Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Ivančice, příspěvková organizace
se sídlem Široká 484/42, 664 91 Ivančice
tel. 546 451 931, email: spec.sk.iva@volny.cz, www.specskiva.cz
Školní poradenské pracoviště – plány práce
Od 1. 9. 2016 vzniklo na naší škole školní poradenské pracoviště, které zajišťuje
poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb. Školní
poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich
zákonným zástupcům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných,
vztahových a výukových potíží. Školní poradenské pracoviště na MŠ, ZŠ a DD Ivančice,
příspěvková organizace je tvořeno jmenovaným vedoucím ŠPP – školním speciálním
pedagogem, který je současně školním metodikem prevence, psychologem školy, výchovným
poradcem a sociálním pracovníkem. Pracovníci ŠPP úzce spolupracují s vedením školy, s
třídními učiteli a ostatními pedagogy, i dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP,
SVP, SPC). Všichni členové poradenského týmu vycházejí při své práci ze znalosti prostředí a
atmosféry školy.

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
Hlavní cíle:


přiblížení poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, rodičům i pedagogům



zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami



poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami



sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření



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



předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a
diskriminace



průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou



omezení školní neúspěšnosti, průběžná a dlouhodobá péče o děti s neprospěchem



poskytovat kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou
podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění



spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými
zařízeními



spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
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Mgr. Petra Krysová – vedoucí ŠPP, školní speciální pedagog, školní metodik prevence
místnost: kancelář ŠPP
e-mail: spp@specskiva.cz
tel: 720 978 383, 546 451 042
PRÁCE ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA


Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických
poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence



Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci



Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, zejména shromažďování údajů o
žákovi, včetně anamnézy rodinné a osobní, dále speciálně pedagogická diagnostika,
zejména při vzdělávacích problémech žáků, pro navazující intervence ve školním
prostředí



Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována
podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické
podpory a vedení



Péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně,
zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení



Dlouhodobá i krátkodobá individuální speciálně pedagogická péče za účelem
naplňování podpůrných opatření pro žáka, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti,
reedukační, kompenzační a stimulační činnosti; se žákem s rizikem vzniku speciálních
vzdělávacích potřeb



Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami nebo plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku
speciálních vzdělávacích potřeb ve spolupráce s třídním učitelem, s vedením školy, se
zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i
vně školy



Metodická pomoc třídním učitelům při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb
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Metodické činnosti pro další pedagogické pracovníky školy - specifika výuky a
možnosti žáků dle druhu a stupně speciálních vzdělávacích potřeb, návrhy metod a
forem práce se žáky - jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních
pomůcek a didaktických materiálů



Kooperace s pedagogickými pracovníky zajišťujícími poradenské služby



Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými
pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s rizikem
vzniku speciálních vzdělávacích potřeb



Spolupráce se všemi subjekty školy a vytvářel tak širokou základnu primární prevence
školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů



Sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou a vytvářet
metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci



Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů



Individuální konzultace pro rodiče, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů
s rodiči žáka/zákonnými zástupci

PRÁCE ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE


Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního
preventivního programu školy



Koordinace a participace 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



Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence
rizikového chování



Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování



Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálněvztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují
jejich vzdělávání
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Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností
rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování
úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve
škole



Vedení a průběžné aktualizování databáze 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 další zařízení, institucí a jednotlivých
odborníků.



Zpětná vazba na elektronickou i fyzickou schránku důvěry

PhDr. Božena Jeřábková – školní psycholog
místnost: kancelář ŠPP
email: spp@specskiva.cz
tel. 546 451 042
PRÁCE ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA



Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických
poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence



Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci



Zjišťování sociálního klimatu ve třídě (ve spolupráci s dalšími členy ŠPP)



Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků



Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována
podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické
podpory a vedení



Péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně,
zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení
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Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a
vedení



Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné
zástupce



Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)



Kariérové poradenství u žáků



Skupinová a komunitní práce se žáky a kolektivy; rozvíjení sociálních, komunikačních
a osobnostních dovedností



Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy



Podpora spolupráce třídy a třídního učitele



Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání



Metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami



Metodická pomoc třídním učitelům



Konzultace a pomoc zákonným zástupcům při výukových, výchovných a osobních
problémech žáků



Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě
školního vzdělávacího programu



Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní
metodik prevence, speciální pedagogové, třídní učitelé)



Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými
poradenskými
zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními



Besedy a osvěta zákonným zástupcům



Prezentační a informační činnost



Screening, ankety, dotazníky ve škole
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Ing. Marta Špalková – výchovný poradce
místnost: kancelář ředitelky školy
e-mail: specskiva@volny.cz
tel: 546 451 931, 725 961 069

PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE



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



Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní
pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě,
kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory a potřebou podpůrného opatření v 1.
stupni



Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a
mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami



Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných
opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami



Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového
rozhodování žáků



Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům s přípravou a vyhodnocováním plánu
pedagogické podpory, s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a s tvorbou a vyhodnocováním individuálních
vzdělávacích plánů
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Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona



Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy



Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních
v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb
žákům a jejich zákonným zástupcům



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

sociální pracovník
PRÁCE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA


Provádí odborné činnosti v oblasti sociálně-právního poradenství a sociálních
intervencí



Provádí analytické a metodické činnosti v sociální oblasti zaměřené na jednotlivce
nebo rodiny v souvislosti se vzděláváním žáků



V rámci poradenské služby realizuje sociální šetření a zjišťuje potřeby klienta



Zajišťuje komunikaci s klienty a jejich zákonnými zástupci



Spolupracuje v multidisciplinárním týmu, v rámci něhož informace poskytuje
v rozsahu potřebném pro podporu při vzdělávání žáka



Spolupracuje a podílí se na získávání podkladů v rámci poradenské služby



Podílí se na stanovení návrhu podpůrných opatření



Spolupracuje s dalšími osobami, jejichž činnost ovlivňuje poskytování poradenských
služeb, zejména jinými školskými poradenskými zařízeními a orgány veřejné moci



Poskytuje sociální poradenství a poradenství o sociálních službách nebo sociální
rehabilitaci dostupné v daném regionu



Poskytuje informace a zprostředkovává kontakt s institucemi poskytujícími pomoc a
podporu žákům uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona
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KONZULTAČNÍ HODINY ŠPP

Mgr. Petra Krysová – vedoucí ŠPP, školní speciální pedagog, školní metodik prevence
místnost: kancelář ŠPP, e-mail: spp@specskiva.cz, tel: 720 978 383, 546 451 042
Konzultační hodiny pro zákonné zástupce:
PO 7.00 – 7.30, PÁ 12.40 – 13.15
Konzultační hodiny pro pedagogy a žáky:
ÚT a ČT 10.00 – 12.00
Školní metodik prevence PÁ 11.40 – 12.40
(konzultace po telefonické nebo osobní domluvě,
dle potřeby i mimo stanovené konzultační hodiny)

PhDr. Božena Jeřábková – školní psycholog
místnost: kancelář ŠPP, email: spp@specskiva.cz, tel. 546 451 042, 720 978 383
Konzultační hodiny pro zákonné zástupce:
PO 8.00 – 10.00
Konzultační hodiny pro pedagogy a žáky:
ÚT a ČT 10.00 – 12.00
(konzultace po telefonické nebo osobní domluvě,
dle potřeby i mimo stanovené konzultační hodiny)

Ing. Marta Špalková – výchovný poradce
místnost: kancelář ředitelky školy, e-mail: specskiva@volny.cz,
tel: 546 451 931, 725 961 069
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konzultační hodiny: ČT 12.35 – 14.35

Ing. Marta Špalková, ředitelka školy, výchovný poradce__________________________
Mgr. Petra Krysová – vedoucí ŠPP, speciální pedagog, ŠMP_______________________
PhDr. Božena Jeřábková, psycholog školy ______________________________________

V Ivančicích dne 1. 9. 2016

