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ZŠ Kairos je inovativní základní škola, která si zakládá na individuálním přístupu k žákům. Kromě 

standardních činností poradenských pracovníků dle novelizované vyhlášky č. 197 (kterou se mění 

vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních) poskytujeme i nadstandardní poradenské služby, které jsou uvedeny v plánu 

poradenských služeb školy.  
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1. Hlavní zásady poradenských služeb školy: 

• Individuální přístup s respektem k zájmům žáka  

• Pravidelná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci)  

• Průběžné vzdělávání, metodická podpora a supervize pracovníků školy  

• Poskytování nadstandardních poradenských služeb (terapeutické služby) žákům i rodičům 

(zákonným zástupcům)  

 

2. Plán poradenských služeb školy: 

a/ Účel poradenských služeb  

Účelem poradenských služeb je přispívat zejména k:  

- vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků  

- naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů žáků  

- zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků i mimořádného nadání žáků, doporučování 

vhodných podpůrných opatření a vyhodnocování poskytování podpůrných opatření 
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 - prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, prevenci různých forem rizikového chování a 

dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací - 

vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků se SVP 

 - vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur 

nebo žijí v odlišných životních podmínkách - vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce 

pro žáky nadané a mimořádně nadané - vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního 

uplatnění 

 - rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností 

pedagogických pracovníků školy - metodické podpoře pedagogů (formou supervize a mentoringu) - 

posílení kvality poskytovaných poradenských služeb, zejména prostřednictvím součinnosti ŠPZ a ŠPP  

b/ Organizace ŠPP 

Základní struktura nově nastavené organizace školního poradenského zařízení je následující: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkce školního asistenta a asistenta je financována ze šablon, koordinátor, výchovný poradce a 

speciální pedagog je financován ze školného, ostatní funkce jsou rozděleny mezi učitele bez nároku na 

odměnu. 

C/ pracovníci ŠPP 

Supervize, intervize, mentoři: Supervize je nastavena tak, že 4x za rok se věnuje celé dva  až tři dny 

tým skupinové práci se supervizorem. Koordinátor a ředitelka pořádají intervizní setkání týmu. 

Probíhá nastavení individuální supervize a odborného mentoringu zejména v oblasti didaktické a 

metodické. 

Spolupráce s odborníky: Komunikace a spolupráce s poradnami je dostatečná. Dojíždějí za námi i na 

náslech a konzultace, pomáhají s depistáží  - SPC Slunce, SPC Beroun, PPP Králův Dvůr (obecně lepší 

spolupráce je s SPC než s PPP, ta je přehlcená, mají nedostatek lidí).  Hůře se shání odborná pomoc při 

supervizor 

Koordinátor poradenských 

služeb a výchovný poradce 

Školní asistent Metodik 

prevence 

Speciální pedagog 

 

Kmenový učitel 

odborní učitelé          rodiče 

Další odborníci: SPC, 

PPP, neurolog… 

Asistent pedagoga 

Školní poradenské 

pracoviště 
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specifických obtížích – dětský psychiatr, dětský nebo rodinný psychoterapeut, termíny u neurologů… 

Cílem je tedy nastavit dobrou vzájemnou komunikaci a spolupráci s okolními poradnami. 

Koordinátor poradenských služeb a výchovný poradce, hlavní úkoly: 

• Mediace při vyjednávání zakázky s rodiči, konfliktech mezi dětmi, učiteli i rodiči 

• Depistáž výukových a výchovných problémů (zejména tehdy, kdy dítě nezvládá svobodné 

nastavení kurikula, při agresivních projevech, vyhýbá se úkolům nebo potřebuje již odbornou 

pomoc v určitých dovednostech…), spolupráce s externími odborníky a příprava návrhů na 

další individuální péči 

• Pomoc s nastavením kontroly výstupů RVP v prostředí, kdy mají žáci svobodnou volbu 

předmětů (nastavení map pokroku, triády nad plánováním společných cílů, společné nastavení 

formy zpětné vazby…) 

• Well being učitelů, sdílení, intervize – prevence přetížení 

• Komunikace s odborníky, evidence povinné dokumentace k PO, financování, šablonám apod.  

• Více viz náplň práce výchovného poradce… 

Školní asistent – je přítomen ve škole stále, pomáhá se sledováním dětí ohrožených školním 

neúspěchem a sběrem informací pro koordinátora a kmenové učitele: 

• pomáhá žákům v případě nízké motivace ke vzdělávání, 

• pomáhá dětem při dlouhodobém a opakovaném pocitu neúspěšnosti, 

• pomáhá žákům s potížemi a nedůsledností ve školní přípravě, 

• pomáhá žákům s kázeňskými přestupky, 

• komunikuje taktně s rodiči v případně nedůsledného rodičovského vedení, 

• pomáhá žákům a rodinám ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (zde spíše jev 

paradoxního zanedbání v dobře situovaných rodinách), 

Metodik prevence - Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 
Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového 
chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, 
rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj. Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi 
rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů. 
 

