Školní poradenské pracoviště
Školní poradenské pracoviště zajišťuje specializované pedagogické činnosti na základě
vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
zařízeních a č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných.

Činnost školního poradenského pracoviště zajišťují:
Jméno

Funkce

Úřední hodiny
Středa 13:30 – 15:30

Telefon

e-mail

Školní psycholog

PhDr. Zdeněk Kulhánek

Výchovný poradce 1. stupeň

Mgr. Simona Kirchnerová Středa 13:30 – 15:30

739 433 973 kirchnerova@4zszdar.cz

Výchovný a kariérový poradce
2. stupeň

PhDr. Jindra Bajerová

Středa 13:30 – 15:00

566 503 981
bajerova@4zszdar.cz
730 519 284

Metodik prevence rizikového chování Mgr. Jitka Holemářová

po telefonické domluvě

566 503 972 lidmilova@4zszdar.cz

Speciální pedagog

Mgr. Zlatuše Popelová

Středa 13:30 – 14:30

566 503 974
popelova@4zszdar.cz
737 348 234

Kariérový poradce

Mgr. Erik Berger

Úterý 13:45 – 15:00

566 503 967 berger@4zszdar.cz

566 503 976 kulhanek@4zszdar.cz

Úkoly školního poradenského pracoviště:
-

Budování příznivého klimatu školy

-

Kariérové poradenství

-

Koordinace aktivit souvisejících s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků

-

Průběžné monitorování zájmu žáků o budoucí studium a profesi se zvláštním
zřetelem k žákům nerozhodnutým, k žákům se zdravotními a sociálními problémy,
k žákům nadaným

-

Odborná pomoc při integraci a inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

-

Pomoc při realizaci rovných příležitostí žáků

-

Pomoc při zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

-

Metodická podpora učitelů při zajišťování podpůrných opatření 1. stupně

-

Spolupráce s PPP a SPC v případě žáků s vyšším stupněm podpory (podpůrná opatření
2. – 5. stupně)

-

Poradenská činnost pro zákonné zástupce

-

Prevence školní neúspěšnosti

-

Prevence sociálně patologických jevů

-

Včasná intervence v případě řešení výchovných problémů

-

Práce s kolektivem třídy v součinnosti s PPP

-

Spolupráce při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy

-

Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí,
agresivity a dalších sociálně patologických jevů

-

Monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizik

-

Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně
patologických jevů

-

Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a pracovníky
OSPOD a dalšími odborníky

