Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace

Školní poradenské pracoviště
Školní poradenské pracoviště bylo zřízeno dne 1. 9. 2020 na základě vyhlášky č. 197/2016
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních § 7 – Škola. Hlavním
cílem je poskytování poradenských služeb zaměřených především na pomoc dětem a žákům,
ale nabízí také odbornou pomoc rodičům. Činnost ŠPP zahrnuje zejména kariérové
a výchovné poradenství či primární prevenci. Poradenské služby na naší škole zajišťují
výchovný poradce, školní metodik prevence a speciální pedagog. Práci ŠPP zaštiťuje ředitel
školy.
Základní principy a zásady práce ŠPP ve škole
1. Předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany
a diskriminace
2. Spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
3. Spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými
zařízeními
4. Péče o žáky s potřebou podpůrných opatření
5. Prevence školní neúspěšnosti
6. Prevence rizikových forem chování
7. Kariérové poradenství
8. Vytváření pozitivního klimatu ve škole
Členové školního poradenského pracoviště a jejich náplň práce
1. Mgr. Jiří Salajka: Vedoucí ŠPP, výchovný poradce
•

Kariérové poradenství

•

Spolupráce s PPP a SPC

•

Péče o žáky se SVP

•

Příprava IVP

•

Pomoc třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů

•

Pomoc učitelům, žákům a jejich zákonným zástupcům s řešením problémů

•

Řešení problémových situací ve škole

•

Práce se školní třídou

•

Péče o žáky nadané a žáky s výrazným zhoršením prospěchu

•

Organizuje setkání vycházejících žáků se zástupci středních škol a podniků

(veletrh škol ad.)
•

Poskytuje individuální poradenství žákům i jejich rodičům

•

Organizuje návštěvu vycházejících žáků na Úřadu práce v Hodoníně

•

Radí žákům při vyplňování přihlášek a při odvolacím řízení

•

Eviduje zprávy z vyšetření z poradenských pracovišť, pomáhá učitelům při
realizaci doporučení ze zpráv

•

Navrhuje rodičům společně s třídními učiteli vyšetření žáků v PPP

•

Vytváří aktuální seznamy žáků vyšetřených v PPP

•

Připravuje ekonomické požadavky na zabezpečení péče o integrované žáky

•

Sleduje společně s třídními učiteli záškoláctví a podílí se na jeho odstraňování

•

Pomáhá řešit konfliktní situace ve škole

•

Spolupodílí se na řešení aktuálních problémů školních kolektivů

•

Podílí se na realizaci MPP

•

Vede administrativu své činnosti

2. Mgr. Barbora Salajková: speciální pedagog
•

Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory
v rámci školy a mimo ni

•

Realizace intervenční činnosti (reedukační práce se žákem, reedukační,
kompenzační a stimulační činnosti)

•

Participace na vytvoření individuálních vzdělávacích plánů (IVP) a plánů
pedagogické podpory (PLPP)

•

Komunikace s vedením školy, pedagogy, žáky a jejich zákonnými zástupci;
konzultace s pracovníky školských poradenských zařízení

•

Dlouhodobá i krátkodobá individuální speciálně pedagogická péče za účelem
naplňování podpůrných opatření pro žáky

•

Průběžné vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami

•

Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických
materiálů

3. Mgr. Hana Strnadová: školní metodik prevence
•

Tvorba MPP a koordinace jeho plnění

•

Spolupracuje s dalšími metodiky prevence v PPP a dalšími příslušnými
organizacemi

•

Koordinuje a zajišťuje aktivity zaměřené na prevenci (záškoláctví, šikana,
násilí, sexuální zneužívání a další sociálně patologické jevy)

•

Seznamuje pedagogy s novými informacemi v oblasti sociálně patologických
jevů

•

Metodicky vede pedagogické pracovníky v oblasti rizikového chování

•

Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů v oblasti
rizikového chování

•

Shromažďuje informace a zprávy o šetření s problémovými žáky

•

Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají
v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s odbornými
pracovišti (poradenskými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními
a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů).

•

Zaměřuje se na práci se třídou i jednotlivými žáky v rámci nezdravých vztahů

Se členy ŠPP je možné dohodnout si konzultace v rámci konzultačních hodin.
Pracovní setkání členů ŠPP – dle potřeby v prostorách ZŠ.
Telefonický kontakt: 518 357 253
Zpracoval: Mgr. Jiří Salajka

Schválil: Mgr. Michal Bešta, ředitel školy

