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Hodnocení plánu práce školního poradenského pracoviště za školní rok 2018/2019 

Vedoucí školního poradenského pracoviště: 

Mgr. Helena Šťastná – výchovný poradce 

Členové školního poradenského pracoviště: 

Mgr. Helena Šťastná – výchovný poradce (kariérový poradce) 

Mgr. Kateřina Krupová – školní metodik prevence 

Mgr. Soňa Fronckeová – školní speciální pedagog 

Mgr. Petr Musálek – školní speciální pedagog 

Mgr. Lucie Kundrátová - školní speciální pedagog 

 

Školní poradenské pracoviště ukončilo v červnu 2019 třetí rok své poradenské 

činnosti. Pracoviště poskytovalo poradenské a konzultační činnosti žákům, jejich 

zákonným zástupcům a pedagogům na škole. Při veškerých činnostech byl kladen 

důraz na důvěrnost jednání a ochranu osobních dat žáků. Mezi členy ŠPP byl 

zastoupen výchovný poradce, metodik prevence a speciální pedagogové, kteří 

zajišťovali odbornost pracoviště. Jmenný výčet členů uveden výše. 

Hlavním cílem pracoviště bylo zabezpečit pedagogicko – psychologické poradenství 

na škole, důraz byl kladen na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování 

etického kodexu školních poradenských pracovníků. Plán práce ŠPP byl vypracován 

s ohledem na specifika školy. 

Pracovníci školního poradenského pracoviště spolupracovali s dalšími institucemi, 

odbornou a metodickou pomoc jim poskytovaly pedagogicko – psychologické 

poradny, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. Mezi dalšími 

odborníky, se kterými pracovníci ŠPP spolupracovali, byli kliničtí psychologové, 
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psychiatři, odborníci ze sektoru sociálně patologických jevů a další pracovníci 

z jiných resortů a nestátních subjektů. 

Pravidelné schůzky členů ŠPP probíhaly jednou měsíčně, obvykle se jednalo o první 

čtvrtek v měsíci. Setkání probíhalo na pracovišti Karla Pokorného 1742/50, Ostrava 

vždy od 12:30 do 14:30. Za školní rok proběhlo celkem 10 pravidelných schůzek. 

Konzultační hodiny jednotlivých pracovníků: 

Vedoucí ŠPP a VP – Mgr. Helena Šťastná – VP - ST – 11.00 – 11.45 hod; VŠPP od 

11.45 – 13.15 hod, dle telefonické nebo osobní domluvy 

Školní metodik prevence – Mgr. Kateřina Krupová – dle telefonické nebo osobní 

domluvy 

Školní speciální pedagog - Mgr. Soňa Fronckeová – dle telefonické nebo osobní 

domluvy 

Školní speciální pedagog - Mgr. Lucie Kundrátová - dle telefonické nebo osobní 

domluvy 

Školní speciální pedagog Mgr. Petr Musálek – dle telefonické nebo osobní domluvy  

 

Hlavní cíle práce školního poradenského pracoviště: 

Poskytování poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům 

v následujících oblastech:  

1. zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

2. péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem 

3. problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence 

4. kariérní poradenství – profesní orientace žáků 

5. prevence sociálně patologických jevů a prevence rizikového chování  
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1. Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Vyhodnocení plánu školních speciálních pedagogů: 

 Speciální pedagogové se účastnili všech schůzek ŠPP, poskytovali 

odbornou poradenskou pomoc a diagnostickou činnost 

 Spolupracovali s ostatními členy ŠPP, na schůzkách pravidelně 

vyhodnocovali svou činnost a navrhovali nové způsoby a metody pro 

zlepšování podmínek pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami (SVP) 

 V průběhu celého školního roku sledovali práci se žáky se SVP a nabízeli 

konzultace ostatním pedagogickým pracovníkům školy 

 V rámci diagnostické činnosti vyhodnocovali potřeby žáků se SVP a 

navrhovali pro ně další podporu 

 Poskytovali pomoc třídním učitelům při tvorbě individuálních vzdělávacích 

plánů, PLPP, PO 

 Připravovali prezentace pro pedagogické pracovníky na téma speciální 

pedagogiky, seznamovali s různými metodami práce s žáky se SVP 

 Pomáhali novým učitelům a asistentům pedagoga se začleňováním do 

kolektivu, informovali o různých specifikách žáků pro lepší orientaci a 

efektivnější práci 

 Pomáhali koordinovat vzájemné hospitace pedagogů, které měly sloužit 

k lepšímu předávání zkušeností a řešení různých situací, které se mohou 

naskytnout během výuky 

 Spolupracovali s ostatními členy ŠPP při řešení výukových a výchovných 

problémů 

 Napomáhali k dobrému klimatu pedagogického sboru, navrhovali třídním 

učitelům strategie pro zlepšení klimatu ve třídách 

 Účastnili se krizových setkání a poskytovali pomoc pro řešení výchovných 

a výukových problémů žáků, navrhovali další opatření 
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 Spolupracovali s pedagogicko – psychologickými poradnami, 

speciálněpedagogickými centry a dalšími institucemi 

 Dopomáhali k osobnostnímu vzrůstu žákům a pedagogickým pracovníkům 

 Vedli odpolední kroužek nácviku sociálních a komunikačních dovedností, 

poskytovali žákům reedukační péči 

 Dodržovali etický kodex poradenského pracovníka 

 

2. Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem 

 Členové ŠPP průběžně sledovali nadané žáky a připravovali návrhy další 

péče o ně  

 Spolupracovali s třídními učiteli při přípravě výukových materiálů pro 

mimořádně nadané žáky 

 Členové ŠPP průběžně sledovali žáky s neprospěchem, poskytovali 

individuální konzultace učitelům, zákonným zástupcům těchto žáků a 

případně i žákům samotným 

 Členové ŠPP vyhodnocovali zprávy pedagogických rad, posléze se 

zaměřovali na žáky s neprospěchem, hledali příčiny neúspěchu, pomáhali 

při tvorbě podpůrného vzdělávacího programu pro tyto žáky, 

spolupracovali s třídními učiteli a zákonnými zástupci neprospívajících 

žáků 

3. Problémy se školní docházkou  

 Prevence a postihy záškoláctví – postup podle metodického pokynu: 

evidence neomluvených hodin, účast na jednáních třídních učitelů s rodiči, 

evidence zápisů z jednání třídních učitelů s rodiči a z jednání výchovných 

komisí 

 V případě zájmu zajištění individuální poradenské péče pro rodiče žáků s 

neomluvenou a zvýšenou absencí 

 Spolupráce se sociálním odborem při MěÚ v Ostravě a kurátorem pro 

mládež – v uplynulém školním roce nebyla spolupráce nutná, díky 

včasným intervencím s rodiči a dítětem se podařilo problémům předcházet 
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 Sledování žáků s vysokou omluvenou absencí – projednávání případů, 

kdy žáci zameškají více hodin za jedno klasifikační období – jednání s 

třídními učiteli a zákonnými zástupci žáka, hledání příčin vysoké absence 

žáků ve škole a návrhy opatření 

 Koordinace zajištění pomoci žákům s dlouhodobou absencí ze 

zdravotních důvodů – možnost zadání úkolů z jednotlivých předmětů + 

individuální konzultace + individuální přezkoušení  

 

 

 

             

                                                                                                                     

 


