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               ředitel školy                                                                                  ŠPP            

Program poradenských služeb v ZŠ a MŠ logopedické 

Brno 

pro školní rok 2022/2023 
 
 

V naší škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků 

školy zaměřené zejména na (viz §7 odst. 2 vyhlášky č.72/2005 Sb., v platném znění): 

• poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,  

• sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, 

• prevence školní neúspěšnosti, 

• kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě 

vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, 

• podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými 

životními podmínkami, 

• podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, 

• průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření 

příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském 

zařízení, 

• včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,  

• předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace, 

• průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou, 

• metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve 

vzdělávací činnosti školy,  

• spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, 

• spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.  

Poradenské služby v naší škole jsou zajišťovány členy Školního poradenského pracoviště při ZŠ a MŠ logopedické 

Brno, Veslařská 234 (dále „ŠPP“). ŠPP je tvořeno nadále školním psychologem, výchovným poradcem a školním 

metodikem prevence. ŠPP je koordinováno školním psychologem, který je pracovníkem školního poradenského 

pracoviště písemně pověřeným ředitelem k organizování, řízení a kontrole práce jiných pracovníků ŠPP (dále jen 

„vedoucí ŠPP“). Činnost ŠPP je podřízena vedení školy, tj. zástupci pro 1. stupeň ZŠ a řediteli ZŠ. 

 

Popis a vymezení rozsahu činnosti školního psychologa 

• poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

o Cíl: vytvoření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků se SVP ve škole i školském zařízení 

o Tato činnost bude opět zajišťována školním psychologem a výchovným poradcem a bude 

probíhat zejména ve spolupráci s třídními učiteli, speciálními pedagogy-logopedy a zástupci ZŠ. 

Pro poskytování podpůrných opatření bude nadále nutná spolupráce všech zúčastněných, včetně 

zapojení zákonných zástupců.  

o ŠPZ bude návrh doporučených podpůrných opaření žáků školy konzultovat se školním 

psychologem (vedoucím ŠPP), se zástupci ZŠ a s třídními učiteli. Činnost koordinátora inkluze 

byla již dříve přidělena školnímu psychologovi a některé kompetence koordinátora inkluze 

rozděleny mezi všechny třídní učitele, výchovného poradce a nově také zástupkyni ZŠ pro Útvar 

logopedické intervence. Pro usnadnění součinnosti ŠPP bude pokračovat s aktualizací schémat 

postupů, která budou všem k dispozici, v úvodu školního roku budou postupy opětovně s učiteli 

probrány a kompetence připomenuty, schémata vyvěšena na viditelná místa. Školní psycholog 

obdrží od sociální pracovnice školy Doporučení ŠPZ, bude sledovat formální stránku, dále předá 

třídním učitelům, kteří se s Doporučením ŠPZ seznámí, pozvou si zákonné zástupce, zajistí 
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informovaný souhlas, na stejném Doporučení ŠPZ si nechají podepsat žádost o IVP, pokud bude 

doporučený. Dále třídní učitelé Doporučení ŠPZ předloží zástupcům ZŠ a také školnímu 

psychologovi, aby mohl zajistit informace a popř. péči poradenského systému školy, evidovat 

doporučené. Následně bude Doporučení ŠPZ vráceno třídním učitelům, kteří seznámí ostatní 

vyučující žáka. Nově bude Doporučení ŠPZ pedagogům také k dispozici v EduPage. V případě, 

že budou žákovi/dítěti doporučena podpůrná opatření ve školském zařízení při naší škole 

(internát, školní družina), bude o doporučených podpůrných opatřeních školní psycholog 

informovat a předávat kopii Doporučení ŠPZ k zajištění vedoucí vychovatelce - také 

k nahlédnutí pro příslušného vychovatele. Průběžně bude třídními učiteli aktualizován seznam 

žáků a typ podpůrných opatření, sledován termín platnosti Doporučení ŠPZ a Termín 

kontrolního posouzení SVP. Informace o končící platnosti Doporučení ŠPZ či Termínu 

kontrolního posouzení SVP bude přebírat zástupkyně ZŠ pro Útvar logopedické intervence 

školy, která dále zákonné zástupce vyzve k objednání svého dítěte na SPC. V případě 

doporučení vyšetření na popud učitele bude postup totožný s výše uvedeným. 

o Školní psycholog jako vedoucí ŠPP bude dále koordinovat činnost ŠPP s činností školy, ve 

spolupráci s vedením školy.  

o Školní psycholog bude realizovat individuální případovou péči o žáky v osobních problémech. 

Pokud bude doporučeno jako podpůrné opatření psychologické vedení či jiná činnost školního 

psychologa, školní psycholog začne tuto poradenskou službu poskytovat po předchozí žádosti 

zákonného zástupce a po zjištění, zda tato péče nebude kolidovat s péčí jiného odborníka 

zajišťujícího již obdobnou péči o dítě z oblasti školství, zdravotnictví či sociálních služeb.  

o V případě nových obtíží žáka, než jaké byly zjištěny při původním vyšetření SPC, začne nejprve 

s žákem pracovat třídní učitel i netřídní učitelé, event. výchovný poradce, školní metodik 

prevence či školní psycholog.  

o Školní psycholog bude pomáhat s péčí o žáky, kterým jsou poskytována PO druhého až pátého 

stupně, dle potřeby bude poskytovat pomoc třídním učitelům s tvorbou IVP a s vedením (IVP je 

primárně v kompetenci výchovného poradce).  

• sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření 

o Cíl: spolupráce na poskytování odpovídajících PO žákům, sledování, vyhodnocování PO a 

poskytování zpětné vazby ŠPZ 

o Školní psycholog bude sledovat poskytování podpůrných opatření, provádět observace žáků i 

observace ve třídách. Vyhodnocování podpůrných opatření bude probíhat primárně třídními 

učiteli ve spolupráci s Útvarem logopedické intervence naší školy, školním psychologem a 

výchovným poradcem. Třídní učitelé budou průběžně sledovat poskytování PO. Společné 

vyhodnocení PO bude probíhat na Pedagogické radě. Vyhodnocení PO bude následně 

zpracováno školním psychologem. Vyhodnocení PO může být dále realizováno dle aktuální 

potřeby ŠPZ. Součástí sledování PO bude také Hodnocení IVP, zpracováváno 1x ročně. 

Hodnocení IVP bude předáváno ŠPZ výchovným poradcem. Informace o PO žáka budou ŠPZ 

poskytovány dle aktuální potřeby. Dle potřeby ve spolupráci s třídními učiteli, Útvarem 

logopedické intervence ZŠ a školním psychologem budou přinášeny návrhy změn PO, které 

budou předány ŠPZ k posouzení SVP či kontrolnímu vyšetření žáka. Vyhledáváni budou žáci 

(zejména třídními učiteli a Útvarem logopedické intervence ZŠ), u nichž SVP ustupují, s cílem 

zvážení další formy vzdělávání a předání návrhu doporučení k přešetření na SPC. 

o Třídní učitelé budou průběžně sledovat podpůrná opatření; hodnocení podpůrných opatření bude 

dále probíhat také ve spolupráci se zákonnými zástupci v rámci třídních schůzek (zápis třídních 

schůzek).  

o Školní psycholog bude spolupracovat se ŠPZ při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se 

SVP a při intervenčních činnostech pro žáky se SVP. 

o Školní psycholog bude dle potřeby tvořit či aktualizovat koncepční materiály na téma PO. 

