Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice
Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 , tel.: 465534626,
mail : reditel @zs-habrmanova.cz

Školní poradenské pracoviště
Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich
zákonným zástupcům a pedagogům.
Hlavní cíle ŠPP:




posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy
rozšíření oblastí primární prevence
zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Činnost
Školního
poradenského
pracoviště
je
legislativně
podpořena
vyhláškou
č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č.
197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení. Aktivity ŠPP na naší
škole zajišťuje výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence.

Výchovný poradce:

Mgr. Dana Skipalová
dana.skipalova@zs-habrmanova.cz
730 575 677

Školní psycholog:

PhDr. Jiřina Nováková
jirina.novakova@zs-habrmanova.cz
734 681 328

Speciální pedagog:

Mgr. Blanka Valíková
blanka.valikova@zs-habrmanova.cz
734 280 763

Školní metodik prevence:

Mgr. Lenka Plocová
lenka.plocova@zs-habrmanova.cz
730 575 688

Další členové ŠPP:
Ředitel školy:

Mgr. Tomáš Starý
reditel@zs-habrmanova.cz
730 575 691

Zástupce ředitele školy:

Mgr. Simona Dolečková
simona.doleckova@zs-habrmanova.cz
734 871 829

Vedoucí metodického sdružení 1. stupně:
Mgr. Petra Štanclová
petra.stanclova@zs-habrmanova.cz
730 575 692
Koordinátor ICT:

Mgr. Simona Kubátová
simona.kubatova@zs-habrmanova.cz
730 575 690

Konzultace v konzultačních hodinách uvedených na webových stránkách školy nebo po domluvě
(telefon, e-mail).

Cíle ŠPP:










metodická a poradenská podpora učitelům a zákonným zástupcům žáka
poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a následné
sledování i vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci (a dalšími subjekty – PPP, SPC,
SVP, OSPOD, Policie ČR …)
péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu
pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
kariérové poradenství vedoucí k vhodné volbě dalšího vzdělávání a následnému profesnímu
uplatnění
vyhledávání a včasná intervence problémů jednotlivých žáků a třídních kolektivů
prevenci školní neúspěšnosti
průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou, zvláště
včasné předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a
diskriminace

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je
archivována.

