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Školní poradenské pracoviště 

 

Nabízíme: 

 

– poradenskou činnost v oblasti kariérového poradenství: 

– diagnosticko-poradenskou činnost zaměřenou k volbě vzdělávací cesty žáka 

– základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace 

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

volby povolání 

– individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství (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 a středisky výchovné péče při 

zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy 

– zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích 

(Úřad práce České republiky) a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o 

možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek 

 

– poradenskou činnost v oblasti výchovných a výukových obtíží: 

– vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní 

pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole 

a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni 

– zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a 

intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně 

nadané žáky ve školských pedagogických zařízeních 

– spolupráce se školskými pedagogickými zařízeními při zajišťování podpůrných 

opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími opatřeními a intervenčních činností pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

– příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve 

škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými 

poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků 

–  řešení problémových situací ve škole 

 

– metodickou a informační pomoc pedagogickým pracovníkům školy: 

– s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory a tvorbou a 

vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů 

– s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

– v práci s nadanými žáky 

– při zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence 
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– předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

– předávání informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v 

regionu 

– shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších 

poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

– vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného 

poradce, navržená a realizovaná opatření 

 

 

 

Členové: 

Výchovný poradce, styčný pracovník pro školu: Mgr. Olga Pospíchalová 

Speciální pedagog, školní metodik prevence: Mgr. Petra Matůšová 

Ředitelka školy: Mgr. Romana Kubíková 

 

 

Konzultační hodiny: 

Po - Pá – 7.30-8.00h 

Případně dle dohody 

 

 

Kontakt: 

Telefon: 515 275 145, 739 651 230 

Email: zsjaroslavice@zsjaroslavice.cz 
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