• Koordinuje realizaci Minimálního preventivního programu ve škole, poskytuje odborné 
vedení a metodickou pomoc všem pedagogickým pracovníkům školy 

• Koordinuje vzdělávání všech pedagogických pracovníků v oblasti prevence, spolupráci se 
zařízeními realizujícími vzdělávání v oblasti prevence 

• Koordinuje spolupráci s různými školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními 
zařízeními a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže, zajišťuje 
informovanost žáků školy, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy o činnosti těchto 
institucí a organizací  

• Zajišťuje průběžnou práci s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení 
sociální klima školních tříd a potažmo celé školy 

• Zajišťuje odbornou a metodickou pomoc ostatním učitelům při zavádění oblastí preventivní 
výchovy do výuky, zejména etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu 
apod 

• zajišťuje poskytování odborných informací z oblasti prevence, pravidelně informuje o 
vhodných aktivitách pořádaných různými odbornými zařízeními  

• sleduje rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů ve škole a navrhuje možnosti jejich 
řešení  
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• poskytuje konzultační a poradenskou činnost žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti 
sociálně patologických jevů 

• spolupracuje s okresním metodikem preventivních aktivit, popř. s krajským školským 
koordinátorem prevence 

• účastní se pravidelných porad organizovaných těmito pracovníky a zajišťuje přenos důležitých 
informací z jejich obsahu 

• zpracovává podklady pro informaci o Minimálním preventivním programu školy pro 
okresního metodika prevence, popř. krajského školského koordinátora prevence¨ 

 

 

Kmenoví učitelé – hlavním přínosem kmenového učitele je, že si dítě samo volí dospělého, kterému 

důvěřuje, ten je pak hlavním komunikačním kanálem pro rodiče i v případě řešení konfliktů dítěte 

s jinými učiteli, umožňuje navázání dobrého vztahu a dává dítěti pozornost. Jeho hlavní činnosti jsou: 

• Provázení při plnění zvolených cílů 

• Pomoc s řešením konfliktů s dětmi, dospělými 

• Pomoc s plánováním výuky a plněním školních povinností 

• Pomoc při vyjednávání podmínek pro projekty dítěte, vyjednávání individuálních potřeb a 

návrhů dítěte… 

• Důvěrník pro sdílení osobních a vývojových problémů 

Speciální pedagog 

• vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a jejich zařazení do 

vhodného preventivního, zejména stimulačního nebo intervenčního programu - vytyčení 

hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni (druh, 

rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností) 

• intervenční podpora při realizaci plánu pedagogické podpory (PLPP) 

• realizace intervenčních činností, tj. 

 a) provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem za účelem 

naplňování podpůrných opatření (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti 

reedukační, kompenzační, stimulační)  

b) spolupráce na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu  

c) průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření, dle potřeby 

navržení a realizace úprav 

• preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu/výchovných problémů 

• úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů 

• individuální konzultace pro rodiče, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou 

žáka (se zákonným zástupcem) - metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy – 

specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně SVP, návrhy metod a forem práce se žáky 

– jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů  

• poskytování supervize pedagogickým pracovníkům školy Spolupráce se ŠPZ (školským 

poradenským zařízením) Škola podporuje a respektuje svobodnou volbu rodičů (zákonných 

zástupců) při výběru školského poradenského zařízení.  

 

Rizika, příležitosti, otázky: Tvorba nové struktury školního poradenského pracoviště s sebou nese také 

výzvy a příležitosti k dalšímu rozvoji. Hlavní příležitosti spatřujeme: 
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• Kombinace rolí a funkcí v malé škole - co je „povinné“ a co efektivní, funkční a žádané? 

• Nastavení dobré a otevřené komunikace s rodiči – kapacita učitelů, hranice výchovy rodina/ 

škola, různá očekávání, … 

• Kde je hranice individuální péče o děti/rodiče/učitele, aby se nezabíhalo do „terapeutického 

provázení“? Co už patří jiným odborníkům? 

• Správné nastavení ŠVP a kurikula, aby obsáhlo, jak klíčové kompetence v rozsahu daném ŠVP 

školy a nastavením kultury školy, tak povinné výstupy dle RVP !? 

 

 

Opatření:  

• Pravidelné zjišťování zpětné vazby rodičů (dotazníkové šetření vždy k danému problému 

pomocí survio.cz). 

