Plán práce školního poradenského
pracoviště na školní rok 2021/22
Členové:
Eva Směšná - Výchovný poradce
eva.smesna@zsnaklo.cz, tel.: 773 333 952
Pomoc při volbě povolání (kariérové poradenství), péče o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami a o žáky nadané.
Marie Roglová - Školní metodik prevence
marie.roglova@zsnaklo.cz, tel.: 773 333 952
Prevence a řešení rizikového chování, péče o žáky s poruchami chování.
Jiří Peřina - Ředitel školy
jiri.perina@zsnaklo.cz, tel.: 773 645 507
Metodická podpora, řešení závažnějších případů.

Konzultační hodiny, kdykoli po předchozí telefonické, či písemné dohodě.

Školní poradenské pracoviště si jako hlavní cíle stanovilo poskytovat kvalitní
poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:
1. Výchova a vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami
- péče o žáky nadané, o žáky neprospívající a žáky ohrožené školním
neúspěchem
2. Problémy se školní docházkou - neomluvená absence
3. Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami
4. Metodická podpora učitelů v práci se studenty se speciálními vzdělávacími
potřebami
5. Kariérní poradenství – profesní orientace studentů
6. Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování

Hlavní úkoly pro jednotlivé oblasti činnosti
1. Výchova a vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami
- aktualizace a doplnění databáze studentů se specifickými vzdělávacími
potřebami
- příprava podkladů pro vytvoření plánu pedagogické podpory a pro vytvoření
individuálních vzdělávacích plánů v souladu s platnou legislativou – založení
spisů a vedení dokumentace
- spolupráce s třídními učiteli při tvorbě IVP
- koordinace a účast na projednávání individuálních vzdělávacích plánů se
studenty a jejich zákonnými zástupci
- vyhodnocování PLPP, popř. doporučení k vyšetření v SPC nebo PPP
- zhodnocení výsledků péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami zpětná vazba od zákonných zástupců studentů i jejich vyučujících
- jednání o neprospěchu žáků, kteří jsou hodnoceni nedostatečnou, vedení
zápisu z jednání s rodiči a vyučujícími
- vyhodnocení podpůrné práce s neprospívajícími dětmi na pedagogické radě,
popř. hledání dalších možností podpory
- spolupráce s vyučujícími jednotlivých předmětů, ve kterých mají žáci problémy
- poskytování individuálních konzultací třídním učitelům, žákům i rodičům

2. Problémy se školní docházkou – neomluvená absence
- prevence a postihy záškoláctví – postup podle metodického pokynu
- evidence neomluvených hodin, účast na jednání třídních učitelů s rodiči,
evidence zápisů z jednání
- v případě zájmu zajištění individuální poradenské péče pro rodiče studentů
s neomluvenou absencí
- koordinace zajištění pomoci studentům s dlouhodobou absencí ze zdravotních
důvodů
3. Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami
- příprava školních dotazníků pro odeslání na vyšetření do PPP
- průběžné doplňování databáze žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
- zajištění spolupráce s PPP, ve kterých jsou žáci evidováni

4. Metodická podpora učitelů v práci se studenty se speciálními vzdělávacími
potřebami
- sledování a předávání nových poznatků v oblasti péče o studenty se
specifickými vzdělávacími potřebami
- konzultace s vyučujícími ohledně jednotlivých žáků se SVP
5. Kariérní poradenství – profesní orientace studentů
- aktualizace informační nástěnky a shromažďování informací o možnostech
dalšího vzdělávání
- zprostředkování návštěvy na veletrhu škol, burze práce a vzdělávání, ÚP
- pomoc při rozhodování, organizace exkurzí na specializovaných pracovištích
- organizace návštěvy náborářů ve škole
- pomoc při vyplnění a zpracování přihlášek na SŠ
- pomoc v případě nepřijetí s odvoláním na SŠ
6. Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování
- aktivity plánované v oblasti prevence jsou popsány v Preventivním programu
školy.
- předávat žákům informace o sociálně patologických jevech, ukázat jaké
problémy tyto jevy způsobují ve společnosti
- pomáhat k toleranci, zamezit xenofobii a rasové nesnášenlivosti
- provádět včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a
třídních kolektivů
- předcházet všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a
diskriminace
- vytvářet příznivému klima ve třídách,
- podporovat vzdělávání a sociální začleňování žáků z odlišného kulturního
prostředí a s odlišným životním stylem
- zabývat se problematikou zdravého životního stylu
Časový plán VP je součástí jako příloha č. 1.
Časový plán MP je součástí jako příloha č. 2.

Právní podpora
Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu
Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb na školách a
školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.
Kvalifikační standardy pracovníků školy jsou specifikovány zákonem č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.
S veškerými informacemi poskytnutými v rámci ŠPP je nakládáno v souladu se
zákonem č. +01/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů.

V Nákle 27. 8. 2021

---------------------------------------------Eva Směšná

----------------------------------------------Marie Roglová
Schvaluje:
----------------------------------------------Jiří Peřina

