
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

Školní poradenské pracoviště vzniklo při Základní škole a Základní umělecké 

škole Strání od školního roku 2016/2017. Vychází z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o 

vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na ZŠ a ZUŠ Strání zajišťuje poskytování a 
koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole. 

ŠPP je tvořeno výchovnou poradkyní, školním metodikem prevence, dyslektickou 
asistentkou. 

Všichni členové týmu ŠPP spolu spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají, 
rovněž úzce spolupracují s pedagogy školy, vychovatelkami ŠD a poradenskými 
zařízeními (OPPP, SPC, apod.). 

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu 
se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby 
žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení 
výchovných, vztahových a výukových potíží. 

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je 
informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. 

Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště: 

 pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární 
prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů 

 sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit 
metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci 

 aplikovat novou koncepci kariérového poradenství 
 připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 
 vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání 

sociálních odlišností na škole 
 posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit 

předpoklady pro jeho snižování 
 prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a 

třídních kolektivů 
 poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a 

speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích 
programů 

 prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči 
 integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských 

poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně 
pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce 



Tým školního poradenského pracoviště: 

Výchovný poradce: vede celý tým. Podílí se na integraci žáků se zdravotním či jiným 

postižením. Poskytuje a zprostředkovává žákům kariérové poradenství. Zachycuje a 

s dalšími odborníky konzultuje výchovné problémy žáků. (Mgr. Alena Bemerová) 

Školní metodik prevence: zodpovídá za obsah a průběh aktivit, které mají předejít 

šikaně, záškoláctví, kouření, alkoholismu a dalším patologickým jevům. (Mgr. Jana 

Jančová)  

Dyslektický asistent: je odborník zabývající se možnostmi nápravy a kompenzace 

poruch učení. (Mgr. Alena Žďárská) 

 

Konzultační hodiny: 

denně po předchozí domluvě 

 

Kontakty: 

Mgr. Alena Bemerová, výchovný poradce: bemerova@zsstrani.cz, tel. 572 697 303 

Mgr. Jana Jančová, školní metodik prevence: jancova@zsstrani.cz, tel. 572 695 281 

Mgr. Alena Žďárská, dyslektický asistent: zdarska@zsstrani.cz, tel. 572 695 281 
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