• Péče o dobrou komunikaci a spolupráci s externími odborníky. 

• Pravidelná zpětná vazba a metodická pomoc pracovníkům – supervize, intervize, mentoři. 

• Nastavení způsobu zpětné vazby žákům a pravidelné mapování výstupů vzdělávání dle ŠVP 

školy. 

 

 

3. Minimální preventivní program: 

 

Úvod 
 

Minimální preventivní program, jehož základním obsahem je primární prevence rizikových 
způsobů chování dětí a mládeže, má posloužit jako pomůcka nebo návod, který poskytuje základní 
postupy řešení problémů. Obsah, formy a metody realizace MPP odpovídají charakteristice cílových 
skupin, kterým je určen. Obsahuje množství doplňujících aktivit, které jsou podpůrnou součástí MPP. 
 
2. Cíl 

MPP si klade za cíl vést žáky ke zdravému životnímu stylu, předcházet tak rizikovému chování, 
případně setkání s nimi oddálit a naučit je rizikovým situacím nejen rozpoznávat,  ale je i řešit. Cílem 
prevence je předcházet projevům rizikového chování, v případě jejich zjištění v e spolupráci s rodiči i 
dalšími institucemi zamezit jejich dalšímu šíření. Svoji pozornost zaměřujeme na posílení kladného 
sebehodnocení, schopnosti samostatného rozhodování, asertivity žáků, u kterých se projevují 
náznaky nízké sebedůvěry a nerozhodnost.  
 
Oblasti prevence: 

• alkohol a kouření 

• komunikace a vztahy mezi žáky 

• kybersvět a zneužívání internetové komunikace 

• školní šikana 

• záškoláctví 
 
Výběr preventivních programů jsme zaměřili nejen na problematiku informovanosti v oblasti 
prevence, ale zejména na problematiku mezilidských vztahů a komunikace, neboť problémy v těchto 
oblastech se promítají do dalších rovin lidského života a mohou vést k při jejich nezvládnutí k 
rizikovému chování. Cílem MPP je motivace rodičů ke spolupráci při realizaci programu. 
 
3. Cílové skupiny 
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Do realizace jsou zapojeni všichni žáci, pedagogičtí pracovníci, rodiče žáků, lékaři a další 

odborníci, kteří svou činností regulují a ovlivňují postoje žáků v oblasti prevence. 
 

4. Koordinace a realizace preventivních aktivit 
Za koordinaci preventivních aktivit ve škole odpovídá školní metodik prevence, který se v 

rámci své činnosti podílí na přípravě minimálního preventivního programu a jeho realizaci. Úzce 
spolupracuje s třídními učiteli a ostatními pedagogy, s pedagogicko-psychologickou poradnou, s 
krajským protidrogovým koordinátorem a dalšími odborníky, institucemi a organizacemi. 
 
Jednotlivé tematické bloky:  výchova ke zdravému životnímu stylu, výchova ke spolupráci, toleranci, 
prevence projevů diskriminace, rasismu, xenofobie, zneužívání návykových látek, kouření, 
promiskuitního chování, ale také ochrana člověka v krizových situacích a předcházení nebezpečným 
situacím jsou rozpracovány a začleněny do školního vzdělávacího plánu ZŠ Kairos, z.ú. a do 
tematických plánů vyučovacích předmětů. Napříč vzdělávacími oblastmi proto prostupují a 
k pozitivnímu rozvoji osobnosti žáka přispívají průřezová témata, zejména výchova k občanství, 
osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova, enviromentální výchova, etická výchova a 
mediální výchova. Kladou důraz na rozvíjení klíčových kompetencí komunikativních, občanských, 
sociálních a personálních. 
 

Všichni vyučující se snaží vést žáky ke spolupráci a řešit případné problémy ve vzájemných 
vztazích jednak se žáky, ale také s jejich rodiči. Na půdě školy je prevence realizována prostřednictvím 
těchto činností: 
 

• podpora třídního klimatu v komunitních kruzích, společných akcích a výletech  

• spolupráce učitelů, školního metodika prevence a rodičů 

• prevence školní neúspěšnosti  

• péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o žáky s neprospěchem a žáky nadané 

• odborná a metodická pomoc učitelům 

• poradenství v oblasti volby povolání 

• diagnosticko - poradenská činnost 

• minimální preventivní program, sledování rizik vzniku a projevů sociálně-patologických jevů a jejich 
řešení 

• zlepšování komunikace a spolupráce mezi školou a rodiči 

• spolupráce s ostatními institucemi (PPP, SPC).  
 
