
1 

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

Gymnázium Hejčín 

 

Tým ŠPP 

 

Školní psycholog a koordinátor: Mgr. Kateřina Drahá 

Metodik prevence: Ing. Mgr. Hana Vacková 

Výchovný poradce: RNDr. Pavlína Hartmannová 

 

Kontakty 

Školní psycholog a koordinátor: Mgr. Kateřina Drahá  

psycholog.gcajkol@centrum.cz 

 

Metodik prevence: Ing., Mgr. Hana Vacková  

vackova@gytool.cz 

 

Výchovný poradce: RNDr. Pavlína Hartmannová 

hartmannova@gytool.cz 
................................................................................................................................................................ 

 

Standardní činnosti členů týmu ŠPP určené 

 pro studenty, pedagogy a také zákonné zástupce studentů 

 

 

Školní psycholog 

 

Poradenské a konzultační práce 

Psychologická intervence v krizových situacích 

Poradenství v rámci osobních (školních, rodinných) problémů studentů 

Poradenství a psychodiagnostika v rámci kariérového poradenství 

Poradenství v oblasti stylů a technik učení 

Skupinové poradenství pro studenty  
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Podpora spolupráce třídy a třídního učitele 

Individuální konzultace pro učitele 

Individuální konzultace pro rodiče 

Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve škole 

 

 

Psychodiagnostika 

Diagnostika dynamiky a struktury osobnosti v kontextu rozvoje osobnostních kompetencí a studijních 

předpokladů 

Diagnostika výchovných a vzdělávacích potíží 

Diagnostika klimatu třídy, dotazníky, screeningy (na zakázku školy) 

 

Metodická oblast 

Skupinová konzultační setkání pedagogů (např.supervize) 

Účast na pedagogických poradách 

Koordinace ŠPP 

Zajištění kontaktů s poradenskými i jinými kompetentními institucemi v péči o studenta mimo školu 

Metodická pomoc pedagogům při výuce, podpora při sestavování individuálních učebních plánů apod. 

Sjednání schůzek s rodiči dle potřeby 

 

Další činnosti  

Nabídka psychoterapeutické péče nebo její zprostředkování 

Odborná podpora při výběru personálu školy 

Supervize práce se studenty, zákonnými zástupci či ostatními pedagogy 

Mediační podpora při schůzkách s rodiči a pedagogy 

 

Výchovný  poradce 

  

Poradenské činnosti 

Kariérové poradenství  a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě studentů 

zpravidla formou   individuálního poradenství  

Zajišťování skupinových návštěv informačních a prezentačních akcí v kontextu volby vysoké školy resp. 

profesního zaměření (např. Gaudeamus, dny otevřených dveří apod.) 

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (IVP) 

Příprava návrhů na další péči o studenty vyžadující zvláštní pozornost (např.studenti cizinci apod.) 

Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb 

Příprava podmínek pro integraci studentů se zdravotním postižením ve škole 
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Metodické a informační činnosti 

Přiblížení oblasti kariérového poradenství pedagogickým pracovníkům ve spolupráci se školním 

psychologem 

Předávání informací z oblasti kariérového poradenství a péče o studenty s SVP pedagogům školy 

Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu 

Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v ŠPZ a jejich zajištění v souladu s předpisy o 

ochraně osobních údajů 

Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti VP, navržená realizovaná opatření 

 

Metodik prevence 

 

Metodické a koordinační činnosti 

Koordinace tvorby, kontrola realizace a inovace preventivního progamu školy 

Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na rizikové jevy v chování studentů 

Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího 

procesu 

Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy s  kompetencí prevence rizikových jevů v 

chování  studentů 

Kontaktování odborného pracoviště nebo intervence s následnou péčí v případě akutního výskytu rizikových 

jevů 

Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti MP, navržená a  realizovaná 

opatření 

 

Informační činnosti 

Zajišťování odborných informací o  rizikovém chování studentů,  nabídky programů a projektů 

pedagogickým pracovníkům školy 

Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací 

Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy v oblasti prevence 

 

