
 

 

Program poradenských služeb ve škole 

 

Vedoucí školního poradenského pracoviště: 

Mgr. Michal Drnec – ředitel školy 

Členové školního poradenského pracoviště (ŠPP): 

Ing. Eva Rothgang Kadlecová – zástupkyně ředitele školy, kariérová poradkyně 

Mgr. Stanislav Trávníček – výchovný poradce 

Mgr. Kristýna Jiroutová – školní psycholožka 

Mgr. Andrea Hroudová – školní metodička prevence 

 

Těžiště práce ŠPP spočívá v poskytování kvalitních poradenských služeb učitelům, žákům i 

jejich zákonným zástupcům v následujících oblastech: 

1. zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

2. péče o žáky nadané, mimořádně nadané a žáky ohrožené školním neúspěchem 

3. kariérové poradenství – profesní orientace žáků, výběr optimální vzdělávací cesty 

(zaměření volitelných a nepovinných předmětů, možnosti dalšího studia) 

4. prevence rizikového chování, atmosféra školy 

5. podpora v náročných situacích 

Cíle pro školní rok 2022/2023: 

1. Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáky nadanými. 

1.1. Aplikace Doporučení ŠPZ/SPC a dalších subjektů v praxi – skupinové a 

individuální konzultace s vyučujícími a TU, návrhy a poskytování podpůrných 

opatření a vyhodnocování jejich účinnosti, komunikace se ZZ a žáky. 

1.2. Žáci s PUP k maturitní zkoušce 



1.3. Práce s žáky nadanými a mimořádně nadanými – olympiády, soutěže, projekty, 

možnosti rozšiřujícího studia, oborové specializace (nepovinné a volitelné 

předměty), jazykové certifikáty a mezinárodní jazykové zkoušky. 

1.4. Péče o žáky s OMJ a žáky z Ukrajiny   

2. Prohlubování pozitivní atmosféry školy 

2.1. Rozvoj spolupráce starších spolužáků s mladšími v rámci prevence sociálně 

patologických jevů – Školní senát a jeho akce, projektové dny, Vánoční zpívání, 

Sportovní dny, Předprázdninové volejbalové turnaje smíšených družstev, zájmové 

akce (Gymplovoda).  

2.2. Peer program, besedy a přednášky (Policie ČR, kyberšikana). 

2.3. evaluační dotazníky – Senát GyPi, Dotazník pro žáky, SWOT analýza  

3. Zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným 

zástupcům a pedagogům – nová služba školního psychologa, možnost krátkodobé i 

dlouhodobé spolupráce. 

3.1. Vytvoření koncepce práce, průběžné konzultace a vyhodnocení na konci školního 

roku. 

3.2. Práce se žáky ohroženými stresem, v náročných životních situacích, atd. 

4. Posílení průběžné a dlouhodobé péče o žáky ohrožené školním neúspěchem a 

vytváření předpokladů pro jeho snižování 

4.1. Doučování žáků, konzultace s vyučujícími 

4.2. Podpora žáků pracovníky ŠPP, spolužáky ze tříd a vyšších ročníků (i ve spolupráci 

se Senátem GyPi) 

5. Průběžné a závěřečné vyhodnocení činnosti ŠPP. 

Na Program poradenských služeb ve škole navazuje plán práce výchovného a kariérového 

poradce, preventivní program školy, plán práce školního psychologa, které specifikují 

jednotlivé cíle a jejich naplňování.  

Pravidelná setkání ŠPP – čtvrtek, 4. vyučovací hodina 


