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Obchodní akademie a Jazyková škola  

s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ  

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Ve škole jsou 

zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy (dle 

vyhlášky 197/2016 Sb., § 7).  

Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále je specifikováno vyhláškou 

č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, 

která je prováděcím předpisem k tomuto zákonu.  

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. (odst. 1 písmeno f) a odst. 2 § 21) žáci a jejich zákonní zástupci 

mají právo na poradenskou pomoc školy nejen v oblasti vzdělávání, ale i v oblasti prevence 

nežádoucího chování. 

Poskytování poradenských služeb ve škole rozpracovává prováděcí předpis k tomuto zákonu, kterým 

je vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních (novelizováno vyhláškou č. 116/2011 Sb.).  

Od 1. 9. 2016 se změnil přístup ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základě 

zákona č. 82/2015 Sb. (novela ŠZ), § 16. Prováděcí úprava je uvedena ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Právní normy pro poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 

- Školský zákon, §16 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů – Podpora vzdělávání 

dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, ve znění pozdějších předpisů 

- Školský zákon, §16a a §16b zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů – Poradenská 

pomoc školského poradenského zařízení 

- Školský zákon, §17 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů – Vzdělávání nadaných 

dětí, žáků a studentů 

- Vyhláška č. 116/2011 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních 

- Novela ŠZ č. 82/2015 Sb., §16 – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

- Vyhláška č. 606/2020 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných  
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Práce s informacemi a s důvěrnými daty:  
Důvěrná data jsou ochraňována v souladu s GDPR – nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) -  s účinností od 25. 5. 2018; dále v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů.  
 
Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, kariérovým poradcem, školním 

metodikem prevence, metodikem podpory nadaných žáků a jejich konzultačním týmem složeným 

z třídních učitelů a dalších pedagogů školy.  

Pracovníci školního poradenského pracoviště 

• ředitelka školy: Ing. Hana Štěpanovská 

• zástupkyně ředitelky: Mgr. Dana Kaprálová 

• výchovný poradce: Mgr. Magda Štukheilová 

• kariérový poradce: Mgr. Lenka Mikešová 

• metodik podpory nadaných žáků: Mgr. Monika Čermáková 

• školní metodik prevence: Ing. Richard Horáček 

• třídní učitelé a další pedagogičtí pracovníci školy 

Strategie školního poradenského pracoviště 
Posláním poradenského pracoviště v naší škole je poskytovat kvalitní a důvěryhodnou poradenskou 

službu, která slouží nejen našim žákům, ale i jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům 

školy.  

Účelem poradenských služeb ve škole je přispívat  

• k vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální 

vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu vzdělávání 

• k naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů v průběhu 

vzdělávání 

• k prevenci a řešení výukových a výchovných problémů 

• k prevenci a řešení projevů různých forem rizikového chování a dalších problémů souvisejících 

se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací 

• k vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

• k vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané 

• k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění 

Program školního poradenského pracoviště naplňuje především tyto cíle: 

• prevence školní neúspěšnosti žáků a předčasných odchodů žáků ze školy 

• integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí 

a žáků se sociálním znevýhodněním 

• zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytování podpůrných 

opatření, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření 

• vytváření podmínek pro podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných  

• prevence rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace 

• zajištění bezpečného klimatu pro všechny žáky a zaměstnance školy 

• vytváření příznivého sociálního klimatu ve škole a v jednotlivých třídních kolektivech 
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• zajišťování včasné intervence při aktuálních problémech u nevhodných projevů chování žáků a 

třídních kolektivů 

• průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou 

• koordinace činnosti pedagogů při realizaci Preventivního plánu školy  

• kariérové poradenství – poradenská podpora k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího 

profesního uplatnění 

• prohloubení a zlepšení spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci žáků 

• rozvíjení spolupráce s ostatními školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ – PPP, SPC) 

• poskytování metodické podpory učitelům při naplňování závěrů a doporučení školských 

poradenských zařízení  

Personální zajištění poradenských služeb 
 

Poradenská služba Zodpovědný pracovník 

Výchovné poradenství Výchovná poradkyně, třídní učitelé 

Kariérové poradenství Kariérová poradkyně, třídní učitelé 

Prevence rizikového chování a šikany Školní metodik prevence, výchovná poradkyně, 
třídní učitelé, ředitelka školy 

Prevence školní neúspěšnosti Kariérová poradkyně, výchovná poradkyně, 
školní metodik prevence, učitelé jednotlivých 
předmětů, třídní učitelé, zástupkyně ředitelky 

Péče o žáky se SVP Výchovná poradkyně, třídní učitelé, učitelé 
jednotlivých předmětů 

Péče o žáky nadané a mimořádně nadané Metodik podpory nadaných žáků, třídní učitelé, 
učitelé jednotlivých předmětů 

Spolupráce se ŠPZ Výchovná poradkyně, metodik podpory 
nadaných žáků, ředitelka školy 

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků Třídní učitelé, učitelé jednotlivých předmětů, 
výchovná poradkyně, kariérová poradkyně, 
metodik podpory nadaných žáků, školní 
metodik prevence, zástupkyně ředitelky, 
ředitelka školy  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ředitelka školy 

 
Kontakty na pracovníky školního poradenského pracoviště a oblast jejich působnosti 
 

Pracovník Oblast poradenské služby  Kontakt (e-mail) Konzultační 
hodiny 

Ing. Hana Štěpanovská, 
ředitelka školy 

- Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

- Spolupráce s poradenskými 
zařízeními 

- Spolupráce a komunikace se 
zákonnými zástupci žáků 

hana.stepanovska@oaprerov.cz 
 

dle domluvy 
 

Mgr. Dana Kaprálová, 
zástupkyně ředitelky 

- Spolupráce a komunikace se 
zákonnými zástupci žáků 

- Prevence školní neúspěšnosti 

dana.kapralova@oaprerov.cz 
 

dle domluvy 
 

Mgr. Magda Štukheilová, 
výchovná poradkyně 

- Žáci se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

- Spolupráce a komunikace se 
zákonnými zástupci žáků 

- Spolupráce s poradenskými 
zařízeními 

magda.stukheilova@oaprerov.cz 
 

 

STŘEDA   
10:00 – 11:30 
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- Metodická podpora učitelům při 
naplňování závěrů a doporučení 
školských poradenských zařízení 

Mgr. Lenka Mikešová, 
kariérová poradkyně 

- Kariérové poradenství 
- Prevence školní neúspěšnosti 
- Prevence předčasných odchodů 

žáků ze školy 

lenka.mikesova@oaprerov.cz 

 

dle domluvy 
 

Mgr. Monika Čermáková, 
metodik podpory 
nadaných žáků 

- Žáci nadaní a mimořádně 
nadaní 

- Spolupráce a komunikace se 
zákonnými zástupci žáků 

- Spolupráce s poradenskými 
zařízeními 

monika.cermakova@oaprerov.cz 

 
dle domluvy 
 

Ing. Richard Horáček,  
školní metodik prevence 

- Prevence rizikového chování 
- Preventivní plán školy 
- Spolupráce a komunikace se 

zákonnými zástupci žáků 
- Spolupráce s poradenskými 

zařízeními 

richard.horacek@oaprerov.cz 
 

dle domluvy 
 

 
 
 
Zpracovala:  
Mgr. Magda Štukheilová, výchovná poradkyně 
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