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1. Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, 
základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném 
znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.  
Směrnice je součástí organizačního řádu školy. 

 
2. Školní poradenské pracoviště ( ŠPP ) ZŠ Sloup  
 
Hlavní náplní školního poradenského pracoviště je:  

 pomáhat žákům ve zvládání učebních nároků školy s ohledem na jejich 
individuální možnosti 

 řešit příčiny slabého prospěchu 

 pomáhat uspokojovat specifické výchovné a vzdělávací potřeby žáků 

 pomáhat žákům řešit jejich osobní a rodinné vztahové problémy  

 nabízet kariérní poradenství a asistenci při volbě škol 

 vytvářet  preventivní programy  



 spolupodílet se na vytváření podmínek, které předchází sociálně patologickým 
jevům 

 podílet se na vyšetřování šikany, záškoláctví a dalších sociálně patologických 
jevů 

 pracovat se třídami a skupinami (osobnostní a sociální výchova, zlepšení 
klimatu školy). 

 
ŠPP nepracuje pouze se žáky. Své poradenské služby nabízí také rodičům a jiným 
zákonným zástupců žáků, stejně jako všem učitelům školy. 
 
3.Tým ŠPP 
 
Tým školního poradenského pracoviště ZŠ Sloup tvoří: 
a) výchovný poradce 
vede celý tým. Podílí se  na integraci žáků se zdravotním či jiným postižením, vede 
agendu žáků s poruchami učení. Je garantem profiorientace žáků devátých, popř. 
pátých tříd, vyučuje předmět volba povolání. Poskytuje a zprostředkovává žákům 
kariérové poradenství. S třídními učiteli, popř. psychologem, konzultuje výchovné 
problémy žáků, podílí se na šetření případů šikany, záškoláctví a výchovných 
problémů žáků. Je v úzkém kontaktu s PPP Blansko i Boskovice.  
b ) školní metodici prevence  
zodpovídají za obsah a průběh primárně preventivních aktivit na škole. Spolu s členy 
ŠPP připravují  a každý rok aktualizují Minimální preventivní program. V něm je 
zachyceno nejen specifikum naší školy, ale i naší dlouhodobé práce s dětmi. 
Koordinují preventivní programy pro třídy, podílí se na šetření případů šikany, 
záškoláctví a výchovných problémů žáků.  
c) speciální pedagog 
organizuje péči o děti s poruchami učení na I. stupni, vede dyslektický kroužek, 
konzultuje s vyučujícími nápravnou péči o děti s SPU. 
d) školní psycholog 
spolupracuje při zjišťování sociálního klimatu třídy , spolupracuje s ostatními členy 
ŠPP v péči o integrované žáky, pracuje se žáky s osobními problémy, se žáky 
z nepodnětného rodinného prostředí , koordinuje programy pro třídní kolektivy, 
účastní se konzultací s rodiči žáků s výukovými nebo výchovnými problémy, 
poskytuje krizovou intervenci a individuální pro žáky, rodiče a pedagogický sbor. 
 Spolupracující organizace – PPP Vyškov, pracoviště  Blansko a Boskovice, 
Informační a poradenské středisko ÚP Blansko, SPC Blansko, SPC Brno Kociánka. 
 

Závěrečná ustanovení 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy 
pověřen zaměstnanec: Mgr.Pavel Dočekal 

2. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě dne 
20.4.2009. 

3. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání této směrnice na webových 
stránkách www.zssloup.net. 

 

Ve Sloupě dne 12.dubna 2010 

Mgr.Pavel Dočekal 

ředitel školy 

http://www.zssloup.net/


 


