není třeba v případě, že jde o přímé ohrožení 

duševního nebo tělesného zdraví žáka  či osob v jeho okolí. Dále v případě , že o 

psychologické vyšetření požádá soud. 

 Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před 
zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a 
výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního 
poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku. 

 Při práci se školní matrikou a dalšími dokumenty školy, které obsahují osobní 
údaje dětí/žáků a jejich zákonných zástupců bude postupovat v souladu se 
Směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů a Spisovým a skartačním řádem 
školy. Řádně dbá na aktualizaci i zálohování dat ze školní matriky. 

 Je si vědom, že porušení výše uvedených povinností je závažným porušením 
pracovních povinnosti. 
 

3) Popis poradenských služeb 
  

Učitelé a třídní učitelé 

   Základní informace  o řešení problému 

   PLPP a IVP 

   Spolupráce s asistentem pedagoga 

   Realizace podpůrných opatření 

   Podpora nadaným žákům 
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 Volba povolání 

 Klima třídy 

 

Kontakty a konzultační hodiny jsou uvedeny na www.zshodkovice.cz 

 

Výchovný poradce 

 Volba povolání 

 PLPP a IVP 

 Podmínky pro práci s nadanými žáky 

 Spolupráce s rodiči při kontaktech s PPP a SPC 

 Pomoc zákonným zástupcům  při řešení výchovných a vzdělávacích problémů 

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů 

 výchovné problémy 

 sociálně patologické jevy  např. šikana, kyberšikana, záškoláctví …  

 pomoc při řešení domácího násilí 

 

Školní speciální pedagog 

 koordinuje speciálně – pedagogickou péči ve škole 

 spolupracuje na tvorbě PLPP a IVP 

 individuální či skupinová speciálně pedagogická péče 

 podpůrná opatření pro žáky 

4)  Právní normy 

 Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,  středním, vyšším  odborném a 

jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytováníporadenských služeb ve školách a 

školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných 

  

 Příloha č.1: kontakty na PPP a SPC 

 

 

V Hodkovicích nad Mohelkou  12.9.2018 

…………………………………………………………………………… 

Ředitel školy       

http://www.zshodkovice.cz/
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PŘÍLOHA č.1 

Pedagogicko -psychlogické poradny 

 

 

 

Speciálně pedagogická centra 

 


