
   
 

   
 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) 

Školní poradenské pracoviště zajišťuje poskytování poradenských služeb ve škole. Působí zde vždy 

výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli 

výchov, a případně s dalšími pedagogy školy, a kromě těchto pracovníků bývá na některých školách 

poskytování poradenských služeb ve škole zajišťováno též školním psychologem a školním speciálním 

pedagogem, a případně i sociálním pedagogem. Celý tým může doplňovat též školní asistent. 

Školní poradenské pracoviště zajišťuje poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami (SVP), jakož i sledování a vyhodnocování účinnosti těchto opatření; kariérové 

poradenství; podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s 

odlišnými životními podmínkami, stejně jako podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně 

nadaných; dále realizuje průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, 

ale zároveň se zaměřuje na prevenci školní neúspěšnosti; podílí se na vytváření příznivého klimatu ve 

škole a v případě potřeby poskytuje včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků 

i třídních kolektivů; řeší prevenci rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace; 

metodicky podporuje učitele při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve 

vzdělávací činnosti školy; zajišťuje spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci; a 

v neposlední řadě také zaštiťuje spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ), tj. 

pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP) a speciálně pedagogickými centry (SPC). 

K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy ve smyslu 

posílení pozitivních vztahů mezi všemi žáky a zaměstnanci školy, zkvalitnění péče o děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami a zabezpečení účinné primární prevence. 

 

Tým školního poradenského pracoviště naší školy tvoří: 

- ředitelka školy: Mgr. Miroslava Škaldová 

- zástupkyně ředitele: Ing. Petra Hladíková 

- výchovná poradkyně a kariérová poradkyně: Mgr. Naděžda Durčáková 

- školní metodik prevence: Mgr. Ondřej Dedek 

- školní psycholožka: PhDr. Hana Stachová 

- speciální pedagožky: Mgr. Jana Horčičáková, Mgr. Libuše Střelková 

- sociální pedagog: Mgr. Ivana Pillerová 

Věříme, že se nám díky spolupráci našich pedagogů, všech členů ŠPP a pracovníků ŠPZ podaří i nadále 

zvyšovat kvalitu naší školy a přípravy dětí na další studium a život. 



   
 

   
 

Mgr. Naděžda Durčáková 

výchovná poradkyně, kariérová poradkyně pro 2. stupeň 

e-mail: durcakova@zshorymirova.cz 

tel.: 721 320 852 

1. patro, dveře č. 12 

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: úterý 13:30 – 15:30 

V jiných termínech po telefonické dohodě. 

 

Výchovný poradce vykonává poradenské, metodické a informační činnosti – především pomáhá žákům 

a jejich zákonným zástupcům při výběru střední školy a volbě povolání, konkrétně poskytuje 

individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství, zajišťuje skupinové návštěvy žáků 

v informačním a poradenském středisku Úřadu práce, poskytuje informace o přijímacím řízení na SŠ, 

zprostředkovává návštěvy středních škol se žáky (dle nabídky) a domlouvá pro zájemce ze strany 

středních škol termíny návštěv naší školy (ve třídách, na třídních schůzkách, …) 

Dále vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, provádí jejich orientační 

šetření a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky, například spolupracuje na přípravě, kontrole a 

evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni;  

zprostředkovává vstupní a průběžné diagnostiky SVP a mimořádného nadání ve školských 

poradenských zařízeních; spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování 

podpůrných opatření a intervenčních činností pro žáky se SVP; připravuje podmínky pro vzdělávání 

žáků se SVP ve škole a koordinuje jak poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a 

školskými poradenskými zařízeními, tak i vzdělávací opatření u těchto žáků. 

Metodické činnosti výchovného poradce zahrnují především metodickou pomoc pedagogickým 

pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, přípravy a vyhodnocování plánu 

pedagogické podpory, naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se SVP, tvorby a 

vyhodnocování vzdělávacích plánů a práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky. 
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Mgr. Ondřej Dedek 

školní metodik prevence 

e-mail: dedek@zshorymirova.cz 

tel.: 599 524 835 

1. patro, dveře č. 15 

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: úterý 13:30 – 15:30 

V jiných termínech po telefonické dohodě. 

 

Školní metodik prevence realizuje metodické a koordinační činnosti, informační činnosti a poradenství. 

Na škole především koordinuje tvorbu Minimálního preventivního programu školy a kontroluje, 

vyhodnocuje a účastní se jeho realizace; dále koordinuje a realizuje aktivity školy zaměřené na prevenci 

projevů rizikového chování (záškoláctví, závislosti, násilí, šikana a kyberšikana, vandalismus, sexuální 

zneužívání, zneužívání sektami, rasismus a xenofobie, prekriminální a kriminální chování, 

sebepoškozování, a další); vyhledává žáky s rizikem vzniku či s projevy rizikového chování, provádí u 

nich orientační šetření a poskytuje jim i jejich zákonným zástupcům poradenské služby, případně 

zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli. 