• prevence školní neúspěšnosti 

o Cíl: poskytnutí podpory při vzdělávání směřující ke zmírnění výukových obtíží a neprospěchu 
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o Program prevence školní neúspěšnosti bude nadále součástí Preventivního programu včetně 

strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a jinému rizikovému chování, kde jsou 

podrobně zapracována daná preventivní opatření.  

o Školní psycholog bude nápomocen při rozlišování příčin neprospěchu jednotlivých žáků a 

následně bude předkládat návrhy vhodných postupů pro školu a rodinu, včetně zvažování 

varianty diagnostiky výukových obtíží. Pomůže dle potřeby s prohloubením spolupráce mezi 

rodinou a školou, u daného žáka se zvážením doporučení vhodného učebního stylu a s nabídkou 

pomoci rodině se strukturací domácí přípravy. Bude se v případě potřeby podílet na nastavení 

doporučení vedoucích ke zmírňování školních obtíží, dále na nastavení spolupráce mezi 

zúčastněnými odborníky ze strany ŠPP a školy, rodiny.  

o Školní psycholog jako vedoucí ŠPP bude koordinovat spolupráci ŠPP a školy, spolu s vedením 

ZŠ. 

o Ve spolupráci s třídními učiteli bude vyhledávat neúspěšné žáky, zjišťovat příčiny školní 

neúspěšnosti, vzhledem k charakteru obtíží jednotlivých žáků volit vhodný typ podpory, 

poskytovat včasnou pomoc při řešení školní neúspěšnosti, předcházet rozvoji sekundárních 

obtíží v chování a rozvoji rizikového chování včetně poruch chování plynoucích 

z dlouhodobého neprospěchu. Mezi možnosti intervence bude patřit např. posílení spolupráce se 

zákonnými zástupci, průběžné sledování posunů, psychologické vedení žáka, Psychorelaxační 

skupina, Skupina Neuro-vývojové stimulace, zařazení do stimulačních programů (KUPOZ, 

DDF).  

o V případě, že v rámci SVP žáka budou zjištěny významné skutečnosti včetně SPCH či podezření 

na SPCH, bude zvažována vhodnost odborné podpory při vzdělávání žáka a způsob její realizace 

(např. nepovinný předmět CČJ- SPU, Psychorelaxační skupina, psychologické vedení žáka, 

odborné lékařské vyšetření). 

o Školní psycholog bude podporovat dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání, v indikovaných 

případech provádět diagnostiku DDF a vést nápravu dle této metodiky – poskytovat návody 

k práci v domácím prostředí. Dále bude nabízet stimulaci metodou KUPOZ - vést rodiče při 

aplikaci metody v domácím prostředí. Tyto stimulační metody pro žáky naší školy bude nabízet 

k uvážení a realizaci prostřednictvím třídních učitelů, nabízet je bude také přímo zákonným 

zástupcům žáků. Nově v letošním roce školní psycholog povede také Skupiny Neuro-vývojové 

stimulace, dle metodiky PhDr. Volemanové, Ph.D. Skupiny budou realizovány denně ve školní 

dny. Cílem Skupin NVS bude poskytnout žákům se SVP nový typ podpory směřující ke 

zmírnění obtíží. 

o Školní psycholog bude provádět náročné psychologické poradenství při řešení problémů ve 

vývoji a vzdělávání žáků ve škole a rodině. Komplexní psychologická diagnostika bude od 

letošního školního roku realizována z velké části v rámci ŠPZ. 

• kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě 

vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění 

o Cíl: pomoci žákům školy najít vhodné profesní zaměření a adekvátní úroveň pokračování 

středního vzdělávání  

o Kariérové poradenství bude probíhat ve spolupráci ŠPP a SPC (kde bude probíhat přešetření 

speciálních vzdělávacích potřeb žáků 9. ročníku). Důraz bude kladen na informační a 

poradenskou podporu ze strany výchovného poradce. Nabízena bude možnost konzultace 

v rámci kariérového poradenství také se školním psychologem, následně budou žáci 

informováni o vhodné profesní volbě přiměřeným způsobem a zákonní zástupci budou 

seznamováni s vhodnou profesní orientací svého dítěte. Možnosti volby budou dále se 

zákonnými zástupci konzultovány. Se souhlasem zákonných zástupců budou o vhodné profesní 

orientaci žáků informováni třídní učitelé. 
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• podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými 

životními podmínkami 

o Cíl: adekvátní začlenění všech žáků, včetně podpory vzdělávání a sociálního začleňování 

o Každý žák bude školním psychologem přijímán s individuálním přístupem, včetně možných 

specifik. Školní psycholog bude s žáky školy průběžně komunikovat, provádět observace 

chování žáků i observace vztahů ve třídách v rámci svého působení ve školním prostředí, 

zaměřovat se bude také na podporu sociálního začleňování uvedených žáků. Školní psycholog 

bude podporovat tolerantní a multikulturní prostředí ve škole a školském zařízení.  

o V případě potřeby bude předcházet školní neúspěšnosti také u těchto žáků, uvedeno výše.  

o Uplatňován bude postup dle Preventivního programu školy zaměřeného na předcházení školní 

neúspěšnosti, šikaně a jinému rizikovému chování. Koncem školního roku bude preventivní 

program vyhodnocen. 

• podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

o Cíl: podpora směřující k rozvoji nadání žáků, včetně dílčích nadání a talentů 

o Školní psycholog prostřednictvím sledování Doporučení ŠPZ (všichni žáci školy mají 

realizováno vyšetření rozumových/intelektových schopností), dále prostřednictvím observací ve 

třídách a konzultací s učiteli a zákonnými zástupci bude realizovat depistáž dětí nadaných. Při 

zjištění skutečností vedoucích k domněnce o vyšším nadání žáka bude podávat podnět 

k přešetření v ŠPZ, které povede k event.. potvrzení nadání či mimořádného nadání žáka. Při 

doporučených PO ve škole mimořádně nadanému žákovi bude pak školní psycholog 

koordinovat poskytování doporučených PO k tomuto účelu. 

o Ve škole budou prostřednictvím akcí a soutěží rozvíjeny dílčí nadání a talenty žáků, 

v kompetenci výchovného poradce. 

• průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého 

sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení 

o Cíl: adekvátní začlenění všech žáků, včetně žáků se vzdělávacími či výchovnými obtížemi, 

vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání odlišností 

o Školní psycholog bude podporovat rozvoj a udržování pozitivních vztahů ve třídách svým 

pravidelným působením ve školním prostředí i svou aktivitou v rámci preventivního programu. 