 
Náplň práce školního metodika prevence 

•  tvorba a realizace minimálního preventivního programu  

• sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a 
jejich řešení 

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

•  monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika 

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

• koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky 

• spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy  

• koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků 

• poskytování informačních a metodických materiálů 

• aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence 
. 
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5. Vzdělávání pedagogů 

Pedagogové mají po celý rok příležitost k průběžnému vzdělávání z nabídek různých 
organizací, většinou se jedná již o akreditované semináře, výcviky a jiné aktivity. Po  absolvování 
informují ostatní kolegy o obsahu aktivit. 

 
6. Žákovská samospráva 

 Žáci mají možnost se vyjadřovat k aktuálnímu dění ve škole,  
vznášet svoje přání i požadavky zejména v komunitním kruhu, případně osobně s učiteli.  Dávají 
podnět k různým žákovským aktivitám, úpravám programu, ošetření vztahů apod. 
 
7. Péče o „ rizikové skupiny“ 

Rizikovými skupinami rozumíme třídní kolektivy, skupinky dětí i jednotlivce, kterým je třeba 
věnovat zvýšenou pozornost v 
oblasti problematických mezilidských vztahů a rizikových způsobů chování. Nezbytná a ověřená je zde 
aktivní spolupráce poradnami,  
poradenskými centry, OSPOD, Policií ČR a jinými odborníky. Problematické chování je řešeno na 
jednání s rodiči, v závažnějších případech na výchovných komisích, kde se přijímají výchovná opatření 
a možnosti řešení problémů. 
 
8. Spolupráce s rodiči 

Stále hledáme nové cesty, jak navázat užší spolupráci s rodiči, jakým způsobem vzbudit jejich 
hlubší zájem o problematiku jejich dětí a motivaci k aktivnímu a komplexnímu řešení  problémů. 
Praxe je taková, že se rodiče obrací na školu i odborníky až ve chvíli, kdy jsou zcela bezradní a 
vyčerpali veškeré své možnosti nebo naopak, nevěnovali do té doby problému svého dítěte 
dostatečnou pozornost. 
 
9. Spolupráce s organizacemi a institucemi 

Pro úspěšné zvládání problémů využíváme spolupráce s PPP Králův Dvůr a jinými Občanským 
sdružením Kavyl, preventivními divadelními představeními soubory Divadlo Úsměv, spolupráce 
s místní organizací Sboru dobrovolných hasičů Hlásná Třebaň, Krajská hasičská stanice Beroun, 
centrem primární prevence Beorun a dalšími. 

 
10. Způsob prezentace systému primární prevence školy 

Průběžná realizace MPP je prezentována, stejně jako celé znění MPP, na webových stránkách 
školy, kde je dostupná fotodokumentace, dále v týdenních vzdělávacích plánek, které dostávají rodiče 
e-mailem. 

 
11. Přehled činností v rámci prevence  
 
Jednorázové aktivity 

• Seznámení VP a všech vyučujících s programem prevence rizikového chování, jejich spolupráce na 
jeho plnění, začlenění problematiky prevence SPJ do výuky (třídnické hodiny, projekty „Slušné 
chování“, „Rytířský kodex“ apod.) 

• Seznámení vyučujících se změnami v metodických pokynech vztahujících se k prevenci a 
problematice rizikového chování. 

•  Vytvoření MPP a jeho zveřejnění na web stránkách školy ve spolupráci s ostatními pedagogy 

• Seznámení pedagogických pracovníků s obsahem MPP. 

• Seznámit rodiče na schůzkách s obsahem MPP. 

• Adaptační seznamovací týdny pro všechny ročníky v létě. 

• Následky porušení vlastnictví, vandalismus, trestný čin, přečin (školní metodik prevence) 
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• Multikulturní prostředí – snášenlivost, národní tolerance (návštěva židovského muzea, skype 
hovory se zahraničními rodinami s dětmi) 

• Prevence kouření, užívání alkoholu a návykových látek  

• Beseda s diskuzí nad tematikou kyberšikany „Bezpečný internet“  

• Dotazník pro učitele o efektivitě realizace MPP (konec školního roku) 
 
 
 
 
Zážitkové programy 

• Dobré vztahy ve třídě jsou podporovány častými společnými akcemi dětí, učitelů a rodičů se 
zaměřením na podporu vzájemného poznání a porozumění: přespání ve škole, den naopak, 
prezentace s rodičem – představení, co umí naše rodina, výlety a exkurze, Výukové programy 
v oblasti dopravní výchovy (Divadlo Úsměv) a prevence ohrožení zdraví (HS Beroun, SDH 
Hlásná Třebaň). 
 

 
Další akce v rámci prevence rizikového chování budou realizovány podle aktuální nabídky a možností 
školy. 
 
 
 
 


