
                      Základní škola Brno, Novoměstská 21  
                                          Příspěvková organizace   
          PSČ : 621 00              tel :   +420541 321 508                               tel/fax: +420 541 229 048  
                 IČO : 70262969        e-mail : reditel@zsnovomestska.cz            www.zsnovomestska.cz    
           

              Zřizovatel školy je statutární město Brno, ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno 
        Tel: 541 421 711             datová schránka: py6bvvg            e-mail: sekr@reckovice.brno.cz               www.reckovice.brno.cz 

 
 
 

Statut školského poradenského pracoviště 
 
 
1. září 2018 zahájilo činnost Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP), které slouží k 

poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a 

pedagogy.  

Naším cílem je, aby poradenské pracoviště pomáhalo žákům, rodičům i pedagogům zvládat 

problémy v oblasti vzdělávací i sociální. Pracovníci ŠPP dbají na důvěrnost jednání a ochranu 

osobních dat klientů. 

Za poskytování poradenských služeb ve škole zodpovídá ředitel školy a jím pověřená 

zástupkyně ředitele.  

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-

psychologické poradny a speciální pedagogická centra. 

 

Organizační struktura ŠPP 

Vedoucí školního poradenského pracoviště: školní metodik prevence  

Členové školního poradenského pracoviště: školní speciální pedagog, školní psycholog, 

výchovný poradce 

 

1. Hlavní cíle 

• Zkvalitnění poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům  

• Zlepšení sociálního klimatu školy  

• Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

• Sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření  

• Prevence školní neúspěšnosti  

• Poskytování základních služeb kariérového poradenství  

• Spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními při poskytování 

poradenských služeb  

• Sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou a vytváření 

metodického zázemí pro jejich vytváření a realizaci 



 

 

• Zajištění odborné péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky 

mimořádně nadané  

• Včasné vyhledávání dětí ohrožených výukovým selháváním  

• Včasná diagnostika příčin výukových obtíží žáků  

• Příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  

• Metodická a konzultační pomoc učitelům 

• Řešení problémů spojených se školní docházkou - neomluvená a vysoká omluvená 

absence  

• Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s 

odlišnými životními podmínkami 

 

2. Činnosti členů školního poradenského pracoviště  

Mgr. Zuzana Břenková – výchovný a kariérový poradce 

• sleduje platnost doporučení vyšetření v ŠPZ 

• komunikuje s PPP, SPC, SVP, OSPOD 

• vydává školní dotazník potřebný k vyšetření v poradenských zařízení 

• koordinuje vyhodnocení IVP a podpůrných opatření 

• zabezpečuje kariérové poradenství a eviduje přihlášky na gymnázia a střední školy 

• ve spolupráci s metodičkou prevence řeší výchovné problémy (násilí, záškoláctví, 

rasismus, xenofobie, vandalismus, šikana aj.) 

Mgr. Dagmar Černá – výchovný poradce 

• konzultuje s Mgr. Břenkovou výchovné a vzdělávací problémy 

• provádí legislativní zabezpečení výkazů (změny v R-44, školní matrice) 

Mgr. Martina Ondrá čková – metodik prevence 

• zajišťuje preventivní programy 

• preventivně pracuje s třídními kolektivy 

• spolupracuje s odbornými pracovišti 

• ve spolupráci s výchovnou poradkyní řeší výchovné problémy (násilí, záškoláctví, 

rasismus, xenofobie, vandalismus, šikana aj.) 



 

Mgr. Miroslava Koncetová – speciální pedagog 

• poskytuje konzultace k IVP, kontroluje IVP 

• poskytuje konzultace k vyplňování školních dotazníků 

• zajišťuje pomůcky 

• řeší problematiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (konzultace pro 

pedagogy) 

Mgr. Jana Červená – speciální pedagog 

• poskytuje podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami formou předmětů 

speciálně pedagogické péče. 

• provádí nápravná, intervenční, reedukační a kompenzační činnosti u žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

• poskytuje konzultace pro pedagogy ohledně žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