Letos školní psycholog bude opět realizovat adaptační programy (dle programu vytvořeného 

školním metodikem prevence), dále se bude dle potřeby zapojovat do skupinové práce se třídou 

zaměřené na podporu spolupráce a přijímání odlišností.   

o Školní psycholog bude provádět kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny se zvýšeným 

rizikem školní neúspěšnosti nebo rizikem vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji. 

o Uplatňován bude postup dle Preventivního programu školy včetně strategie předcházení školní 

neúspěšnosti, šikaně a jinému rizikovému chování. Koncem školního roku bude preventivní 

program vyhodnocen. 

• včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů  

o Cíl: poskytnutím včasné intervence pomoci k účinnému řešení obtíží  

o Školní psycholog bude poskytovat krizovou intervenci a povede při zpracování krize žáky, 

pedagogické pracovníky a zákonné zástupce. Pokud dojde k potřebě řešení krizové situace u 

žáka či kolektivu, začne poskytovat krizovou intervenci bezprostředně. Následně bezodkladně 

bude informovat zákonné zástupce, doporučí další postup, kterého se dle potřeby a dle jeho 

kompetencí bude účastnit.  

o Školní psycholog bude realizovat individuální případovou péči o žáky v osobních problémech.  

o V případě nových obtíží žáka, než jaké byly zjištěny při původním vyšetření SPC, začne nejprve 

s žákem pracovat třídní učitel i netřídní učitelé, následně školní psycholog. Při možném 

distančním vzdělávání bude opět školní psycholog nabízet možnost řešení event. problémů 

dětí/žáků distanční formou. 

o Školní psycholog bude v indikovaných případech provádět náročné psychologické poradenství 

při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání žáků ve škole a rodině.  



6 

 

o Dle potřeby se bude podílet na řešení problémů kolektivu, ve spolupráci s třídními učiteli a se 

školním metodikem prevence. 

o Uplatňován bude postup dle Preventivního programu školy včetně strategie předcházení školní 

neúspěšnosti, šikaně a jinému rizikovému chování, součástí Program proti šikaně a Krizový plán. 

Materiály budou přístupny učitelům a vychovatelům ve vnitřní počítačové síti školy 

k operativnímu použití. Koncem školního roku bude tento preventivní program vyhodnocen. 

o Pokud třídní učitel narazí na problém či obtíže žáka/kolektivu, může se obrátit na pracovníka 

ŠPP, do jehož kompetence problém spadá /školního psychologa, výchovného poradce, školního 

metodika prevence/. Společně zváží a zvolí vhodné postupy řešení problému/obtíží, následně 

proběhne řešení problému. V případě, že obtíže či problémy zjistí netřídní učitel, bude 

informovat třídního učitele + mohou se obrátit na pracovníka ŠPP, do jehož kompetence problém 

spadá.  Společně zváží a zvolí vhodné postupy řešení problému/obtíží, následně proběhne řešení 

problému. O závažnějších problémech či obtížích žáka nebo kolektivu bude informovat třídní či 

netřídní učitel vedení školy. 

• předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace 

o Cíl: preventivním působením minimalizovat rozvoj rizikového chování žáků 

o Uplatňován bude postup dle Preventivního programu školy včetně strategie předcházení školní 

neúspěšnosti, šikaně a jinému rizikovému chování. Koncem školního roku bude preventivní 

program vyhodnocen 

o Školním psychologem bude dle potřeby ve spolupráci s třídními učiteli a ve spolupráci se 

školním metodikem prevence prováděno mapování situací v jednotlivých třídních kolektivech 

či zjišťováno sociální klima ve třídě. Pravidelně bude provádět observace chování žáků i  

observace vztahů ve třídě, také při neformálních aktivitách žáků ve škole či při školních akcích. 

Sledovat bude průběžně situaci sociálního klimatu ve třídách pomocí preventivních aktivit a 

rozhovorů s dětmi.  

o Dle potřeby, v rámci primární či sekundární prevence, bude prováděna skupinová a komunitní 

práce se žáky, cíleně zaměřená na danou problematiku. Školní psycholog bude spolupracovat a 

dle potřeby se podílet na vedení preventivních programů ve třídách (např. posílení pozitivních 

vazeb mezi žáky). Ve III. třídách bude zajišťovat realizaci preventivního programu Kočičí 

zahrada - rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování. Bude se také 

podílet na realizaci adaptačních programů pro třídní kolektivy (nově vzniklé kolektivy, třídy 

přecházející na 2. stupeň ZŠ). Aktivně se bude účastnit na realizaci projektu Den prevence ve 

škole- preventivní práce s žáky ve třídách. Aktivity budou realizovány v maximální míře 

s přítomností třídních učitelů. 

o Školní psycholog bude letos nově nabízet Rozvojové skupiny pro žáky. Cílem bude rozvoj 

emoční inteligence a podpora sociálních dovedností žáků. Tyto skupiny pomohou posílit 

kompetence žáků, které budou užitečné také v rámci primární prevence rizikového chování,  

pomohou posílit pozitivní vztahy mezi žáky. 

o Školní psycholog bude podporovat spolupráci třídy a třídního učitele, dle potřeby se bude 

účastnit třídnických hodin. 

o Školní psycholog bude dle potřeby tvořit metodické a koncepční materiály z oblasti prevence, 

které bude předkládat pedagogickým pracovníkům školy. 

• průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou 

o Cíl: zařazování průběžného vyhodnocení preventivního programu ve škole do další činnosti, 

s možností posílení preventivních aktivit  

o Preventivní program školy bude čtvrtletně vyhodnocován, jednotliví členové ŠPP včetně 

školního psychologa budou moci vnášet další náměty pro preventivní činnosti ve škole či dle 

potřeby budou moci být některá opatření průběžně opakována.  

o Uplatňován bude postup dle Preventivního programu školy včetně strategie předcházení školní 

neúspěšnosti, šikaně a jinému rizikovému chování. Koncem školního roku bude preventivní 

program vyhodnocen a dle potřeby navrženy úpravy pro následující období. 
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o Do oblasti preventivní práce v letošním školním roce budou zařazena témata, která se ukázala 

v minulém období jako důležitá. 

• metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve 

vzdělávací činnosti školy 

o Cíl: poskytování metodického vedení učitelům plynoucí z profese psychologa  

o Ve vyučování budou realizovány náslechy školního psychologa s cílem sledování SVP, PO a 

podáváním metodických návrhů doporučení a dalších vhodných způsobů vedení a péče 

plynoucích z profese psychologa. 

o Školní psycholog bude dle potřeby tvořit metodické a koncepční materiály z oblasti 

psychologického poradenství, které bude předkládat pedagogickým pracovníkům školy. 

o Školní psycholog bude poskytovat metodickou podporu při práci se žáky se SVP. Budou 

aplikovaná přehledná organizační schémata, která i nadále budou usnadňovat orientaci v 

pracovních postupech a součinnost všech zúčastněných. 

o Školní psycholog bude poskytovat dle potřeby odbornou pomoc třídním učitelům. 

o Účastnit se bude pracovních seminářů pro pedagogické pracovníky, poskytovat konzultace a 

metodické vedení, účastnit se bude na pracovních poradách školy. 

o Provádět bude také dle potřeby metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele.  

• spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci 

o Cíl: kvalitní spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci směřující ku prospěchu žáků/dětí 

o Školní psycholog bude komunikovat s vedením školy, pedagogy a zákonnými zástupci. 

Zákonným zástupcům bude dle potřeby zprostředkovávat informace o vedení jejich dětí 

vzhledem k hygieně učení, pomáhat zprostředkovávat vhodné techniky učení.  

o Školní psycholog bude konzultovat se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných 

problémech dětí. Pokud to bude vhledem k dané problematice vhodné, bude školní psycholog 

realizovat také telefonické konzultace se zákonnými zástupci, které se ukázaly jako efektivní. 

Při možném distančním vzdělávání bude nabízet možnost konzultací distanční formou.  

o Spolupracovat bude při zápisu do 1. ročníku vzdělávání v ZŠ logopedické Brno. 

o Zapojí se také do edukační skupiny dětí přijatých do budoucího 1. ročníku ZŠ s nabídkou vedení 

rodičů těchto dětí. 

o Spolupodílet se bude na informační schůzce zákonných zástupců budoucích žáků I. třídy naší 

školy, kde jim poskytne informace o stimulaci dětí před nástupem do ZŠ. 

o Účastnit se bude besed a osvěty zákonným zástupcům, dle domluvy se školou.  

• spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními 

o Cíl: kvalitní spolupráce s ostatními institucemi ve prospěch žáků/dětí 

o Školní psycholog bude koordinovat poskytování poradenských služeb školy se ŠPZ, 

zdravotnickými a jinými zařízeními. Nadále pověřen činností koordinátora inkluze, tato funkce  

rozdělena mezi více zúčastněných, viz výše.  

• Školní psycholog bude odpovídat za zpracování Programu poradenských služeb v ZŠ a MŠ logopedické 

Brno pro školní rok 2022/2023, vypracuje také Hodnocení Programu poradenských služeb v ZŠ a MŠ 

logopedické Brno pro školní rok 2022/2023, Závěrečnou zprávu o činnosti ŠPP 

• Školní psycholog povede dokumentaci dle platné legislativy 

 

Popis a vymezení rozsahu činnosti výchovného poradce 

• poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

o Cíl: vytvoření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků se SVP ve škole i školském zařízení 

o Tato činnost bude opět zajišťována výchovným poradcem a školním psychologem a bude 

probíhat zejména ve spolupráci s třídními učiteli, speciálními pedagogy-logopedy a zástupci ZŠ. 

Pro poskytování podpůrných opatření bude nadále nutná spolupráce všech zúčastněných, včetně 

zapojení zákonných zástupců.  

o Výchovným poradcem budou připravovány podmínky pro vzdělávání žáků se SVP. 
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o Průběžně bude výchovným poradcem aktualizován seznam žáků školy, kteří jsou v jeho péči, 

vedena spisová dokumentace v souladu s platnou legislativou. 

o Výchovný poradce bude průběžně sledovat předávané informace ŠPP na vnitřní PC síti, kde se 

bude seznamovat s faktem nového Doporučení ŠPZ u žáka, stupněm PO, včetně event. 

doporučeného IVP. Výchovný poradce se bude dále v dokumentaci daného žáka sám informovat 

o nových závěrech a doporučeních ŠPZ. Doporučení ŠPZ budou nově pro pedagogy k dispozici 

také v EduPage. Třídní učitel seznámí ostatní vyučující žáka s existencí nového Doporučení 

ŠPZ, netřídní učitelé žáka se s novým Doporučením ŠPZ následně seznámí sami. Výchovný 

poradce bude pomáhat připravovat podmínky pro vzdělávání žáků s PO.  

o V případě doporučení IVP si v rámci Doporučení ŠPZ zákonní zástupci požádají o IVP přímo 

při podpisu Doporučení ŠPZ ve škole. U žáků s doporučeným IVP výchovný poradce zjistí tuto 

skutečnost z vnitřní počítačové sítě ŠPP, popř. z EduPage. Výchovný poradce zajistí soulad 

postupu. Při doporučení IVP do 30 dnů od podpisu Doporučení ŠPZ zákonným zástupcem ve 

škole škola vypracuje IVP (třídní učitel a netřídní učitelé pod vedením výchovného poradce, 

který bude pomáhat při tvorbě IVP a vedení), třídní učitel projedná se zákonným zástupcem, 

IVP bude nadále součástí dokumentace žáka. V případě, že žák bude mít doporučen IVP, bude 

výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem zhodnocovat efektivitu IVP, viz níže. 

Výchovný poradce bude evidovat seznam žáků s IVP, tabulka IVP. 

o V případě nových obtíží žáka, než jaké byly zjištěny při původním vyšetření SPC, začne nejprve 

s žákem pracovat třídní učitel i netřídní učitelé, event. výchovný poradce, školní metodik 

prevence či školní psycholog.  

o Vyhledáváni a orientačně šetřeni výchovným poradcem budou žáci, jejichž vývoj a vzdělávání 

vyžaduje zvláštní pozornost a následně budou připravovány návrhy na další péči o tyto žáky.  

o Výchovný poradce bude nápomocen třídnímu učiteli při zajišťování podpůrných opatření 

danému žákovi, pokud o to třídní učitel - speciální pedagog projeví zájem či mu bude 

doporučeno, společně pak budou moci také konzultovat s daným ŠPZ a rozvinout spolupráci. 

• sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření 

o Cíl: spolupráce na poskytování odpovídajících PO žákům, sledování, vyhodnocování PO a 

poskytování zpětné vazby ŠPZ 

o Výchovný poradce bude sledovat poskytování podpůrných opatření. Vyhodnocování 

podpůrných opatření bude probíhat primárně třídními učiteli ve spolupráci s Útvarem 

logopedické intervence, s výchovným poradcem a školním psychologem. Třídní učitelé budou 

průběžně PO sledovat. Společné vyhodnocení PO bude probíhat čtvrtletně na Pedagogické radě. 

Vyhodnocení PO může být dále realizováno dle aktuální potřeby ŠPZ. Výchovný poradce se ve 

spolupráci s třídními učiteli bude na konci školního roku podílet na Hodnocení IVP. Hodnocení 

IVP bude nadále součástí sledování PO. Hodnocení IVP bude výchovný poradce pravidelně 

předávat pracovníkovi ŠPZ, který bude mít žáka v péči. 

o Dle potřeby ve spolupráci s třídními učiteli bude výchovný poradce projednávat další návrhy 

doporučených PO a bude spolupracovat při jejich vyhodnocování.  

