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Poskytování poradenských služeb ve škole se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016
Sb., zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Školní
poradenské služby jsou zajišťovány školním poradenským pracovištěm.
1) Školní poradenské pracoviště
Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence,
kariérovým poradcem. Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování poradenských a
konzultačních služeb pro žáky, zákonné zástupce i pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby
umožňovalo důvěrnost jednání a zaručovalo ochranu osobních dat.
2) Pracovníci školního poradenského pracoviště - vymezení poradenských služeb ve škole
Školní poradenské pracoviště pracuje ve složení:
Výchovná poradkyně: Ing. Zora Aichlerová
Školní metodik prevence: Mgr. Jakub Senci
Kariérové poradkyně: Ing. Jana Prokopová, Mgr. Marie Lapčíková (šablony)
Asistentka pedagoga: Ing. Gabriela Mazáková

Výchovná poradkyně: věnuje se problematice procesu integrace žáků se SVP. Vykonává činnost
poradenskou, metodickou, informační, o těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. Náplň
práce výchovného poradce vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve
školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. a z plánu práce
výchovného poradce pro daný školní rok.
Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími

potřebami. Vede evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a průběžně ji aktualizuje.
Vypracovává plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány.
Komunikuje s orgány státní správy: MěÚ – odborem sociálních věcí, okresní soudem, Policií ČR,
probační a mediační službou, aj.
Vede výchovnou komisi, která řeší výchovné problémy žáků, dle plánu práce výchovné komise.
Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a
jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Školní metodik prevence: pracuje především v oblasti prevence rizikového chování žáků.
Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační, poradenskou. Připravuje, koordinuje
a realizuje preventivní program školy, vede písemnou dokumentaci o činnosti. Náplň práce školního
metodika prevence vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. Prioritním cílem preventivní
strategie školy je podpora bezpečného chování, zdravého životního stylu žáků a pozitivních
mezilidských vztahů.
Vytváří preventivní program školy a zajišťuje jeho realizaci, vyhodnocuje efektivitu programu.
Koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního
zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování,
rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.

Další pedagogičtí pracovníci školy (učitelé, třídní učitelé, vychovatelé, asistentka pedagoga):
učí a pracují se žáky podle zásad a metod ŠVP, provádí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, vytváří
zdravé klima třídy, která je součástí otevřené a bezpečné atmosféry školy. Konzultují výchovné a
vzdělávací problémy s pracovníky poskytujícími poradenské služby školy, spolupracují se zákonnými
zástupci.

3) Časová dostupnost poradenských služeb
Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, učitele a
zákonné zástupce.

4) Práce s informacemi a důvěrnými daty
Informace a důvěrná data o žácích a jejich zákonných zástupcích, která se poradenští pracovníci školy
dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Poradenští pracovníci školy zachovávají mlčenlivost o skutečnostech týkajících se osobních údajů
žáků a zákonných zástupců žáků, zachovávají mlčenlivost o zdravotním stavu žáků. Dbají o to, aby
dokumenty týkající se osobních údajů a zdravotního stavu nebyly volně přístupné.

Vypracovala: Ing. Zora Aichlerová, 22. 3. 2022

