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ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP) 

ŠPP slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné 

zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání 

a zaručovalo ochranu osobních dat klientů. 

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují především 

pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče 

či další nestátní subjekty. 

Školní poradenské pracoviště uskutečňuje svoji činnost na základě Vyhlášky č. 197/2016 Sb. 

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení a je legislativně 

podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných. 

ŠPP poskytuje podporu především žákům 

- se speciálními vzdělávacími potřebami 

- nadaným a mimořádně nadaným 

-  s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi 

- z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek zejména při sociálním začleňování 

ŠPP spolupracuje se 

- žáky 

- zákonnými zástupci 

- pedagogy 

- jinými školskými zařízeními 

ŠPP zajišťuje  

- metodickou podporu učitelům 

- tvorbu, realizaci a vyhodnocování preventivních programů 

- prevenci rizikového chování a školní neúspěšnosti 

- včasnou intervenci při problémech žáků 

- kariérové poradenství 

- individuální konzultace 

 

 

 

 

 

  



Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace 

 

Složení týmu ŠPP: 

a/ výchovný poradce  

 Koordinuje šinnost ŠPP. 

 Poskytuje zájemcům o studium, žákům a jejich rodičům, absolventům metodickou 

pomoc při volbě povolání s ohledem na jejich vzdělávací potřeby.  

 Poskytuje rodičům možnost individuálních konztultací při řešení výchovných a  

vzdělávacích problémů.  

 Vytváří podmínky pro optimální vztahy mezi učiteli a žáky, školou a rodinou.  

 Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných 

opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané 

a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky 

nadané.   

 Připravuje podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve 

škole a žáků nadaných, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům 

školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinuje vzdělávací opatření 

u těchto žáků.  

 Sleduje žáky s problémy chování a prospěchu a řeší je ve spolupráci s pedagogy, 

rodiči, popř. školskými poradenskými zařízeními.  

 Připravuje jednání výchovných komisí.  

b/ školní metodik prevence 

 Zabezpečuje protidrogovou prevenci a poradenství pro žáky školy. Zabezpečuje 

přípravu a provádění činnosti v této oblasti.  

 Vyhledává a nastavuje vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování. 

c/ kariérový poradce 

 Poskytuje podporu při volbě povolání a kariérové poradenství.   

 Provádí  průzkum  volby povolání ve spolupráci s třídními učiteli, shromažďuje 

informace a metodické pokyny k volbě povolání včetně jejich předávání žákům, jejich 

rodičům a třídním učitelům. 

 Komunikuje s informačním střediskem úřadu práce a firmami 

 Organizuje setkání firem a škol s vycházejícími žáky. 

 Zajišťuje individuální poradenství pro žáky a rodiče. 

 Zajišťuje pomoc při vyplňování přihlášek ke studiu. 
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