K obecným cílům týmu ŠPP, vyplývajících ze školského zákona a Vyhlášky 72/2004
Sb. patří:
- Poskytování metodické podpory učitelům - odborná podpora
- Včasná intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
- Poskytování průběžné a dlouhodobé péče o žáky s neprospěchem, vytvoření předpokladů
pro jeho snižování
- Vytvoření příznivého klimatu pro integraci a přijímání kulturních a sociálních odlišností na
škole
- Zajištění podmínek pro integraci žáků se SVP a žáků nadaných
- Sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou a vytvoření metodického
zázemí pro tyto programy
- Prohloubení a zkvalitnění spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči

Školní speciální pedagog
koordinuje speciálně-pedagogické poradenství ve škole
- připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se zdravotním postižením ve spolupráci s
dalšími odborníky, dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální
integrace
- provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti
- pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami
- realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami
- navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy
v oblasti speciální pedagogiky
- metodicky vede asistenta speciálního pedagoga
- poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z
oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci
- podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a
návrhy konkrétních opatření
- provádí primární prevence školní neúspěšnosti
- koordinuje spolupráci se speciálně pedagogickým centrem a dalšími specializovanými
pracovišti
- poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným
zástupcům
- podílí se na úpravě školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a diagnostických
materiálů,
- zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),

- provádí, event. zajišťuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační,
kompenzační, stimulační se skupinou žáků,
- participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem,
učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a
ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy)
- dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

Výchovný poradce
Standardní činnosti
- spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP
- provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo
psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči
- předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků
- průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky
- koordinuje spolupráci třídních učitelů se školním šk.speciálním pedagogem
- pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů, kteří se
orientují na volbu profese
- metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
- podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření
- spolupracuje se školním metodikem prevence
- spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte
- je ochráncem práv dítěte v prostředí školy
Poradenské činnosti
a) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve
spolupráci s třídním učitelem)
b) spolupráce se školními poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky
výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
c) Vyhledávání a orientační vyšetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní
pozornost – žáci s potenciální školní neúspěšností, žáci s poruchami chování, nadaní žáci,
žáci s SVP a příprava návrhů další péče o tyto žáky
d) Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a
intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
e) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace
poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a
koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků
f) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších
poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Metodik prevence

Standardní činnost metodika prevence
- spolupracuje se školním speciálním pedagogem, s výchovným poradcem a třídními učiteli
- pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních
jevů ve škole
- sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci
- poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při
realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
- koordinuje poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy na dané škole
- spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a
zneužívání návykových látek
- zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí
,které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními
jevy v jejich sociálním vývoji
- spolupracuje s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i
terciální péči ve státních i nestátních zařízeních
- ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům
- podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volno časových aktivit
- pomáhá při vytváření nabídky volno časových aktivit školy
Metodické a koordinační činnosti

1) Celoroční kontinuální práce s třídními kolektivy, pravidelné provádění sociometrie,
dotazníkových šetření a screeningů v jednotlivých ročnících
2) Vedení, koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci
záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, šikany, sexuálního zneužívání, zneužívání
sektami a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně
patologických jevů
3) Metodické vedení činností pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně
patologických jevů (sledování nestandardních projevů chování)
4) Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
5) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají
preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými,
preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence
sociálně patologických jevů
6) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné
péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
7) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči
specializovaných poradenských zařízeních v rámci prevence sociálně patologických jevů v
souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
8) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činností školního
metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

9) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického
chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům,
případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními
učiteli)
10) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností
rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování
úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve
škole

Asistent pedagoga
Školní asistent vykonává následující činnosti:
1. Provádí náročné metodické a specializované kontaktní činnosti se zaměřením na
jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku
problémů v osobním a sociálním vývoji.
2. Poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, a to při
přípravě na vyučování spočívající např. v pomoci s organizací času, práce a s úpravou
pracovního prostředí, motivaci k učení, poskytování formativní zpětné vazby žákovi, podporu
při přípravě na školní práci. Tyto činnosti provádí školní asistent pouze se souhlasem rodičů
nebo zákonných zástupců žáka.
3. Zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách
vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí
žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou. Pomáhá v překonávání bariér
mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek žáka nebo
odlišného kulturního prostředí. Činnosti v rodině provádí školní asistent pouze se souhlasem
rodičů nebo zákonných zástupců žáka.
4. Pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. Podporuje přípravu žáka na
výuku, rozvíjení čtenářských dovedností, práci se strategiemi přípravy na školní práci,
podporuje rozvoj nadání žáka v aktivitách nad rámec školní výuky. Pomáhá v zajišťování
výjezdů školy (školy v přírodě apod.) a s organizační podporou pedagogických pracovníků
při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
5. Poskytuje např. organizační činnosti při zajištění školního stravování pro žáky
(komunikace se školní jídelnou a rodiči při organizaci vhodné doby ke stravování apod.),
podporuje žáků při manipulaci s pomůckami, při soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání.
Podporu žákům poskytuje vždy za přítomnosti pedagogického pracovníka.
6. Poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti učitele ve
vyučování i mimo vyučování, podle potřeb pedagoga školní asistent zajišťuje i podpůrné
administrativní a organizační činnosti. Tyto podpůrné činnosti nejsou hlavní pracovní náplní
asistenta. Účelem asistentovy podpory v oblasti administrativních a organizačních úkonů je,
aby pedagog získal více prostoru na vlastní individuální práci s žáky.

Předpokladem pro výkon této činnosti je vysokoškolské, střední nebo vyšší pedagogické
vzdělání a absolvování speciální přípravy pro tyto činnosti. Asistent pedagoga může

vykonávat svou činnost v předškolním zařízení, ve škole a ve školském zařízení v rámci své
přímé vyučovací povinnosti.

