
Školní poradenské pracoviště ZŠ Kairos, z.ú. (ŠPP ZŠ Kairos, z.ú.) 

Kairos, základní škola, která inspiruje  

Lomená 158, Dořichovice 

Jsme inovativní základní škola, která si zakládá na individuálním přístupu k žákům. Uvědomujeme si, 

jak důležité je pro školu kvalitní poradenství pro žáky i rodiče (zákonné zástupce). Proto jsme se 

rozhodli využívat mentoringu a supervizí pro všechny naše zaměstnance. 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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Hlavní zásady poradenských služeb školy: 

1. Individuální přístup s respektem k zájmům žáka 

2. Pravidelná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) 

3. Průběžné vzdělávání, metodická podpora a supervize pracovníků školy 

4. Poskytování nadstandardních poradenských služeb (terapeutické služby) žákům i rodičům 

(zákonným zástupcům) 

 

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 
- 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/ Pracovníci ŠPP 

1. Koordinátorka poradenských služeb školy 

Mgr. Hana Frydrichová,777 312 352, hanka@skolakairos.cz  

Činnosti koordinátorky poradenských služeb školy: 

- Zajišťuje pravidelnou spolupráci školy a rodičů (zákonných zástupců) žáků, podpora 

komunitní činnosti. 

- Vyjednává spolupráci školy se Školskými poradenskými zařízeními (PPP – pedagogicko – 

psychologickými poradnami, SPC – speciálně pedagogickými centry), a to dle potřeby žáků a 

požadavků rodičů (zákonných zástupců). 

- Spolupracuje v součinnosti s rodiči (zákonnými zástupci) s dalšími institucemi při podpoře 

žáků, zvláště žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (klinickým logopedem, 

psychologem, psychiatrem, apod.). 

- Plní všechny role asistenta pedagoga 

Nadstandardní činnosti: 

- Terapeutické služby (rodinná terapie, poradenství v oblasti osobního rozvoje) 

 

2. Výchovná poradkyně ŠPP, metodik prevence ŠPP 

Mgr. Martina Sobíšková – výchovná poradkyně 

Konzultační hodiny: každé pondělí 13.00 – 15.00, nebo dle individuální domluvy  

Kontakt: martina@skolakairos.cz   

Standardní činnosti výchovné poradkyně: 

A/ Poradenské činnosti: 

- individuální poradenství v oblasti vzdělávání žákům i jejich rodičům (zákonným zástupcům) 

- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními ŠPZ (PPP, SPC) 

- péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) 

mailto:hanka@skolakairos.cz
mailto:martina@skolakairos.cz


- vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a 

příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu 

pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni, to vše ve spolupráci se 

speciálním pedagogem a asistenty pedagoga 

- zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních 

činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školských poradenských zařízeních (PPP, 

SPC) 

- spolupráce se školským poradenským zařízením při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se SVP 

a intervenčních činností pro žáky se SVP 

- průběžná spolupráce s ostatními poradenskými pracovníky školy a vedením školy 

- koordinace vytváření Plánů pedagogické podpory (PLPP), Individuálních vzdělávacích plánů (IVP), 

jejich vyhodnocování a revize 

- pravidelná spolupráce s mentory 

B/ Metodické a informační činnosti: 

- zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům 

školy, 

- metodické vedení asistentů pedagoga 

- poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o 

jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným 

zástupcům, 

- administrativní práce: shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči 

dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, 

- vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, 

navržená a realizovaná opatření 

Metodik prevence ŠPP 

Mgr. Martina Sobíšková – metodik prevence 

Konzultační hodiny: každé pondělí 13.00 – 15.00, nebo dle individuální domluvy  

Kontakt: martina@skolakairos.cz  

Standardní činnost metodika prevence: 

1) Metodické a koordinační činnosti 

- tvorba, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy 
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- koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, 

násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a 

kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování 

- metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování 

- koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování 

- koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do 

vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence 

rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání odlišnosti 

- koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci 

problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s 

odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a 

institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování 

- kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v 

případě akutního výskytu rizikového chování 

- vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika 

prevence, navržená a realizovaná opatření 

- individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými 

problémy, rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání 

2) Informační činnosti 

- prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností 

- vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového 

chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, 

Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové 

intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci) 

- předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, 

pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení 

 

3. Muzikoterapeutka 

Mgr. Štěpánka Trojská Čížková ,muzikoterapeutka 

Kontakt: stepanka@skolakairos.cz  

- muzikoterapie na podporu rozvoje potenciálu žáků 

- spolupráce při podpoře žáků se SVP 
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Mentoring: 

Oblast výchovného poradenství, prevence a podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

zajišťuje jako mentor Mgr. Miroslav Vosmik, pedagog s dlouholetou pedagogickou praxí na základní a 

střední škole, poradenský pracovník s bohatou lektorskou, metodickou a publikační činností. Se 

školou spolupracuje formou pravidelných metodických konzultací, vzdělávacích seminářů a supervizí. 

Kontakt: miroslav.vosmik@seznam.cz , 602 189 685 

Oblast speciální pedagogiky zajišťuje jako mentorka Mgr. Hana Otevřelová 

Kontakt:+420736754416 

e-mail: hana.otevrelova@seznam.cz; predskolak.skolak@gmail.com  

Spolupráce mentorů (speciálního pedagoga a výchovného poradce) s pracovníky školy na těchto 

činnostech: 

- 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 

d) preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu/výchovných problémů 

e) úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů 

f) 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 
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Spolupráce se ŠPZ (školským poradenským zařízením) 

Škola podporuje a respektuje svobodnou volbu rodičů (zákonných zástupců) při výběru školského 

poradenského zařízení. Škola zprostředkuje rodičům doporučení (nebo umožní individuální 

konzultaci) svých mentorů k výběru vhodného poradenského zařízení dle konkrétních potíží žáka. 

S tímto ŠPZ pak bude škola spolupracovat při podpoře žáka se SVP. 

Možná spolupráce se ŠPZ: 

Pražská pedagogicko-psychologická poradna, spol. s r.o. 

adresa: Ohradní 20, 140 00 Praha 4 – Michle 

tel./fax: +420 241 480 250, +420 241 481 253, mobil: +420 603 513 949 
e-mail: pppp@pppp.cz 
web: www.pppp.cz 

 

Metodické materiály: 

Organizace Meta 

Jitka Kendíková, Miroslav Vosmik: Jak zvládnout problémy dětí se školou? 
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