
 
 

 

 

Náš školní poradenský tým je nově rozšířen o služby školního psychologa a školního 

speciálního pedagoga. Školní psycholog i školní speciální pedagog poskytují 

komplexní služby studentům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. 

O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení. 

Vykonává činnosti poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační. Při 

práci se řídí etickými normami své profese a jsou nezávislými odborníky. Veškeré 

informace, které školní psycholog i školní speciální pedagog při své práci získají, jsou 

vázány profesním tajemstvím. 

Školního psychologa i školního speciálního pedagoga lze kontaktovat prostřednictvím 

výchovného poradce, nebo metodika prevence. Služby obou nových členů školního 

poradenského týmu lze využít každé pondělí sudého týdne od 8.00 do 14.00 hod. nebo 

po domluvě. 

Školní psycholog 

 může pracovat na zakázku žáka, rodiče, pedagoga i vedení školy. 

 se snaží o využití potenciálu žáků, zdravé klima školy a přátelské vztahy mezi žáky, pedagogy a 

dalšími specialisty. 

 Při dlouhodobé péči o žáka či diagnostice sepisuje s rodiči či zletilými žáky písemný individuální 

souhlas s poradenskou péčí. 

 je vázaný povinností mlčenlivosti 

 Škola nemůže využívat závěry vyšetření šk. psychologa, získává však doporučení, jak s dítětem co 

nejefektivněji pracovat v rámci výchovně vzdělávacího procesu. 

Služby školního psychologa 

 Diagnostika, depistáž 

 Depistáž SPU 

 Diagnostika při výukových a výchovných potížích 

 Depistáž a diagnostika nadaných žáků 

 Diagnostika sociálního klimatu třídy 

 Screening, ankety a dotazníky 

 Konzultační, poradenské a intervenční činnosti 

 Péče o integrované žáky (IVP, PLPP, vedení) 

 Individuální konzultace osobních, rodinných a školních potíží žáků a pedagogů 

 Krizová intervence 

 Prevence školního neúspěchu žáků 

 Kariérové poradenství 

 Techniky učení 

Školní poradenské pracoviště 



 
 Skupinová práce, práce s třídními kolektivy 

 Účast na vytváření školních programů prevence rizikového chování 

 Podpora spolupráce třídního učitele s třídou 

 Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech 

 Metodická práce a vzdělávací činnost 

 Metodická pomoc třídním učitelům 

 Účast na pracovních poradách školy (po domluvě) 

 Koordinace poradenských služeb ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní 

učitelé). 

 Besedy a osvěta 

 Prezentační a informační činnost 

 

Školní speciální pedagog 

Školní speciální pedagog nabízí možnost učitelům, žákům i jejich rodičům konzultovat problémy, které 

souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami žáků. Vykonává činnosti zaměřené na odbornou 

podporu integrovaných žáků a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu 

a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. 

Školní speciální pedagog je oprávněn realizovat pouze ty speciálně pedagogické činnosti, ke kterým 

získal kompetence absolvováním studia a dalších vzdělávacích programů. 

Zaměřuje se na preventivní, diagnostické, intervenční a metodické činnosti v oblasti práce se žáky, 

učiteli a rodiči. 

Služby školního speciálního pedagoga: 

 podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 realizace podpory přípravy na vyučování 

 konzultace a podpora pedagogů při přípravě a tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro   žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami 

 konzultace s rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných  

 opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 preventivní programy pro třídy 


