
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY 

RTYŇSKÁ 156, 417 63 ŽALANY 

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

Školní poradenské pracoviště bylo ustanoveno na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., 

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, v platném znění, 

s účinností od 1. 9. 2016. 

 

Ředitel základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole zpravidla 

výchovným poradcem a školním metodikem školním poradenským pracovištěm, ve kterém 

působí zpravidla výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří spolupracují zejména 

s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. 

Poskytování poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním psychologem nebo 

školním speciálním pedagogem. 

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím  

potřebám žáků školy zaměřené zejména na: 

 

a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, 

c) prevenci školní neúspěšnosti, 

d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu 

k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, 

e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí 

a s odlišnými životními podmínkami, 

f) podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, 

g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi 

a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných 

odlišností ve škole a školském zařízení, 

h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních 

kolektivů, 

i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany 

a diskriminace, 

j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných 

školou, 

k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně 

pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy, 

l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, 

m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými 

zařízeními. 

Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje popis 

a vymezení rozsahu činností pedagogických pracovníků uvedených v odstavci 1, preventivní 

program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům 

rizikového chování. 



Pedagogičtí pracovníci uvedení v odstavci 1 se podílejí na zajišťování podpůrných opatření 

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským 

zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků. 

 

Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením také v oblasti dalších služeb 

zajišťovaných pro žáky podle standardních činností.  

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem 

prevence a speciálními pedagogy. 

Školní poradenské pracoviště je zřízeno v neúplné variantě, tj. bez školního psychologa. 

Školní poradenské pracoviště spolupracuje při uplatňování podpůrných opatření ve vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Koordinátor poskytování podpůrných opatření a kontaktní pracovník se školským 

poradenským zařízením (PPP, SPC): Mgr. Miroslava Tkáčová 

 

Členové Školního poradenského pracoviště při ZŠ a MŠ Žalany: 

Mgr. Miroslava Tkáčová, výchovný poradce 

E-mail: tkacova@zs-zalany.cz 

Mgr. Michaela Kaplanová Brabcová, DiS., školní metodik prevence  

E-mail: kaplanova@zs-zalany.cz 

Mgr. Dita Nerudová, speciální pedagog 

E-mail: nerudova@zs-zalany.cz 

Mgr. Lukáš Šimon, ředitel školy 

E-mail: simon@zs-zalany.cz 

 
V Žalanech dne 1. 9. 2018 

 

                                                                                                                       Mgr. Lukáš Šimon 

                                                                                                                            ředitel školy 

mailto:tkacova@zs-zalany.cz
mailto:kaplanova@zs-zalany.cz
mailto:nerudova@zs-zalany.cz
mailto:simon@zs-zalany.cz

