
  

       
 
 

 
KONCEPCE 

PORADENSKÝCH 
SLUŽEB 

ŠKOLNÍHO 
PORADENSKÉHO 

PRACOVIŠTĚ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zpracovala: Mgr., Bc. Jana Pravdová 
ředitelka školy 

výchovná a kariérová poradkyně 
1.9.2021 

Základní škola a mateřská škola Liběchov,       
 příspěvková organizace  

TEL.:315 697 003  Za Školou 161             277 21 Liběchov 
IČO: 495 19 026   e-mail:  skola@zslibechov.cz  
    

http://www.zslibechov.cz/ 
 



1. Vymezení poradenských služeb ve škole 
Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské 
služby ve škole jsou zajišťovány výchovným a kariérovým poradcem, školním metodikem 
prevence a poradenským týmem tvořeným třídními učiteli.  
 
Za jejich poskytování odpovídá ředitelka školy, která také odpovídá za vypracování 
preventivního programu školy a podílí se na zajištění výchovného a kariérového poradenství. 
 
Služby poskytované školou jsou koordinovány se školskými poradenskými zařízeními v dané 
oblasti. Všichni určení pedagogové (ředitelka školy, výchovný a kariérový poradce, metodik 
prevence) v součinnosti s třídními učiteli, případně další učitelé se podílejí na školním 
programu pedagogicko-psychologického poradenství. Všichni tito pedagogové poskytují 
metodickou a konzultační podporu žákům a jejich rodičům a vytváří konzultační tým pro 
ostatní pracovníky školy. 

2. Pracovníci školního poradenského pracoviště:   

Výchovný a kariérový poradce  

Mgr., Bc. Jana Pravdová 

Školní metodik prevence 

Ing. Lucie Orvošová,  

Práce s integrovanými žáky 

Mgr., Bc. Jana Pravdová,  

Speciální pedagog 

zajišťuje PPP v Mělníku 

Poradenský tým 

třídní učitelé aktuálně 

 

Výchovný a kariérový poradce se věnuje práci s žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami (včetně žáků nadaných) a problematice kariérového poradenství. 
 
Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence rizikového chování. 
 
Speciální pedagog se věnuje poradenství žákům se speciálně vzdělávacími potřebami 
(zajišťuje PPP v Mělníku). 
 
Poskytování poradenských služeb ve škole je zpracováno na základě vyhlášky č. 27/2016 Sb., 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 
 



3. Standardní činnosti školního poradenského pracoviště 

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců  
a pedagogů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Podmínkou poskytnutí 
psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je předání informace podle 
odstavce 3 vyhl. 72/2005Sb a písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce 
nezletilého žáka. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo 
duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá  
o psychologické vyšetření žáka. 

 

4. Časová dostupnost poradenských služeb 
 
Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, 
učitele a rodiče. Ve svých konzultačních hodinách je poradenský pracovník pro uvedenou 
cílovou skupinu dostupný v prostorách, které jsou vyhrazeny pro poskytování poradenských 
služeb. Denní doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této sužby a potřebami 
žáků, rodičů a učitelů. 
 

5. Program/plán poradenských služeb na škole 

Program pedagogicko-psychologického poradenství zpracovává a každoročně aktualizuje tým 
poradenských pracovníků školy a poté předkládá ke schválení ředitelce školy. 

Oblast prevence 
viz Minimální preventivní program – garant – metodik prevence 
 
Oblast výchovného a kariérního poradenství 
viz plán výchovného poradce – garant – výchovný poradce 

 pracovat se všemi subjekty školy a vytvářet tak širokou základnu primární prevence 
školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů 

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

 podílet se na tvorbě školních vzdělávacích programů 
 podporovat koncepci kariérového poradenství 
 pomáhat žákům (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům nadaným 

a žákům cizincům) a jejich rodičům při volbě studia 
 projektovat vzdělávací dráhy zájemců o studium na škole – co, kdy, kam a jak 

studovat – možno na podkladě vyšetření PPP, SPC, IPS úřadů práce – test profesní 
orientace 

 zlepšovat podmínky a možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, žáků nadaných a cizinců 

 individuální přístup ke každému žákovi 
 tvorba individuálních vzdělávacích plánů 
 pokračovat ve vytváření příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních 

odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole 



 posilovat průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvářet 
předpoklady pro jeho snižování 

 prohlubovat včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a 
třídních kolektivů 

 hledat cesty k řešení problémů šikany, hledat cesty k řešení problémů záškoláctví, - 
hledat cesty k řešení dalších problémů specifického charakteru (drogy, alkohol, 
kouření a jiné) 

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

 poskytovat metodickou pomoc při řešení psychologických a speciálně pedagogických 
problémů 

 nadále podporovat dobrou spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči 
 integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských 

poradenských zařízení (např. PPP, SPC, SVP) a s úřady práce. 
 
Oblast podpory rozvoje nadaných žáků 
Zajišťování diagnostiky nadaných žáků a péče o nadané žáky 
 

6. Práce s informacemi a důvěrnými daty 
 
Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy 
dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
 
 
Mgr., Bc. Jana Pravdová – ředitelka školy, výchovný a kariérový poradce 


