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KONCEPCE PORADENSKÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ZÁKLADNÍ 

ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE, MOSTEK, OKRES TRUTNOV 

 

 

1.  Základní charakteristika poradenských služeb ve škole 

1.1 Vymezení poradenských služeb ve škole (zákon č. 561/2005 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhláška č. 72/2005 Sb. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 
poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění 
pozdějších předpisů)  

1. Školské poradenské zařízení poskytne poradenskou pomoc dítěti, žákovi nebo zákonnému 

zástupci dítěte nebo žáka na základě jeho žádosti nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné 

moci podle jiného právního předpisu. 

2. Vyžaduje-li to zájem dítěte nebo nezletilého žáka, doporučí škola nebo školské zařízení 

jeho zákonnému zástupci, aby vyhledal pomoc školského poradenského zařízení. Škola nebo 

školské zařízení spolupracuje před přiznáním podpůrného opatření dítěti, žákovi nebo 

studentovi zejména se školským poradenským zařízením, se zřizovatelem, lékařem a orgánem 

sociálně-právní ochrany dětí. 

3. Školské poradenské zařízení poskytuje zprávu a doporučení tomu, komu je poskytována 

poradenská pomoc; škole nebo školskému zařízení, v němž se dítě, žák nebo student 

vzdělává, poskytuje pouze doporučení. Školské poradenské zařízení poskytne vydané 

doporučení také orgánu veřejné moci, který svým rozhodnutím uložil zákonnému zástupci 

dítěte nebo žáka, dítěti, žákovi nebo studentovi povinnost využít odbornou poradenskou 

pomoc ve školském poradenském zařízení. Nejedná-li se o případ podle věty druhé, školské 

poradenské zařízení poskytne vydané doporučení také orgánu sociálně-právní ochrany dětí, 

pokud je o to orgán sociálně-právní ochrany dětí písemně požádá. 

4. Pokud má zletilý žák, student nebo zákonný zástupce dítěte nebo žáka pochybnosti o tom, 

že škola nebo školské zařízení postupuje v souladu s doporučením školského poradenského 

zařízení, může řediteli školy nebo školského zařízení navrhnout, aby s ním případ projednal 

za účasti pověřeného zaměstnance příslušného školského poradenského zařízení, a ředitel je 

povinen jednání bez zbytečného odkladu svolat. 

5. Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány poradenským pracovištěm, ve kterém působí 
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zpravidla výchovný poradce a školní metodik. Za jejich poskytování odpovídá ředitel školy, 

případně jím pověřený pracovník. Ředitel školy zodpovídá za vytvoření preventivního 

programu školy, dále se podílí na zajištění výchovného poradenství.  

6. Rozdělení rolí, vytvoření časového prostoru na poskytované služby, zkvalitnění vzděláván 

školních poradenských odborníků, týmová práce a spolupráce se specializovanými  

poradenskými pracovišti ve školství, tj. pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP),  

speciálně pedagogickými centry (SPC), ale také se středisky výchovné péče (SVP), s OSPOD  

a dále mimo školství zejména s informačně-poradenskými středisky úřadů práce, povede k  

vytváření prostoru pro operativní poskytování kvalitnějších školních poradenských služeb. 

 
1.2 Poradenské služby na ZŠ a MŠ Mostek zajišťují: 

 
 výchovný poradce 

 školní metodik prevence 

 třídní učitelé 

 učitelé výchov na I. a II. stupni (výchova k občanství, výchova k volbě povolání, 

výchova ke zdraví). 

 
a) škola poskytuje bezplatně standardní poradenské služby, a to na žádost žáků, jejich 

zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu 

veřejné moci. 

b) škola musí předem srozumitelně informovat žáka a zákonného zástupce o: 

- všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o 

povaze, rozsahu trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby, 

- prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které 

mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i možných následcích, pokud 

tato služba nebude poskytnuta, 

c) při poskytování poradenských služeb školy se: 

- dodržuje účel poradenských služeb, 

- dodržují etické zásady poskytování poradenských služeb, 

- vychází z individuálních potřeb žáka, podporuje se jeho samostatnost a přispívá se 

k jeho sociálnímu začleňování, 
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- sledují a vyhodnocují navržená podpůrná opatření žáka, 

- informují žáci a zákonní zástupci o poradenských službách poskytovaných školou, 

- poskytuje žákovi a zákonnému zástupci podrobná a srozumitelná seznámení 

s průběhem a výsledkem poskytování poradenských služeb. 

