Školní poradenské pracoviště
Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich
zákonným zástupcům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a
výukových potíží. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti
se speciálními vzdělávacími potřebami.
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 .

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



poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci



prevence rizikového chování (závislosti, agresivita, šikana, rasismus, sexuální výchova atd.)



vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve škole



práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace,
posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností)



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

Pracovníci školního poradenského pracoviště:
Ředitel školy: Mgr. Libor Rygál
Tel: +420 482 323 263
skola@zs.vratislavice.cz
Zástupce ředitele školy: Mgr. Věra Humpalová
Tel: +420 482 323 263
skola@zs.vratislavice.cz
Výchovný poradce: Mgr. Vladimíra Reinišová
Tel : 482 323 263, 773 334 502;
E-mail: vladimira.reinisova@zs.vratislavice.cz
Konzultační hodiny: úterý 7:30 – 8:00
Jiný termín lze sjednat po předchozí domluvě

činnosti výchovného poradce











Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků (
koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství, základní skupinová i individuální šetření
k volbě povolání, poradenství zákonným zástupcům, spolupráce se školskými poradenskými
zařízeními, zajišťování skupinových návštěv žáků v informačních poradenských střediscích úřadů
práce.
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.
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).
Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním
vzdělávacím potřebám.
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.

Poradce pro I. stupeň: Mgr. Jana Svobodová
Tel: 482 323 263
E-mail: jana.svobodova@zs.vratislavice.cz

činnosti 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
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
zajištění zápisu žáků do 1. Ročníku

Metodik prevence: Mgr. Lucie Marhoulová
Tel: 482 323 263
e-mail: lucie.marhoulova@zs.vratislavice.cz
Konzultační hodiny dle dohody

činnosti metodika prevence










vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP) na škole
prevence rizikového chování na škole
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 rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v pedagogickopsychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními,
krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti rizikového chování
kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči
v případě akutního výskytu rizikového chování
shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných
poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování a zajištění těchto zpráv a informací
v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách
programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy

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.
www.drogy-info.cz
www.odrogach.cz
Školní psycholog: Mgr. Eva Véle





Pracovní dny: po, út, st, pá
Konzultační hodiny:
Pedagogové: 7.30 – 8.00 každý den mimo čtvrtky
Rodiče:
14.00 – 15.30 úterý
Žáci:
13.00 – 15.00 středa
V dané termíny je lepší domluvit se předem. V případě potřeby je možný jiný termín.
Pracovna: 2. Patro hlavní budovy, č. 35
Tel.: 773 334 503, 482 323 263 (klapka 111)
Email: eva.vele@zs.vratislavice.cz

činnosti školního psychologa
Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje
se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních
údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými
a dalšími poradenskými zařízeními, zejména pedagogickopsychologickými poradnami, dále se zařízeními a
institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež
apod.
1. Screeningová diagnostika, depistáž
Depistáž specifických poruch učení žáků
Screeningová diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků
Depistáž a diagnostika nadaných dětí
Zjišťování sociálního klimatu ve třídě
Screening, ankety, dotazníky ve škole
2. Konzultační, poradenské a intervenční činnosti
Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení)
Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)
Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)

Kariérové poradenství u žáků Techniky a hygiena učení (pro žáky)
Skupinová a komunitní práce s žáky
Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
Podpora spolupráce třídy a třídního učitele Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v
oblasti výchovy a vzdělávání
Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí
3. Metodická práce a vzdělávací činnost
Metodická pomoc třídním učitelům
Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení)
Účast na pracovních poradách školy Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole
(výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé)
Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními,
zdravotnickými a dalšími zařízeními
Metodická intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího
programu
Besedy a osvěta (zákonným zástupcům)
Prezentační a informační činnost

Kontakty na pracoviště s odbornou péči:
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje
Linka důvěry Liberec
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – Liberec, Jablonec n. N.
Pedagogicko psychologická poradna – Liberec, Jablonec n. N.
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče Čáp, ZŠ a MŠ Liberec
Středisko výchovné péče Čáp Liberec
Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch Liberec
Dětská psychiatrická ambulance (DPA) Krajské nemocnice (KN) Liberec
Mgr. Petr Moos (klinický psycholog – adolescenti a dospělí)
MUDr. Eva Hlavová, psychiatr pro děti, dorost a dospělé
MUDr. Hana Vorlová, dětský psychiatr

