
Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje pedagogicko-psychologickou 

poradenskou pomoc žákům, učitelům i rodičům. Zapojení školní psychologové a 

školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí, 

velká pozornost se věnuje všem rizikům, která mohou proces vzdělávání negativně 

ovlivnit. Odborníci pracují se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se žáky 

nadanými a se žáky, kteří ve vzdělávání potřebují jakkoli podpořit. Značná pozornost 

je věnována preventivním aktivitám škol: předcházení záškoláctví, neprospěchu a 

pomoci v případech péče o žáky s poruchami chování. 

Všichni zapojení odborníci poskytují standardní poradenské služby pro školu, 

spolupracují se systémem školy, s výchovnými poradci i školními metodiky prevence. 

Nezbytná je pak také spolupráce s vedením školy, s pedagogickým sborem, s 

třídními učiteli. ŠPP napomáhá také ke zlepšení komunikace s rodiči žáků. 

Školního poradenského pracoviště se schází každou poslední středu v měsíci 

v ředitelně školy. 

Služby ŠPP zabezpečují: 

Ředitel školy: Mgr. Ota Bažant 

Zástupci ředitele školy: Mgr. Jitka Dvořáková, Mgr. Marie Dolínková, DiS.Marek Hlubuček  

Školní psycholog: PhDr. Alena Křepelová, Mgr. Kateřina Spěváčková 

Výchovný poradce: Ing. Eva Arazimová  

Metodik školní prevence: Mgr. Pavla Dočkalová  

Cíle ŠPP 

 poskytování poradenských a konzultačních služeb z oblasti psychologické a   

speciálně pedagogické pro žáky, rodiče/zákonné zástupce i pedagogy 

 včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních      

kolektivů 

 vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně      

nežádoucích jevů 

 poskytování kariérového poradenství 

 připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

 vybudovat příznivé podmínky pro integraci kulturních odlišností a přijímání 

sociálních odlišností na škole 

 prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči 

 integrovat poradenské služby poskytované školou se službami 

specializovaných poradenských zařízení, zejména PPP (pedagogicko-

psychologická poradna), SPC (speciálně-pedagogické centrum), SVP 

(středisko výchovné péče) a IPS (informační a poradenské středisko) úřadu 

práce 

 pořádat přednášky, besedy (sexualita, morálka, multikulturní rozdíly, drogy a 

další témata, která se projeví jako aktuální) 


