ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU, p. o.
Nad Školou 278, 463 11, Liberec 30, tel./fax. 482 323 263

Program poradenských služeb ve škole
Poradenské služby jsou školou poskytovány žákům, zákonným zástupcům žáků
a pedagogickým pracovníkům školy, a to na žádost žáků, zákonných zástupců žáků,
pedagogických pracovníků školy nebo na základě doporučení školského poradenského zařízení
nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci. Podmínkou poskytnutí poradenské služby školou je
součinnost žadatele potřebná k naplnění účelu poradenské služby. Poradenské služby v níže
uvedených oblastech poskytuje škola bezplatně:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami –
výchovná poradkyně, poradkyně pro 1. stupeň
sledování a vyhodnocování účinnosti realizovaných podpůrných opatření – výchovná
poradkyně, poradkyně pro 1. stupeň
prevence školní neúspěšnosti – výchovná poradkyně, školní speciální pedagog
kariérové poradenství (vzdělávací, informační a poradenská podpora k vhodné volbě
vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění) pro žáky bez speciálních
vzdělávacích potřeb – výchovná poradkyně
kariérové poradenství (vzdělávací, informační a poradenská podpora k vhodné volbě
vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění) pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami – školní psycholog
podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných – výchovná poradkyně,
školní psycholog
průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi – výchovná
poradkyně, školní speciální pedagog, školní psycholog
včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů –
školní speciální pedagog
podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a
s odlišnými životními podmínkami, vytváření příznivého sociálního klimatu pro
přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole – školní metodička prevence
předcházení všem formám rizikového chování (např. šikana, diskriminace) – školní
metodička prevence
průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou –
školní metodička prevence
metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických
postupů ve vzdělávací činnosti školy – školní speciální pedagog, školní psycholog
spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci – výchovná poradkyně,
školní speciální pedagog, školní psycholog
spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými
zařízeními – výchovná poradkyně
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Poskytování poradenských služeb ve škole zabezpečuje ředitel školy prostřednictvím školního
poradenského pracoviště, které tvoří:
výchovná poradkyně:
Mgr. Vladimíra Reinišová
konzultační hodiny: dle dohody
e-mail: reinisova.vladimira@zs.vratislavice.cz
telefon: 773 334 502
školní metodička prevence:
Mgr. Lucie Marhoulová

Mgr. Karolína Tollarová

konzultační hodiny: dle dohody

konzultační hodiny: dle dohody

e-mail:
marhoulova.lucie@zs.vratislavice.cz

e-mail:
tollarova.karolina@zs.vratislavice.cz

telefon: 773 334 500

telefon: 773 334 500

školní speciální pedagog:
Mgr. Aleš Benda
konzultační hodiny: dle dohody
e-mail: benda.ales@zs.vratislavice.cz
telefon: 773 334 500
školní psycholog:
Mgr. Oto Dymokurský
konzultační hodiny: úterý a čtvrtek 13:30-16:30
e-mail: dymokursky.oto@zs.vratislavice.cz
telefon: 732 805 076 (v pracovní dny od 8 do 18 hod.)
poradkyně pro 1. stupeň:
Mgr. Jana Svobodová
konzultační hodiny: dle dohody
e-mail: svobodova.jana@zs.vratislavice.cz
telefon: 773 334 500
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Schůzku s pracovníkem školního poradenského pracoviště je třeba si předem domluvit osobně,
e-mailem nebo telefonicky.
Všechny informace získané v souvislosti s poskytováním poradenských služeb školou jsou
zpracovány v souladu s aktuálním zněním zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky
č. 72/2005 Sb. (poskytování poradenských služeb) a zákona č. 110/2019 Sb. (zpracování
osobních údajů).

Schválil: Mgr. Libor Rygál, ředitel školy
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