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Poskytování poradenských služeb ve škole vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování 
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění; 
poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovný poradce,  
školní metodik prevence a jednotliví třídní učitelé. Za poskytování poradenských služeb odpovídá 
ředitelka školy.  
  

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
 

Naše škola chce vést žáky k tomu, aby získané vědomosti, dovednosti a návyky zvládali 
uplatňovat v praktickém reálném životě. Aby si uvědomovali, že se neučí pro školu, ale pro život,  
pro sebe. Zároveň vedeme děti k dodržování zásad slušného chování, zdravého životního stylu. Dbáme 
také na to, aby naši žáci dokázali zvládnout i některé náročné životní situace, orientovali se 
v problematice rizikového chování, znali svá práva a povinnosti. Snažíme se o to, aby klima na naší škole 
bylo bezpečné pro všechny žáky i učitele, budujeme partnerské vztahy mezi žáky – učiteli – rodiči. 
Vedeme žáky k efektivní komunikaci. 
 
Školní poradenský tým: 
 
 školní metodik prevence – konzultační hodiny – pondělí 13. 00 – 14. 00 hodin a čtvrtek 9. 00 – 

10. 45 (na základě domluvy možno sjednat i jiný termín) – řeší případy rizikového chování  
Rizikovým chováním rozumíme takové chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému 
nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost 
(záškoláctví, šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana, rizikové sporty, rizikové chování 
v dopravě, rasismus, xenofobie, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování, spektrum 
poruch příjmu potravy, prevence v adiktologii - návykové látky, nelátkové závislosti, gambling, 
netolismus, okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN); 

  výchovný poradce – konzultační hodiny - úterý 8. 00 - 9. 00, středa 13. 00 – 13. 45 hodin a 
čtvrtek 8. 00. - 10. 30. (na základě domluvy možno sjednat i jiný termín)  
– řeší výchovně – vzdělávací problémy, poskytuje poradenské služby pedagogickým pracovníkům 
a kariérové poradenství žákům školy, spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, 
pomáhá řešit vzdělávací obtíže žáků, připravuje optimální podmínky pro vzdělávání žáků se SVP  
(podpůrná opatření). 

 
Se školním poradenským týmem spolupracuje vedení školy.  
Školní poradenská pracoviště výchovného poradce a školního metodika prevence jsou označena vývěskou 
se jménem a konzultačními hodinami.  
 
Postup v oblasti poradenských služeb závisí na druhu a stupni závažnosti problému. 
 
Postup při řešení problémů v oblasti rizikového chování: 

a) ohlášení třídnímu učiteli (TU), případně okamžitě školnímu metodikovi prevence (ŠMP) – 
zajištění bezpečného prostředí pro potencionální oběť; 

b) vyšetřování TU ve spolupráci se ŠMP – rozhovory, nalezení vhodných svědků, individuální 
(případně konfrontační) rozhovory se svědky; 

c) rozhovor s potencionálním původcem rizikového chování, případně konfrontace mezi nimi; 
d) vyřešení, přijetí opatření k posílení kázně; 

 



V případě závažnějšího stupně RCH se sejde výchovná komise a tento postup doplníme: 
e) přizvání rodičů; 
f) přizvání dalších pedagogických pracovníků; 
g) spolupráce s dalšími institucemi a orgány – OSPOD, Policie ČR, státní zastupitelstvo, externí 

odborník; 
h) vyřešení případu – přijetí opatření k posílení kázně; 
i) seznámení vedení školy s výsledkem jednání. 

 
Výchovnou komisi tvoří: VP, ŠMP, TU, ev. členové vedení školy, OSPOD, externí odborník, …  
a zákonní zástupci žáka.  
 
Postup při řešení výchovného problému: 

a) ohlášení třídnímu učiteli (TU), případně okamžitě výchovnému poradci (VP);  
b) setkání VP a TU - projednání výchovného problému; 
c) stanovení postupu při jeho řešení, oznámení žákovi a jeho zákonným zástupcům; 
d) vyřešení, přijetí opatření k posílení kázně; 
e) seznámení ŘŠ s danou situací a jejím řešením; 

Při závažnějších výchovných problémech svolat výchovnou komisi a postupovat následovně: 
f) přizvání rodičů; 
g) přizvání dalších pedagogických pracovníků; 
h) spolupráce s dalšími institucemi a orgány – OSPOD, Policie ČR, státní zastupitelstvo, externí 

odborník, případně vypracovat individuální výchovný plán; 
i) vyřešení případu – přijetí opatření k posílení kázně; 
j) seznámení vedení školy s výsledkem jednání. 

 
Postup při řešení vzdělávacích potíží: 

a) ohlášení třídnímu učiteli (TU), případně okamžitě výchovnému poradci (VP);  
b) setkání VP a TU - projednání vzdělávacích obtíží; 
c) stanovení postupu při jeho řešení, oznámení žákovi a jeho zákonným zástupcům; 
d) vyřešení, vypracování plánu pedagogické podpory na 3 měsíce; 
e) seznámení ŘŠ s danou situací a jejím řešením; 
f) po třech měsících schůzka VP s TU a pedagogy vyučujícími předměty, v nichž má žák slabý 

prospěch či jiné obtíže; 
g) pokračování v nastoleném postupu, pokud došlo ke zlepšení;  
h) pokud se daný stav nezměnil, žáka odeslat k vyšetření do školského poradenského zařízení (ŠPZ); 
i) komunikovat se ŠPZ – pedagogicko - psychologická poradna (PPP), speciálně pedagogické 

centrum (SPC); 
j) seznámit zákonné zástupce, podepsat informovaný souhlas;  
k) seznámit ŘŠ s danou situací; 
l) dále postupovat na základě vydaného Doporučení ŠPZ a poskytovat stanovená podpůrná opatření 

(PO), případně vypracovat individuální vzdělávací plán (IVP); 
m) přizvání rodičů, podepsání potřebných dokumentů; 
n) VP toto projedná s TU, TU seznámí se závěry další pedagogy; 
o) VP vyhodnocuje poskytování PO, PLPP, IVP, po roce zasílá sdělení ŠPZ; 
p) VP ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, případně třídním učitelem  
      zajišťuje vyslání žáků na kontrolní vyšetření do ŠPZ. 

 
 

Protože pro naši školu je důležité bezpečné prostředí, zřídili jsme pro žáky „schránku školy“ 
(umístěna v přízemí budovy). Tam mohou vhazovat důležité vzkazy, postřehy a náměty.  
Schránka bude vybírána každý den. Vložené dopisy a žákovské vzkazy otvírá jako první výchovný 
poradce, který provede roztřídění dle obsahu sdělení a navrhne další postup, jak s informacemi  
od žáků naložit. 
 


