
Školní poradenské pracoviště (ŠPP) 

ŠPP vytváří širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a prevence 

rizikového chování, spolupracuje se všemi subjekty školy, realizuje a sleduje účinnost 

preventivních programů a projektů, poskytuje nové poznatky v kariérovém 

poradenství, připravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, vytváří zdravé sociální klima na škole a ve třídách, 

vytváří podmínky pro průběžné snižování neprospěchu žáků, provádí  včasnou 

intervenci v případech vzniku problémových situací u žáků i třídních kolektivů, je 

metodickou podporou učitelům, prohlubuje a zlepšuje spolupráci a komunikaci mezi 

školou a rodiči a spolupracuje s dalšími poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP). 

Tým školního poradenského pracoviště tvoří ředitel školy, zástupce ředitele školy, 

výchovný poradce, školní metodik prevence a školní psycholog.  ŠPP řeší jednotlivé 

kauzy a schází se v prostoru k tomu předurčeném, kde se ukládá i potřebná 

dokumentace.  

Výchovný poradce - Mgr. Michaela Hlavatá  hlavata@zskukleny.cz, poskytuje 

poradenské služby v oblasti profese a přijímacího řízení na SŠ, věnuje se procesu 

integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně integrace žáků 

nadaných, sociálně a kulturně znevýhodněných, vykonává činnosti poradenské, 

informační a metodické, shromažďuje veškerou písemnou dokumentaci, vyhledává 

žáky, jejichž vývoj a vzdělání vyžaduje zvláštní pozornost, zprostředkovává 

diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb, spolupracuje s učiteli, rodiči a dalšími 

poradenskými zařízeními v regionu.  

Školní metodik prevence - Mgr. Lucie Šilhábelová silhabelova@zskukleny.cz 

vykonává činnosti metodické a koordinační – podílí se na koordinaci tvorby 

preventivního programu školy a kontroluje jeho realizaci, podílí se na realizaci aktivit 

školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivního chování, 

vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, 

projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování, metodicky vede 

učitele při preventivní práci s třídními kolektivy, při vyhledávání problémových projevů 

chování, podílí se na přípravě a realizaci aktivit zaměřených na zapojování 

multikulturních  prvků do vzdělávacího procesu. Koordinuje spolupráci školy s orgány 

mailto:hlavata@zskukleny.cz
mailto:silhabelova@zskukleny.cz


státní správy a odbornými pracovišti, které mají v kompetenci problematiku 

rizikového chování. O všech řešených kauzách vede a shromažďuje písemnou 

dokumentaci. Dále ŠMP informuje ostatní pedagogy o nabídkách programů a 

projektů, o metodách a formách primární prevence, poskytuje poradenské služby 

žákům s rizikovými projevy a jejich zákonným zástupcům a zajistí jim péči 

odpovídajícího odborného pracoviště v případě potřeby. Spolu s třídními učiteli 

zachycuje varovné signály týkající se možnosti rozvoje rizikového chování u žáků a 

tříd. Vytváří podmínky pro integraci žáků s poruchami chování ve škole.  

Školní psycholog – Mgr. Hana Bergerová bergerova@zskukleny.cz poskytuje 

individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání, 

umožňuje individuální případovou práci se žáky v osobních problémech, poskytuje 

krizovou intervenci pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce, zjišťuje 

sociální klima ve třídách, zajišťuje depistáž a diagnostiku žáků, iniciuje schůzky s 

třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP.  
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