Poradenské činnosti 

Vyhledávání a orientační šetření studentů s rizikem či projevy nežádoucího chování, poskytování 

poradenských služeb 

Spolupráce s TU při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u 

studentů a tříd 

Příprava podmínek pro integraci studentů s SVP 
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Na školní psycholožku či ŠPP se obracejte v případech, když 

 

 potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů studentů typu SVP 

 potřebujete poradit při řešení vztahových či komunikačních potíží studentů 

 potřebujete pomoc při řešení aktuální krize studenta 

 se vám nedaří komunikace s konkrétním studentem či třídou, rodičem nebo kolegou 

 potřebujete zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou 

 potřebujete pomoc při řešení výukových či výchovných potíží  

 potřebujete pomoc při řešení potíží studentů ve spolupráci se zákonnými zástupci (setkání s rodiči, u 

kterého nechcete být sami, podpora formou mediace) 

 potřebujete podporu v osobních obtížích nebo si jen popovídat a odpočinout 

 potřebujete cokoliv dalšího, v čem vám mohu být nápomocna ... 

 

Důležité upozornění: 

K individuální práci se studentem mladším 18 let  je potřeba nejprve setkání s rodičem a zajištění 

informovaného souhlasu. S pedagogem v případě, kdy může specifikovat, co se se studentem děje a pak se 

studentem samotným; není tedy možné studenta k sobě ihned přijmout /výjimkou je krizová intervence, která 

souhlasu nepodléhá/ 

 

Na výchovnou poradkyni či ŠPP se obracejte v případech, když 

 

 potřebujete informace o integrovaných studentech, které vyučujete 

 potřebujete kontakt do SPC, PPP nebo zprostředkovat komunikaci s nimi (v rámci IVP) 

 potřebujete radu nebo pomoc při tvorbě IVP 

 potřebujete zorganizovat schůzku se zákonnými zástupci 

 potřebujete aktivní podporu při schůzce se zákonnými zástupci 

 potřebujete informace o VŠ v Olomouckém kraji či celé ČR 

 potřebujete informace v oblasti profesní orientace a volby povolání 
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Na metodičku prevence či ŠPP se obracejte v případech, když 

 

 potřebujete zrealizovat preventivní program ve třídě 

 potřebuje zmapovat klima třídy (ve spolupráci se školní psycholožkou) 

 potřebujete prošetřit rizikové chování studenta nebo skupiny studentů (šikana, krádeže apod.) 

 potřebujete metodickou podporu při vlastních aktivitách se studenty 

 potřebujete zajistit naléhavé krizové řešení situace (telefonní čísla, důležité kontakty) 

 potřebuje zprostředkovat besedu, setkání s odborníky, preventivní programy 

 

Základní informace o ŠPP 

 

 pravidelné schůzky 1x měsíčně  

 pravidelná setkání s vedením školy – vzájemné předání  informací  

 jasné vymezení kompetencí členů ŠPP vyplývající z jejich odbornosti vymezuje Příloha č. 3 

k Vyhlášce č. 72/2005 Sb. 

 členové týmu ŠPP jsou z profesních a etických důvodů vázáni mlčenlivostí (viz Zákon 

101/2000 Sb; zacházení s citlivými a důvěrnými informacemi, jejich předávání a výjimky) 

 výstupy z činností ŠPP budou předávány s ohledem na práci s citlivými a důvěrnými 

informacemi, a to pouze zákonným zástupcům a kompetentním osobám v odpovídajícím 

rozsahu 

 z porad ŠPP jsou pořizovány zápisy a v případě oslovení ŠPP s podnětem ke spolupráci je k 

dispozici formulář Zakázka pro ŠPP 

 snažíme se pracovat preventivně a bez odkladů, výsledky práce jsou pro vnější okolí často 

málo hmatatelné, a to jak z důvodu dodržování důvěrnosti informací,  tak i  proto, že rozvoj 

většiny problému lze zastavit včas a problém se ve větším rozsahu nestačí projevit  

 

 

 

 


