Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší škole poskytuje poradenské a konzultační
služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky.
K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit, které vedou k vylepšení sociálního klimatu školy,
posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a
zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Členové školního poradenského pracoviště:
Výchovný poradce:

Mgr. Pavla ZIKOVÁ

zikova@zsjevicko.cz

Kariérový poradce:

Mgr. Jitka JELÍNKOVÁ

jelinkovaj@zsjevicko.cz

Školní metodik prevence:

Mgr. Jana RICHTROVÁ

richtrova@zsjevicko.cz

Školní speciální pedagog – etoped: Mgr. Miloslav PAROLEK

parolek@zsjevicko.cz

Výchovný poradce – Mgr. Pavla Ziková






koordinuje práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování
ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou zajišťuje reedukaci
integrovaných žáků
poradenská pomoc pedagogům při řešení problémů žáků
systematická péče pro žáky s neprospěchem, prevence školní neúspěšnosti
podpora spolupráce třídy a třídního učitele

Kariérový poradce – Mgr. Jitka Jelínková



podává žákům a jejich rodičům informace z oblasti volby povolání
zpracovává přihlášky ke studiu na SŠ
1. Přihlašování ke vzdělávání (podání přihlášky)
2. Přijímací řízení
3. Podání odvolání
4. Vzor odvolání
5. Důležité termíny
6. Důležité odkazy

Školní metodik prevence – Mgr. Jana Richtrová
 poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům informace z oblasti
prevence rizikového chování
 nabízí zájemcům odborné a metodické materiály
 navrhuje opatření k odhalování rizik spojených s výskytem záměrného ubližování,
agresivity a závislostí
 mapuje projevy rizikového chování mezi žáky a navrhuje jejich řešení
 Minimální preventivní program
 Program proti šikanování
 postup při výskytu rizikového chování na naší škole
 zajišťuje preventivní programy ve spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí
 krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné
zástupce

Školní speciální pedagog – Mgr. Miloslav Parolek









koordinuje práci Školního poradenského pracoviště
služeb speciálního pedagoga mohou využit děti, jejich zákonní zástupci i učitelé
spolupracuje při zápisu do 1. ročníku ZŠ
věnuje pozornost řešení sociálních konfliktů
podílí se na vytváření strategie a programů zaměřených na podporu rozvoje
osobnosti žáků
konzultuje se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní
metodik prevence, třídní učitelé)
koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými
poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními

Konzultační hodiny – školní rok 2017 / 2018
dle předchozí telefonické domluvy – tel. 461 325 245

K dalším aktivitám pracovníků ŠPP patří spolupráce se Střediskem výchovné péče
Svitavska Alfa. Pracovníci tohoto střediska realizují na naší škole programy pro žáky.

