
Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice 

Školní poradenské pracoviště 

 
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

Platnost: od 1. 9. 2020 

OBECNÉ INFORMACE 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice 
Adresa školy: Horní Stropnice 214, 373 35 
Zřizovatel: Obec Horní Stropnice 
Ředitel školy: Mgr. Vít Golombek 
Počet žáků: cca 110 
Kontakty pro komunikaci se školou: tel.: 386 327 181 
e-mail: skola@zshstropnice.cz 
 
Školní poradenské pracoviště je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Tým ŠPP 

poskytuje poradenské služby dle Vyhlášky 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 197/2016) žákům 

a jejich zákonným zástupcům.  

Tým tvoří: 

• ředitel školy 

• výchovný poradce 

• školní metodik prevence 

Strategický cíl: 

Vytvořit funkční systém odborné podpory nezbytné pro rozvoj kvality výchovy a vzdělávání ve škole. 

Hlavní cíle 

• zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a 
pedagogům 

• zlepšení sociálního klimatu školy 

• práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní 
činnosti 

• vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti 

• zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro 
úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami 

• řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence 

• posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti ohrožené školním neúspěchem a vytváření předpokladů pro 
jeho snižování počtu neprospívajících žáků 

• posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky 

• posílení péče o žáky v oblasti kariérového poradenství 

• prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními 
 

Zodpovědnost: 

• Za činnost celého pracoviště a jeho funkční spolupráci zodpovídá ředitel školy. 

• Za oblast péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a prevenci školní neúspěšnosti zodpovídá 

výchovný poradce v součinnosti s vyučujícími praktických činností a třídními učiteli. 
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• Za oblast kariérového poradenství zodpovídá výchovný poradce v součinnosti s vyučujícími praktických 

činností, výchov a třídními učiteli. 

• Za oblast prevence šikany a dalších projevů rizikového chování zodpovídá školní metodik prevence 

v součinnosti s výchovným poradcem, třídními učiteli a všemi pracovníky školy. 

Konzultační hodiny 
 
Výchovný poradce: Mgr. Jana Míšková – středa 12:00 – 14:00 nebo dle dohody 
Školní metodik prevence: Mgr. Zbyněk Drbout – úterý 13:30 – 14:30 hodin 
 