• prevence školní neúspěšnosti 

o Cíl: poskytnutí podpory při vzdělávání směřující ke zmírnění výukových obtíží a neprospěchu 

o Prevence školní neúspěšnosti (tj. strategie předcházení školní neúspěšnosti) bude opět součástí 

Preventivního programu včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším 

projevům rizikovému chování naší školy, kde budou podrobně zapracována daná preventivní 

opatření. Výchovný poradce se bude aktivně podílet na vytvoření části preventivního programu 

týkající se strategie předcházení školní neúspěšnosti. Bude pokračováno v nastavené spolupráci 

mezi zúčastněnými odborníky ze strany ŠPP a školy. V rámci prevence školní neúspěšnosti 

budou žáci pravidelně sledováni třídními učiteli. Třídním učitelům budou v rámci školní 

neúspěšnosti předána kritéria, která bude vhodné u žáků sledovat.  

o Výchovný poradce bude klást důraz na rozlišování příčin neprospěchu jednotlivých žáků a 

následně bude předkládat návrhy vhodných postupů pro školu a rodinu. Bude se podílet na 

prohloubení spolupráce mezi rodinou a školou, u daného žáka zvažovat doporučení vhodného 
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učebního stylu a nabídku pomoci rodině se strukturací domácí přípravy. Informace bude získávat 

z konzultací s učiteli a vedením školy a také z Pedagogických rad. Třídní učitelé se budou 

na výchovného poradce obracet průběžně.  

o Výchovný poradce bude možnou potřebu nové diagnostiky SVP žáka konzultovat se zástupcem 

ZŠ pro Útvar logopedické intervence, v rámci susp. SPCH se školním psychologem. 

• kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě 

vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění 

o Cíl: pomoci žákům školy najít vhodné profesní zaměření a adekvátní úroveň pokračování 

středního vzdělávání  

o Kariérové poradenství pro žáky naší školy (žáky se SVP) bude probíhat ve spolupráci ŠPP,  SPC 

a vyučujících předmětu PČ, VOB: od úvodního seznámení s volbou povolání v 8. ročníku, přes 

předání základních informací o možnostech studia po základní škole, s ohledem na předpoklady 

a schopnosti žáků, jejich SVP či handicapy, zájmy i individuální možnosti. Důraz bude kladen 

na informační a poradenskou podporu ze strany ŠPP, zejména výchovného poradce. Nabízena 

bude možnost konzultace v rámci kariérového poradenství také se školním psychologem. 

Výchovným poradcem budou prováděna skupinová šetření k volbě povolání, budou 

administrovány, zpracovány a interpretovány zájmové dotazníky v rámci odborné kompetence 

výchovného poradce a následně analyzovány preference v oblasti volby povolání žáka. Žáci 

budou informováni o vhodné profesní volbě přiměřeným způsobem, také zákonní zástupci 

budou seznamováni s výsledky vyšetření profesní orientace. Možnosti volby budou dále se 

zákonnými zástupci konzultovány. Informace pro žáky budou na chodbě v 3. NP budovy ZŠ, 

pro zákonné zástupce na webových stánkách školy, v době distanční výuky budou informace 

žákům i jejich zákonným zástupcům poskytnuty v EduPage a při distanční výuce v Teams. 

o Výchovným poradcem budou zajišťovány exkurze v Informačním středisku pro volbu povolání 

Úřadu práce Brno, Festivalu vzdělávání a žákům a jejich zákonným zástupcům budou 

poskytovány informace, prezenčně či on – line, o možnosti individuálního využití informačních 

služeb střediska. Dále budou výchovným poradcem zajišťovány exkurze na SŠ - SOU, tj. na 

přímo zvažované volby žáků, se souhlasem ředitele školy. 

o V individuálních případech, kdy bude zvažována možnost přechodu žáků na střední školu          

po 5. a 7. ročníku, dále také u žáků, kteří budou mít již splněnou školní docházku, bude výchovný 

poradce realizovat kariérové poradenství. 

o Výchovný poradce bude koordinovat práci pedagogických pracovníků v rámci přípravy na 

přijímací řízení ke vzdělávání na střední škole. 

o Výchovný poradce bude mít na starosti organizační zajištění podání přihlášek na SŠ, vydání 

Zápisových lístků. Dle potřeby bude zajišťovat také pomoc žákům a zákonným zástupcům při 

vyhledávání škol, které organizují další kola přijímacího řízení. 

o Výchovný poradce bude poskytovat služby kariérového poradenství žákům cizincům se 

zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám. 

o Výchovným poradcem bude vyhodnocována úspěšnost žáků v přijímacím řízení a analyzovány 

oblasti profesního zaměření (tabulka Přihlášky na střední školy, Umístění žáků IX. tříd - SŠ, 

adresa, obor). 

• podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými 

životními podmínkami 

o Cíl: adekvátní začlenění všech žáků, včetně podpory vzdělávání a sociálního začleňování 

o Každý žák bude výchovným poradcem přijímán s individuálním přístupem, včetně možných 

specifik 

o Uplatňován bude postup dle Preventivního programu školy včetně strategie předcházení školní 

neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování. Koncem školního roku bude 

preventivní program vyhodnocen. 

• podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

o Cíl: podpora směřující k rozvoji nadání žáků, včetně dílčích nadání a talentů  



10 

 

o Výchovným poradcem budou vyhledáváni žáci nadaní a talentovaní se záměrem dané nadání a 

talent rozvíjet. Postup při projednávání, zpracování, realizaci a vyhodnocení podpory vzdělávání 

nadaných a mimořádně nadaných žáků bude realizován dle Doporučení ŠPZ.  Pokud ještě 

nebude zjištěno konkrétní nadání žáka a bude domněnka na mimořádné nadání žáka, bude 

nabídnuta zákonným zástupcům realizace vyšetření ŠPZ. V případě doporučeného IVP pro 

mimořádně nadaného žáka se bude na vytváření aktivně podílet třídní učitel, výchovný poradce 

a školní psycholog. Postup zpracování IVP u žáka mimořádně nadaného bude analogický 

s postupem IVP u žáků se SVP, viz výše.  

o Dílčí nadání a talenty budou vyhledávány a rozvíjeny také prostřednictvím zapojování žáků do 

soutěží. Výchovný poradce bude v průběhu školního roku seznamovat pedagogy se soutěžemi, 

které budou rozvíjet jazykové schopnosti žáků, matematické představy, přírodovědné či 

zeměpisné znalosti, hudební - výtvarné - pohybové nadaní žáků. Bude spolupracovat na 

přihlášení žáků s třídními učiteli. Bude se podílet na organizování soutěží směřujících k rozvoji 

nadání a talentů v rámci školy, po předchozí domluvě s vedením školy. Výchovný poradce 

povede také evidenci soutěží, tabulka Seznam soutěží a umístění žáků. Výchovný poradce bude 

informovat zákonné zástupce o další péči o nadané žáky (Mensa ČR, Centrum nadání, 

Společnost pro talent a nadání). 

• průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého 

sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení 

o Cíl: adekvátní začlenění všech žáků, včetně žáků se vzdělávacími či výchovnými obtížemi, a 

vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání odlišností 

o Výchovný poradce bude realizovat odbornou intervenci u žáků se SVP, SPU a SPCH, řešit 

problémové situace. 

o Výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli bude evidovat zvýšenou absenci žáků a 

sledovat četné omluvené hodiny. Třídní učitelé budou výchovného poradce o této skutečnosti 

informovat průběžně, jakmile se začne zvýšená absence u žáka rozvíjet. Výchovný poradce ve 

spolupráci s třídním učitelem nastaví vhodná opatření vedoucí ke zmírnění absence žáka, popř. 

pomůže sestavit plán k dostudování zameškaného učiva žáka. Výchovný poradce povede 

přehledy o záškoláctví. Postupovat bude s ohledem na pravidla školního řádu. Povede také 

evidenci v tabulce Absence za pololetí (nad 105 hodin, důvod, opatření), Zvýšená absence u 

jednotlivých žáků.  

o Výchovný poradce bude realizovat pedagogicko-výchovná opatření vzešlá z Pedagogické rady 

(školní neúspěšnost, opatření pro žáky s neprospěchem, výchovné problémy, zvýšený počet 

omluvených hodin, dodržování pravidel při omlouvání absence, prevence záškoláctví,...). 

o Výchovný poradce se na základě pověření vedení školy bude podílet na činnosti výchovné 

komise. Také bude spolupracovat se sociální pracovnicí, která má ve své kompetenci 

komunikaci s OSPODem.  

• včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů  

o Cíl: poskytnutím včasné intervence pomoci k účinnému řešení obtíží  

o Pokud třídní učitel narazí na problém či obtíže žáka/kolektivu, může se obrátit na pracovníka 

ŠPP, do jehož kompetence problém spadá /výchovného poradce, školního psychologa, školního 

metodika prevence/. Společně zváží a zvolí vhodné postupy řešení problému/obtíží, následně 

proběhne řešení problému. V případě, že obtíže či problémy zjistí netřídní učitel, bude 

informovat třídního učitele + mohou se obrátit na pracovníka ŠPP, do jehož kompetence problém 

spadá.  Společně zváží a zvolí vhodné postupy řešení problému/obtíží, následně proběhne řešení 

problému. O závažnějších problémech či obtížích žáka nebo kolektivu bude informovat třídní či 

netřídní učitel vedení školy. 

o Uplatňován bude postup dle Preventivního programu školy včetně strategie předcházení školní 

neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování. Koncem školního roku bude 

preventivní program vyhodnocen.  

o Výchovný poradce povede evidenci prospěchu žáků v tabulce Prospěch za jednotlivá čtvrtletí, 

opatření 
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• předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace  

o Cíl: preventivním působením minimalizovat rozvoj rizikového chování žáků  

o Výchovný poradce bude monitorovat sociální klima ve třídách pomocí preventivních aktivit – 

rozhovorů se žáky. Výchovný poradce se bude podílet na zajišťování dobrého klimatu třídy a 

školy formou besed ve spolupráci s třídními učiteli (vypracuje Plán besed na školní rok, předloží 

vedení školy ke schválení, termín besedy vždy po dohodě s TU, v maximální míře s přítomností 

TU). Aktivně se bude účastnit na realizaci projektu Den prevence ve škole. Povede také evidenci 

zhoršeného stupně chování - tabulka.  

o Uplatňován bude postup dle Preventivního programu školy včetně strategie předcházení školní 

neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikovému chování. Koncem školního roku bude 

preventivní program vyhodnocen. 

• průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou 

o Cíl: zařazování průběžného vyhodnocení preventivního programu ve škole do další činnosti 

s možností posílení preventivních aktivit  

o Uplatňován bude postup dle Preventivního programu školy včetně strategie předcházení školní 

neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikovému chování, který bude čtvrtletně 

vyhodnocován v rámci porad ŠPP, jednotliví členové ŠPP budou moci vnášet další náměty pro 

preventivní činnosti ve škole či dle potřeby budou moci být některá opatření průběžně 

opakována. Výchovný poradce se bude aktivně podílet zejména na vyhodnocování Strategie 

předcházení školní neúspěšnosti - součásti preventivního programu. 

o Koncem školního roku bude preventivní program vyhodnocen a dle potřeby navrženy úpravy 

pro následující období. 

o Do oblasti preventivní práce v letošním školním roce budou zařazena témata, která se ukázala 

v minulém období jako důležitá. 

o Výchovným poradcem budou pravidelně tvořeny podklady pro Pedagogickou radu, koncem 

školního roku pro Výroční zprávu. 

• metodická podpora učitelům při použití pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy  

o Cíl: poskytování metodického vedení učitelům plynoucí z pozice výchovného poradce  

o Výchovný poradce bude poskytovat metodickou a informační pomoc pedagogickým 

pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, s naplňováním PO ve vzdělávání 

žáků se SVP (viz výše), ve spolupráci s třídními učiteli s tvorbou a vyhodnocováním IVP (viz 

výše), v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky a v dalších oblastech spadajících do 

kompetence výchovného poradce.   

o Dále budou opět aplikovaná přehledná organizační schémata, která budou usnadňovat orientaci 

v pracovních postupech a součinnost všech zúčastněných. 

o Výchovný poradce bude nápomocen pedagogickým pracovníkům školy v otázkách tvorby a 

vyhodnocování IVP. Výchovný poradce bude nadále kompetentní pracovník ŠPP, který se 

otázkám IVP bude věnovat a bude poskytovat učitelům metodickou podporu. Dále bude 

pomáhat třídním učitelům s Hodnocením IVP, to bude také součástí vyhodnocování dalších PO. 

o Výchovný poradce bude zprostředkovávat nové informace z oblasti kariérového poradenství, z 

péče o žáky se SVP a z dalších oblastí spadajících do jeho kompetence.  

o Výchovný poradce bude těsně spolupracovat s třídními učiteli, se všemi pedagogy školy a 

pracovníky ŠPP. 

• spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci 

o Cíl: kvalitní spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci směřující ku prospěchu žáků 

o Projednávání IVP se zákonnými zástupci bude stále v kompetenci třídních učitelů, na hodnocení 

IVP se bude podílet třídní učitel s výchovným poradcem, konzultace vyhodnocení se zákonným 

zástupcem jsou v naší škole v kompetenci třídního učitele.  

o Dle potřeby bude výchovný poradce nápomocen třídním učitelům při konzultacích se 

zákonnými zástupci.  
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o Výchovný poradce bude zákonným zástupcům poskytovat informace o činnosti školy, školských 

a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a možnostech 

využívání jejich služeb žákům a zákonným zástupcům. V případě distanční formy vzdělávání 

bude konzultovat se zákonnými zástupci distanční formou. 

• spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními 

o Cíl: pokračovat v kvalitní spolupráci  

o Výchovný poradce bude spolupracovat se SPC v rámci projednávání a hodnocení IVP, v případě 

SPC při ZŠ Štolcova, Brno bude zaštiťovat spolupráci i v dalších oblastech týkajících se žáků 

naší školy. 

• Výchovným poradcem bude vedena spisová dokumentace v souladu s platnou legislativou. 

 

Popis a vymezení rozsahu činnosti školního metodika prevence 

• prevence školní neúspěšnosti  

o Cíl: poskytnutí podpory při vzdělávání směřující ke zmírnění výukových obtíží a neprospěchu 

o Strategie předcházení školní neúspěšnosti bude opět součástí preventivního programu naší 

školy, kde budou podrobně zapracována daná preventivní opatření.  

o Nastavena bude spolupráce mezi zúčastněnými odborníky ze strany ŠPP a školy. Školní metodik 

prevence bude spolu s třídními učiteli vzhledem k charakteru obtíží jednotlivých žáků zvažovat 

volbu vhodného typu podpory, bude poskytovat včasnou pomoc při řešení školní neúspěšnosti, 

vzhledem ke své odbornosti zejména předcházet rozvoji sekundárních obtíží v chování a rozvoji 

rizikového chování. Mezi možnosti intervence budou patřit např. posílení spolupráce se 

zákonnými zástupci, průběžné sledování posunů, průběžné sledování posunů v rámci porad ŠPP. 

• podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými 

životními podmínkami 

o Cíl: adekvátní začlenění všech žáků, včetně podpory vzdělávání a sociálního začleňování 

o Školní metodik prevence bude koordinovat přípravu a realizaci aktivit zaměřených na 

zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na začleňování žáků/cizinců; 

prioritou v rámci tohoto procesu bude prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí 

s přijímáním odlišnosti. 

o Každý žák bude školním metodikem prevence přijímán s individuálním přístupem, včetně 

možných specifik.  

o Školní metodik prevence bude podporovat tolerantní a multikulturní prostředí ve škole a 

školském zařízení. 

o Uplatňován bude postup dle Preventivního programu školy včetně strategie předcházení školní 

neúspěšnosti, šikaně a jinému rizikovému chování. Koncem školního roku bude preventivní 

program vyhodnocen 

• průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého 

sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení 

o Cíl: adekvátní začlenění všech žáků, včetně žáků se vzdělávacími či výchovnými obtížemi, a 

vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání odlišností 

o Školním metodikem prevence budou vyhledáváni a orientačně šetřeni žáci s rizikem či projevy 

rizikového chování; budou poskytovány poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným 

zástupcům, případně zajišťována péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s 

třídními učiteli. 

o Školní metodik prevence bude spolupracovat s třídními učiteli při zachycování varovných 

signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a bude 

participovat na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového 

chování ve škole. 

o Školním metodikem prevence budou připravovány podmínky pro začleňování žáků se 

specifickými poruchami chování ve škole. 
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• včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů  

o Cíl: poskytnutím včasné intervence pomoci k účinnému řešení obtíží  

o Uplatňován bude postup dle Preventivního programu školy včetně strategie předcházení školní 

neúspěšnosti, šikaně a jinému rizikovému chování. Koncem školního roku bude preventivní 

program vyhodnocen. 

o Školní metodik prevence se významnou měrou bude podílet na tvorbě dokumentů – Preventivní 

program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a jinému rizikovému 

chování; Programu proti šikaně a Krizového plánu, které jsou předchozího součástí – bude 

aktualizovat údaje a zapracovávat změny. Dále bude zařazovat problematiku prevence 

rizikového chování do tematických plánů jednotlivých ročníků – vypracovávat dokumenty do 

třídních knih a rozdávat třídním učitelům, seznamovat pedagogické pracovníky s danou 

problematikou. Také bude aktualizovat dokumenty ve složce Prevence. Bude seznamovat žáky 

a rodiče s činností školního metodika prevence ve škole, s umístěním schránky důvěry a 

možností jejího využívání.  

o Školní metodik prevence bude pravidelně vybírat schránku důvěry, podněty bude operativně 

řešit ve spolupráci s dalšími členy ŠPP dle daných kompetencí, členy ŠPP bude o podnětech 

průběžně informovat.  

o Školní metodik prevence bude individuálně a skupinově pracovat se žáky s obtížemi v adaptaci, 

se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které budou negativně 

ovlivňovat jejich vzdělávání. 

o Ve spolupráci s třídními učiteli bude mapovat situace v jednotlivých třídních kolektivech, příp. 

kontaktovat další odborníky, organizace zabývající se danou problematikou (ve spolupráci 

s ostatními členy ŠPP a s vedením školy). 

o Pokud třídní učitel narazí na problém či obtíže žáka/kolektivu, může se obrátit na pracovníka 

ŠPP, do jehož kompetence problém spadá /školního metodika prevence, výchovného poradce, 

školního psychologa/. Společně zváží a zvolí vhodné postupy řešení problému/obtíží, následně 

proběhne řešení problému. V případě, že obtíže či problémy zjistí netřídní učitel, bude 

informovat třídního učitele + mohou se obrátit na pracovníka ŠPP, do jehož kompetence problém 

spadá.  Společně zváží a zvolí vhodné postupy řešení problému/obtíží, následně proběhne řešení 

problému. O závažnějších problémech či obtížích žáka nebo kolektivu bude informovat třídní či 

netřídní učitel vedení školy. 

• předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace 

o Cíl: preventivním působením minimalizovat rozvoj rizikového chování žáků 

o Uplatňován bude postup dle Preventivního programu školy včetně strategie předcházení školní 

neúspěšnosti, šikaně a jinému rizikovému chování. Koncem školního roku bude preventivní 

program vyhodnocen. 

o Školní metodik prevence bude koordinovat tvorbu, kontrolu, provádět evaluaci a participovat 

při realizaci Preventivního programu školy. Koordinace tvorby a kontrola realizace patří ke 

standardním činnostem školního metodika. Na tvorbě a realizaci preventivního programu se 

budou podílet všichni pedagogičtí pracovníci školy. Školní preventivní program bude začleněn 

do osnov a učebních plánů školního vzdělávacího programu školy. Dále bude zapracován do 

školního řádu a bude k dispozici všem subjektům školy.  

o Školní metodik prevence dále bude koordinovat a participovat na realizaci aktivit školy 

zaměřených 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. 

o Školní metodik prevence bude organizovat a popřípadě i realizovat adaptační programy pro 

třídní kolektivy (pro nově vzniklé kolektivy a pro třídy přecházející na 2. stupeň ZŠ). 

o Školní metodik prevence bude organizovat a popřípadě se podílet na realizaci projektu Den 

prevence ve škole. 
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o Školní metodik prevence se bude dle potřeby podílet na zjišťování sociálního klimatu ve třídě, 

ve spolupráci se školním psychologem. 

o Školní metodik prevence bude každoročně preventivně mapovat vztahy ve třídách napříč 

ročníky metodou Guess Who?, která se v naší škole osvědčila. Výsledky šetření budou 

poskytnuty pracovníkům ŠPP a vedení školy. Závěry z celého šetření budou předány třídním 

učitelům včetně doporučení pro další práci se třídou. Další opatření budou školním metodikem 

prevence realizována dle charakteru zjištěného. 

• průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou 

o Cíl: zařazování průběžného vyhodnocení preventivního programu ve škole do další činnosti, 

s možností posílení preventivních aktivit  

o Uplatňován bude postup dle Preventivního programu školy včetně strategie předcházení školní 

neúspěšnosti, šikaně a jinému rizikovému chování, který bude čtvrtletně vyhodnocován. 

Jednotliví členové ŠPP včetně školního metodika prevence budou moci vnášet další náměty pro 

preventivní činnosti ve škole či dle potřeby budou moci být některá opatření průběžně 

opakována. Koncem školního roku bude preventivní program vyhodnocen a dle potřeby 

navrženy úpravy pro následující období. 

o Školní metodik prevence bude koordinovat přípravu a realizaci programů. Bude komunikovat 

se žáky, rodiči, ostatními pracovníky školy – především s třídními učiteli, odkazovat na další 

odborníky, monitorovat žáky v riziku, zaměřovat se na zachycování varovných signálů 

souvisejících s problematikou rizikových projevů chování, účastnit se výchovných komisí, 

spolupracovat s organizacemi v oblasti primární prevence, dokumentovat průběh a hodnotit 

realizaci preventivní strategie.  

o Školní metodik prevence bude ve vztahu k primární prevenci spolupracovat s třídními učiteli při 

zachycování varovných signálů rizikového chování.  

o Do oblasti preventivní práce budou zařazena témata, která se ukázala v minulém školním roce 

jako důležitá.  

• metodická podpora učitelům při použití pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy  

o Cíl: poskytování metodického vedení učitelům plynoucí z kompetencí školního metodika 

prevence 

o Školní metodik prevence bude poskytovat metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků 

školy v oblasti prevence rizikového chování. Bude vyhledávat a nastavovat vhodné podpory 

směřující k odstranění rizikového chování. 

o Dále bude koordinovat vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence 

rizikového chování. 

o Školní metodik prevence bude zajišťovat a předávat odborné informace o problematice 

rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární 

prevence pedagogickým pracovníkům školy. 

o Školní metodik prevence bude prezentovat výsledky preventivní práce školy, získávat nové 

odborné informace a zkušenosti. 

o Školní metodik prevence povede a bude průběžně aktualizovat databázi spolupracovníků školy 

pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek 

výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České 

republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti 

prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků. 

o V rámci Preventivního programu školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně 

a jinému rizikovému chování a Programu proti šikaně a Krizového plánu budou rozpracovány 

metodické návody a postupy při výskytu těchto nežádoucích jevů. Jednotliví učitelé budou o 

zjištěných poznatcích informovat třídního učitele, vedení školy, školního metodika prevence. 

Školní metodik prevence bude operativně předávat informace vedoucímu ŠPP a zástupcům 

školy. Pokud se bude problém týkat celého kolektivu, šetření bude realizovat školní metodik 

prevence. Školní metodik prevence bude poskytovat metodické vedení při řešení rizikového 

chování ve škole. 
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• spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci 

o Cíl: kvalitní spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci směřující ku prospěchu žáků/dětí 

o Školní metodik prevence bude předávat informace zákonným zástupcům o realizovaných 

preventivních programech prostřednictvím nástěnek ve škole a dále prostřednictvím třídních 

učitelů na třídních schůzkách.  

o Školní metodik prevence seznámí zákonné zástupce s činností školního metodika prevence ve 

škole prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách.  

o Zákonní zástupci budou moci školního metodika prevence kontaktovat při podezření na rizikové 

jevy ve škole či u svého dítěte; kontakt uveřejněn na webových stránkách školy. 

• spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními  

o Cíl: pokračovat v kvalitní spolupráci s ostatními institucemi ve prospěch žáků 

o Školní metodik prevence bude koordinovat spolupráci školy s metodikem preventivních aktivit 

v PPP a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími odbornými 

pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování. 

o Školní metodik prevence bude kontaktovat odpovídající odborné pracoviště a participovat na 

intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování, které svou mírou 

bude přesahovat kompetence školy. 

o Školní metodik prevence bude dle potřeby předávat informace o realizovaných preventivních 

programech školskému poradenskému zařízení. 

• Školním metodikem prevence bude vedena spisová dokumentace v souladu s platnou legislativou 

 

Členové školního poradenského pracoviště (ŠPP): 

 

Mgr. Ivana Huková - školní psycholog, vedoucí ŠPP 

Mgr. Renata Mikolášková - výchovný poradce, zástupce ZŠ pro 2. stupeň 

Mgr. Michala Belániová - školní metodik prevence 

 

ŠPP spadá od letošního roku do kompetencí Mgr. Ondřeje Kopečného, který je zástupcem pro 1.stupeň ZŠ. 

 

Pracovníci ŠPP se budou pravidelně setkávat dle stanoveného plánu, poradám budou přítomni zástupci školy, 

ředitel školy a sociální pracovnice školy. Projednávány na poradách budou aktuální problémy a úkoly. Při akutních 

obtížích bude moci setkání iniciovat kterýkoli pracovník mimo domluvené termíny. Každý z pracovníků bude mít 

vyhrazené konzultační hodiny, kdy bude přítomen v uvedeném čase v dané místnosti. Kontakty na pracovníky ŠPP 

budou uvedeny na webových stránkách školy a na nástěnce ve vestibulu školy.  

 
Součástí Programu poradenských služeb v ZŠ a MŠ logopedické Brno pro školní rok 2022/2023 je Preventivní 

program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování, 

zahrnující i Školní program proti šikanování a Krizový plán (uloženo v samostatné příloze). 

 

Program poradenských služeb v ZŠ a MŠ logopedické Brno pro školní rok 2022/2023 bude na konci školního roku  

vyhodnocen. Vyhodnoceny budou jednotlivé body Programu i jednotlivé cíle, které byly v rámci činností 

pracovníkům stanoveny. Hodnocení Programu poradenských služeb bude zařazeno do Závěrečné zprávy ŠPP. 

 

V minulém školním roce se již dařilo plnit jednotlivé body našeho programu, pouze s určitými omezeními 

(dodržování hygienických opatření). Letos se zaměříme na oblasti, u kterých se ukázalo vhodné je dále posilovat, 

zejména po období nutných covid-restrikcí.  

Zpětné vazby k činnosti ŠPP od kolegů i od vedení školy budou průběžně zvažovány a do dalšího období činnosti 

ŠPP promítány. 

 

 

V Brně 13.9.2022                                                                                                    Vypracovala Mgr. Ivana Huková 


		2022-10-14T06:42:12+0200
	Petr Kopečný




