
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště (ŠPP) 

 poskytování kvalitních poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům 

 zlepšení sociálního klimatu školy 

 práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny 

preventivní činnosti 

 vytváření programů prevence rizikových forem chování 

 zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava 

podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami 

 řešení problémů spojených se školní docházkou 

 posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho 

snižování 

 posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky 

 poskytování základních služeb kariérového poradenství 

 prohlubování spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními 

 

Hlavní úkoly ŠPP 

Mgr. Eva Fajmonová – výchovný a kariérový poradce 

 koordinace poskytování poradenských služeb škole 

 kariérní poradenství – pomoc při vyplňování přihlášek na gymnázium 

 sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto 

problému 

 pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole 

 řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu 

 spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, 

střediska výchovné péče, orgány péče o dítě OSPOD 

 spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních 

problémů třídních kolektivů 

 

Kontakt: email: skola.hubalkova@seznam.cz 

    tel. 465 641 622 

 

 

Mgr. et Mgr. Miroslava Škorvánková – školní metodik prevence 

 pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole 

 spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra 

 koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při přípravě IVP, jejich 

projednávání a vyhodnocování účinnosti, zajištění podpůrných opatření 

 zajištění vyšetření žáků v pedagogicko–psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na 

žádost rodičů 

 péče o žáky nadané a talentované – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů a návrh péče 

o tyto žáky 

 spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních 

problémů třídních kolektivů 

 příprava a realizace Minimálního preventivního programu školy 

 sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení 

 poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů 

chování učitelům 

 konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových jevů chování 

 

Kontakty na členy školního poradenského pracoviště 

Mgr. et Mgr. Miroslava Škorvánková  

email: reditel.mistrovice@seznam.cz 

tel. 465 641 622 

http://www.zsklegova.cz/index.php/skolni-poradenske-pracoviste/hlavni-cile
http://www.zsklegova.cz/index.php/skolni-poradenske-pracoviste/hlavni-ukoly
http://www.zsklegova.cz/index.php/skolni-poradenske-pracoviste/clenove-spp-a-kontakty
mailto:reditel.mistrovice@seznam.cz


Konzultační hodiny: 
středa 14:00 – 15:00 

Po předchozí (osobní, telefonické či e-mailem) domluvě i v jiném termínu. 
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