
Co je školní poradenské pracoviště?

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje pedagogicko-
psychologickou poradenskou pomoc žákům, učitelům i ro-
dičům na každé škole. Zapojení školní psychologové a škol-
ní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve 
školním prostředí, velká pozornost se věnuje všem rizikům, 
která mohou proces vzdělávání negativně ovlivnit. Odbor-
níci pracují se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 
se žáky nadanými a se žáky, kteří ve vzdělávání potřebují 
jakkoli podpořit. Značná pozornost je věnována preventiv-
ním aktivitám škol: předcházení záškoláctví, neprospěchu a 
pomoci v případech péče o žáky s poruchami chování.

Všichni zapojení odborníci poskytují standardní poradenské 
služby pro školy, spolupracují se systémem školy, s výchov-
nými poradci i školními metodiky prevence. Nezbytná je pak 
také spolupráce s vedením školy, s pedagogickým sborem, 
s třídními učiteli. ŠPP napomáhá také ke zlepšení komunika-
ce s rodiči žáků.

Školní psychologové 
a školní speciální pedagogové se věnují: 

individuální práci se žáky (diagnostika, jednorázové kon-
zultace i opakované intervence)
skupinové práci se žáky (diagnostika vztahů, práce se tří-
dou, vzdělávání)
komunikaci s rodiči žáků 
práci s  pedagogickými pracovníky (třídními učiteli, vý-
chovnými poradci, školními metodiky prevence a ostatní-
mi učiteli, případně asistenty pedagoga)

Složení
školního poradenského pracoviště:

Školní psycholog:
Psycholog své služby nabízí žákům, rodičům i pedagogům. 
Žáci přichází s osobními problémy, které je trápí (například 
problémy s učením, vztahy ve škole i doma). Může jim být 
poskytnuta krizová intervence, pokud se dostanou do si-
tuací, které neumí momentálně zvládnout. Psycholog také 
vstupuje do tříd a  pomáhá vytvářet pozitivní školní klima. 
Pedagogům poskytuje odbornou a metodickou pomoc v je-
jich každodenní práci. 
Věnuje se také rodičům, poskytuje konzultace, podporu při 
vedení a zvládání dětí, pomoc v komunikaci se školou.

Školní speciální pedagog:
Vyhledává a pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími po-
třebami. Připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí 
se zdravotním postižením a  zdravotním znevýhodněním. 
Pomáhá vytvářet individuální vzdělávací programy pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracuje s dal-
šími poradenskými pracovišti. 
Komunikuje také se školou a rodinou žáka.

Výchovný poradce (kariérový poradce):
Výchovný poradce zajišťuje kariérové poradenství. Poskytu-
je informace o možnostech studia a zaměstnání v regionu 
nebo celorepublikově. Vyhledává a  provádí orientační šet-
ření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozor-
nost, a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky. Shromaž-
duje a  zajišťuje dokumenty o  žácích z  ostatních školských 
poradenských zařízení. 

Školní metodik prevence:
Věnuje pozornost primární prevenci rizikového chová-
ní dětí. Koordinuje tvorbu preventivního programu školy 
a kontroluje jeho realizaci. Své aktivity směřuje na prevenci 
záškoláctví, závislostí, kriminálního chování a dalších proje-
vů rizikového chování. 

ZÁKLADNÍ ETICKÁ PRAVIDLA 
PRO POSKYTOVÁNÍ  

PORADENSKÝCH SLUŽEB 
VE ŠKOLE

1) Profesionální odpovědnost: 

osobní názory nebo předsudky nemají ovlivnit
rozhodování 
chrání se blaho žáků a studentů, rodičů, učitelů
a pedagogů, kolegů, zaměstnavatelů, 
jedná se v souladu s jejich zájmy
služby žákům a studentům se poskytují se sou-
hlasem jejich rodičů nebo zákonných zástupců 
(mimo kritických situací např. aktuální ohrožení 
života)

2) Důvěrnost informací
Informace o žácích a studentech získané při 
výkonu praxe, při vyučování nebo při výzkumu 
jsou uskladňovány v tajnosti a v bezpečí před 
nepovolanými osobami. 

3) Odborný růst
Pracovníci ŠPP si udržují přehled o nejnovějších
vědeckých a odborných poznatcích své disciplíny.

4) Profesionální vztahy:
S žáky a studenty
Odborník musí jednat vždy v zájmu dítěte.
S rodiči 
Rodičům se poskytuje vyčerpávající informace 
o všech krocích v práci s jejich dítětem a to tak, 
aby sdělovanému obsahu porozuměli. Bez jejich 
souhlasu nelze pracovat se žáky do 18 let.
S kolegy a zaměstnanci školy
Pracovníci školního poradenského pracoviště 
jsou členy pedagogického týmu ve škole. Snaha 
o rozvíjení kooperativních vztahů nesmí nikdy 
překročit zájmy klientů.