 

1.3 Úkoly a cíle školního poradenského pracoviště na ZŠ: 
 

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím 

potřebám žáků školy zaměřené zejména na: 

a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se SVP, 

b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, 

c) prevenci školní neúspěšnosti, 

d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k 

vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, 

e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s 

odlišnými životními podmínkami, 

f) podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, 

g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a  

vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností 

ve škole a školském zařízení, 

h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů 

i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a  

diskriminace, 

j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou, 

k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických 

postupů ve vzdělávací činnosti školy, 

l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, 

m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se ŠPZ. 
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1.4 Schéma poskytování poradenských služeb ve škole 

 

2. Pracovníci školského poradenského zařízení na škole 

2.1 Výchovný poradce 
 

Mezi standardní činnosti VP patří: 

 

1. Poradenské činnosti  

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní 

cestě, tj. zejména: 

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a 

diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací činnosti žáka, 

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace 

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

volby povolání žáků, 

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci 

s třídním učitelem, 
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d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve 

spolupráci s třídním učitelem, 

e) spolupráce se ŠPZ a SVP při zajišťování poradenských služeb přesahující kompetence 

školy, 

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v IPS ÚP ČR a poskytování informací žákům a 

zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití IS těchto středisek, 

g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich SVP. 

2. 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 PLPP pro žáky s potřebou PO v 1. stupni. 

3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky SVP a mimořádného nadání a 

intervenčních činností pro žáky se SVP nebo mimořádně nadané žáky ve ŠPZ. 

4. Spolupráce se ŠPZ při zajišťování PO pro žáky se SVP a intervenčních činností pro žáky se 

SVP. 

5. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se SVP ve škole, koordinace poskytování 

poradenských služeb těmto žákům školou a ŠPZ a koordinace vzdělávacích opatření u těchto 

žáků. 

6. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se SVP a zejména pro žáky uvedené 

v § 16 odst. 9 školského zákona. 

 

2. Metodické a informační činnosti  

1. Metodická pomoc PP školy: 

a) v otázkách kariérového rozhodování žáků, 

b) s přípravou a vyhodnocováním PLPP, 

c) s naplňováním PO ve vzdělávání žáků se SVP, 

d) s tvorbou a vyhodnocováním IVP, 

e) v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky. 

2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence PP školy. 

3. Metodická pomoc PP školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, IVP, 

práce s nadanými žáky. 
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4. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se SVP PP 

školy. 

5. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení 

v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a 

jejich zákonným zástupcům. 

6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péče další PZ a jejich 

zajištění v souladu se zákonem o ochraně osových údajů. 

7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti VP, navržená a 

realizovaná opatření. 

 
a) Školní poradenské pracoviště je umístěno:hlavní budova ZŠ, II. patro – ředitelna ZŠ 
 
b) informace poskytuje: 

Mgr. et Mgr. Miroslav Lebeda, ředitel školy, výchovný poradce a školní preventista,  

úřední hodiny: čtvrtek 8,00 - 8,45 h, nebo dle dohody na tel. 499691209 nebo TMB 

739307580 

 
 
2.2 Školní metodik prevence  

Mezi standardní činnosti ŠMP patří: 

 

1. Metodické a koordinační činnosti  

1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci MPP školy. 

2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, 

závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a 

xenofobie, nekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a 

dalších projevů rizikového chování. 

3. Metodické vedení činnosti PP školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a 

nastavení vhodné podpory směřující k odstranění RCH. 

4. Koordinace vzdělávání PP školy v oblasti prevence RCH. 

5. Individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými 

problémy, s RCH a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání. 
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6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků 

do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je 

prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti. 

7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci 

problematiku prevence RCH, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, 

terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a 

institucemi, které působí v oblasti prevence RCH. 

8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné 

péči v případě akutního výskytu RCH. 

9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných 

poradenských zařízení v rámci prevence RCH v souladu se zákonem o ochraně osobnách 

údajů. 

10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního 

metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. 

 

2.  Informační činnost  

1. Zajišťování a předávání odborných informací a problematice RCH, o nabídkách programů 

 a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence PP školy. 

2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a 

 zkušeností. 

3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence  

RCH, zejména orgánů státní správy a samosprávy, SVP, poskytovatelů sociální služeb,  

zdravotnických zařízení, PČR, OSPOD, nestátních organizací působících v oblasti prevence,  

center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků. 

4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným  

zástupcům, PP školy a ŠPZ. 

5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi  

v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných  

preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů  

prevence. 
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3. Poradenské činnosti  

1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy RCH; poskytování 

poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče 

odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s TU. 

2. Spolupráce s TU při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje RCH u 

jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou 

významné pro rozvoj RCH ve škole. 

3. Příprava podmínek pro integraci žáků se SPCH ve škole a koordinace poskytování 

poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými 

zařízeními. 