Školní metodik prevence dále zajišťuje a předává odborné informace o problematice rizikového 

chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence 

pedagogickým pracovníkům školy; zajišťuje akce, přednášky a besedy k prevenci rizikových jevů.  
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PhDr. Hana Stachová 

školní psycholožka 

e-mail: stachova@zshorymirova.cz 

tel.: 702 252 999 

Linka důvěry: 596 618 908 (v rámci Ostravy) 

Linka bezpečí: 800 155 555 (bezplatně v celé republice) 

2. patro, dveře č. 63 

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: 

Pondělí  9:00  – 13:00 

Úterý  10:00 – 16:00 

Středa  9:00 – 13:00 

Čtvrtek  9:00 – 13:00 

Pátek  9:00 – 13:00 

V jiných termínech po telefonické dohodě. 

 

Na školního psychologa se lze obracet, když se u Vašeho dítěte například objeví problémy s učením či 

zhoršení prospěchu, když se necítí v kolektivu třídy dobře, cítí se osamocené, když mívá konflikty 

s učiteli nebo se spolužáky, eventuálně při podezření na šikanu; dále v případech, kdy Vaše dítě změnilo 

v poslední době své chování a Vy nevíte, co to znamená, případně máte podezření, že se Vaše dítě 

něčím trápí, nebo zneužívá nějakou návykovou látku, sebepoškozuje se, nebo se u něho objevuji jiné 

rizikové formy chování (záškoláctví, lhaní, krádeže, apod.); dále pokud máte pocit, že se vztah mezi 

vámi výrazně změnil k horšímu, v rodině se objevily konflikty a krize, partnerské neshody, rozvodové 

situace, úmrtí blízkého člověka, či jiné zátěžové situace (vážné onemocnění v rodině, závislostní 

chování člena rodiny, apod.). 

 

Žáci se na školního psychologa mohou obrátit ve chvíli, kdy jim nejde učení, nestíhají se učit a mají 

z toho nepříjemný pocit, nebo si třeba nevědí rady s trémou a strachem ze zkoušení; když chtějí pomoci 

s tím, jakou střední školu si zvolit; dále v případě, že mají neshody s ostatními spolužáky, případně se 

necítí mezi spolužáky dobře; když vědí o někom, kdo ubližuje spolužákovi, kamarádovi, nebo blízkým 

v rodině; zkrátka když je trápí problémy doma, s kamarády, s učiteli, nebo s kýmkoli jiným. 

 

„V mojí práci je důležitá důvěra, jsem vázána mlčenlivostí.“ 

PhDr. Hana Stachová 
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Mgr. Jana Horčičáková, Mgr. Libuše Střelková 

školní speciální pedagožky 

e-mail: horcicakova@zshorymirova.cz, strelkova@zshorymirova.cz  

tel.: 599 524 831, 727 874 592 

2. patro, dveře č. 62 

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: úterý 13:30 – 15:30 

V jiných termínech po telefonické dohodě. 

 

Školní speciální pedagog komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci a podílí se 

na vytváření programu poskytování poradenských služeb ve škole. Na škole především vyhledává žáky 

s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a žáky s již vzniklými speciálními vzdělávacími 

potřebami, tj. takové žáky, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění či užívání 

svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. 

Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, odpovídající 

zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. 

Speciální vzdělávací potřeby mohou být důsledkem specifických poruch učení a chování, narušené 

komunikační schopnosti, smyslových vad, poruch autistického spektra, nadání, odlišného mateřského 

jazyka či kulturních a životních podmínek, tělesného či mentálního postižení, akutně či dlouhodobě 

změněného zdravotního stavu, případně kombinace jmenovaných.  

Jmenované žáky zařazuje do vhodného preventivního či intervenčního programu. Provádí u nich 

orientační diagnostiku, shromažďuje údaje o nich a vyhodnocuje je, a ve spolupráci s učiteli poskytuje 

těmto žákům speciálně pedagogickou péči. Podílí se na vyhotovení vzdělávacích plánů, zajišťuje 

speciální pomůcky, provádí konzultace s pracovníky specializovaných pracovišť (SPC, PPP). Speciální 

pedagog se vždy snaží o co největší míru začlenění žáků se SVP. Kromě učitelů spolupracuje s 

výchovným poradcem, školním metodikem prevence, psychologem, se sociálním pedagogem, 

asistenty pedagoga a školním asistentem. Do náplně jeho práce pak náleží též metodické, koordinační 

a vzdělávací činnosti (pro pedagogy školy, asistenty pedagoga, zákonné zástupce, pracovníky ŠPZ a 

dalších zainteresovaných institucí). 
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Mgr. Ivana Pillerová 

školní sociální pedagog 

e-mail: l pillerova@zshorymirova.cz 

tel.: 721 320 852 

2. patro, dveře č. 62 

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: úterý 14:00 – 16:00 hod 

V jiných termínech po telefonické dohodě. 

 

Sociální pedagog se uplatňuje zejména v případech, kdy je obtížná komunikace mezi zákonnými 

zástupci žáka a třídním učitelem. Pomáhá tak odstraňovat nedostatky komunikace a nastavit optimální 

informovanost všech zúčastněných stran. Dále spolupracuje s celou řadou státních institucí, 

s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním psychologem a speciálními 

pedagožkami, a využívá též spolupráce se školním asistentem. Realizuje pohovory se zákonnými 

zástupci žáků, účastní se vybraných výchovných komisí, konzultací s kurátory a pracovníky OSPOD… 

 

 

 

 

 

 

 

 


