
Poradenské služby školy 

 
V souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a 
školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., poskytuje naše škola 
poradenské služby zaměřené na: 

� prevenci školní neúspěšnosti; 

� primární prevenci sociálně patologických jevů; 

� kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné  

volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění;                          

� odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním; 

� péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků; 

� průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření 

předpokladů pro jejich snižování. 

Tyto poradenské služby jsou zajišťovány především výchovný poradcem a školním metodikem 
prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, případně s dalšími pedagogickými 
pracovníky školy. Škola úzce spolupracuje s odbornými pracovišti pedagogicko-psychologických 
poraden, speciálně-pedagogických center, středisky výchovné péče a dalšími institucemi. 
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Poradenské služby: 

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní 
cestě žáků, tj. zejména: 

koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a 

diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka; 



� základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci 

zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti 

volby povolání žáků; 

� individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s 

třídním učitelem); 

� poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci 

s třídním učitelem); 

� spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné 

péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy; 

� zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů 

práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního 

využití informačních služeb těchto středisek. 

2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a 
příprava návrhů na další péči o tyto žáky. 

3. Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb na odborných 
pracovištích (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 

4. Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace 
poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a 
koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. 

5. Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním 
vzdělávacím potřebám. 

Informační a metodické činnosti: 

1.   Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti péče o žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

2. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami. 

3. Zajišťování a předávání odborných informací o dané problematice. 

 

V Ostravě dne 27.8. 2015                                        Mgr. Dagmar Celtová, výchovná poradkyně 

 



 