 

2. 3 Přehled institucí poskytujících informační a poradenskou činnost v okrese Trutnov 

Pedagogicko-psychologická poradna a SPC Královéhradeckého kraje 

pracoviště Trutnov, Horská 5, tel.:499813080 

Speciálně pedagogické centrum  

Trutnov, Lesnická 8, tel. 499941653 

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání (IPS) při ÚP 

pracoviště Trutnov, Horská 5, tel. 950168459 

 

Dostupné informace o institucích, organizacích a odbornících, kteří působí v oblasti    

protidrogové prevence a terapeutické v regionu školy  

Pedagogicko - psychologická poradna Královéhradeckého kraje – Trutnov 

Horská 5, 541 01 Trutnov 

tel.: 499813080  

koordinátor prevence – Mgr. Lenka Mikesková 

RIAPS Trutnov 

Procházkova 818, 541 01 Trutnov 

Kontakt: tel. 499828144 

SVP „Varianta“ 

Mládežnická 536, 541 02 Trutnov, tel. 491521519 

SVP „Podpora“ 
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B. Smetany 474, 543 71 Hostinné, tel. 499441482 

Policie ČR – OO Dvůr Králové n. L. 

Legionářská 1234, 544 01 Dvůr Králové n. L. 

tel.: 974 539701 

Linka bezpečí 

tel.: 116 111 

Růžová linka (šikana – pro rodiče) 

tel.: 272 736 263 

 

3. Standardní činnosti pedagogů, kteří se podílejí na poradenských 

službách školy 

3.1. Třídní učitel 
 motivuje vytvořením vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a 

dbá na jejich spravedlivé dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a 
pozitivního sociálního klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních 
interakcí mezi žáky třídy 

 zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem 
spolupráce školy s rodiči žáků třídy 

 získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich 
rodinném zázemí 

 spolupracuje s výchovným poradcem při poskytování poradenských služeb týkajících 
se rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků třídy 

 spolupracuje se školním metodikem prevence na depistáži varovných signálů, podílí se 
na realizaci minimálního preventivního programu, diagnostikuje vztahy ve třídě 

 vytváří podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě  
 

 3.2.  Učitel (é) vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání 

 motivuje žáky k odpovědnosti za vlastní životní dráhu a k uvědomění si významu 
vzdělání pro život 

 podporuje sebepoznávání a konstruktivní zvažování profesních možností žáků  
 vede žáky k uvědomování si dynamiky současných ekonomických a technologických 

změn ve světě a s nimi souvisejícího významu profesní mobility, rekvalifikací, 
celoživotního učení 

 pomáhá žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si 
představu o nabídce profesních a vzdělávacích možností, učí je nahlížet na složitost 
jednotlivých profesí v porovnání s vlastními možnostmi a předpoklady 

 seznamuje žáky s možnostmi podpory státu ve sféře zaměstnanosti a v poradenských a 
zprostředkovatelských službách 
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  3.3.  Učitelé 

 ve spolupráci s výchovným poradcem provádí screening a evidenci nadaných dětí ve 
škole, vede přehled nominací 

 koordinuje úpravy vzdělávání nadaných žáků ve škole 
 metodicky vede učitele školy při vzdělávání nadaných žáků (metody obohacování a 

prohlubování učiva, metody vnitřní diferenciace) 
 spolupracuje se SŠ, VOŠ a VŠ s cílem zajišťovat výuku předmětů, které jsou oblastí 

zájmu nadaných žáků, na úrovni vyššího stupně  
 pravidelně sleduje nové trendy v oblasti vzdělávání nadaných a poskytuje informace o 

těchto trendech ostatním pedagogickým pracovníkům  
 informuje pedagogické pracovníky školy o vzdělávacích akcích na téma vzdělávání 

nadaných žáků, případně tyto akce sám organizuje; získává a poskytuje informace o 
aktivitách různých sdružení zaměřujících se na práci s nadanými, o mimoškolních 
akcích pro nadané děti (letní tábory, nejrůznější kroužky…) apod.  

 zajišťuje prezentaci výsledků práce nadaných žáků školy 
 

4.  Kvalifikační standardy poradenských pracovníků školy 

Kvalifikační standardy poradenských pracovníků školy jsou specifikovány Zákonem   

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. 

 

5.  Podmínky pro poskytování poradenských služeb ve škole 

 Dále uvedené provozní podmínky jsou nezbytné pro plnění poradenských úkolů školy, tj. pro  

výkon standardních činností školních poradenských pracovníků.  

 

5.1.  Časová dostupnost služeb 

Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, 

konzultační hodiny pro učitele a konzultační hodiny pro rodiče. Ve svých konzultačních 

hodinách je poradenský pracovník pro uvedenou cílovou skupinu dostupný v prostorách, které 

jsou vyhrazeny pro poskytování poradenských služeb.  

5.2.  Informovanost o službách 

Škola zpracovává soubor informací o poradenských službách, které poskytuje žákům a jejich 

rodičům. Přehled o poskytovaných službách ve škole je veřejně přístupný na webových 

stránkách školy. 
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5.3.  Práce s informacemi a s důvěrnými daty 

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy 

dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se 

Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

 

Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne 1. 9. 2016 

 

Mgr. Miroslav Lebeda, ředitel 
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