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{mosimage1} &Scaron;KOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVI&Scaron;TÌ Z&Scaron; Vy&scaron;kov, Purkyòova 39, p. o.
Telefon: 517 326 736
&Scaron;kolní poradenské pracovi&scaron;tì (&Scaron;PP) pracuje ve složení: Mgr. Slávka
Hýblová
&scaron;kolní speciální pedagožka
Konzultaèní hodiny: støeda od 11.45 do 14.00 hodin
E-mail: hyblova@zspurkynova.vyskov.cz
Mgr. Barbora Polouèková
&scaron;kolní metodièka prevence a výchovná poradkynì pro 1. stupeò Z&Scaron;
Konzultaèní hodiny: úterý od 13.00 do 14.00 hodin
E-mail: polouckova@zspurkynova.vyskov.cz
Mgr. Dagmar Sládková
kariérová a výchovná poradkynì pro 2. stupeò Z&Scaron;
Konzultaèní hodiny: ètvrtek od 11.00 do 12.00 hodin
E-mail: sladkova@zspurkynova.vyskov.cz Konzultace jsou možné kdykoliv po pøedchozí telefonické domluvì.
Pøedmìtem èinnosti &Scaron;PP je samostatná poradenská èinnost, která není pøímou souèástí vzdìlávací èinnosti
&scaron;koly. Jedná se o komplexní službu žákùm, jejich rodièùm a pedagogùm, která vychází ze standardních èinností
vymezených ve vyhlá&scaron;ce è.197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve &scaron;kolách a
&scaron;kolských zaøízeních.
Na &scaron;kole pùsobí speciální pedagožka.Program poradenských služeb Náplò èinnosti &Scaron;PP 1. péèe o žáky se
speciálními vzdìlávacími potøebami (práce s dìtmi, které mají nejrùznìj&scaron;í potíže ve výuce &ndash; dyslexie, dysgrafie,
dysortografie, dyskalkulie&hellip;, žáci zdravotnì znevýhodnìní, sociálnì znevýhodnìní, žáci s poruchami chování a práce s
nadanými žáky) 2. poskytování poradenských a konzultaèních služeb ze speciálnì pedagogické a psychologické
oblasti (v&scaron;ichni pracovníci &Scaron;PP poskytují poradenství žákùm, rodièùm, pedagogùm) 3. práce v oblasti
prevence &scaron;kolní neúspì&scaron;nosti (cílem je vyhledat a vèas odhalit pøíèiny výukových potíží a co nejdøíve s dìtmi a
jejich rodinami pracovat) 4. práce v oblasti prevence rizikového chování (cílem je pracovat s dìtmi v nejrùznìj&scaron;ích
problematických oblastech døíve, než problémy nastanou &ndash; práce s tøídními kolektivy na podporu dobrých vztahù)
5. osvìtová èinnost (metodická podpora vzdìlávání pedagogù &ndash; besedy, pøedná&scaron;ky; osvìta rodièù)
6. kariérové poradenství (poradenství v oblasti profesní orientace) 7. øe&scaron;ení výchovných problémù (spolu s rodièi se
snažíme hledat øe&scaron;ení pøi výchovných problémech). Základní etická pravidla pro poskytování poradenských služeb ve
&scaron;kole
1) Profesionální odpovìdnost
- osobní názory nebo pøedsudky nemají ovlivnit rozhodování
- chrání se blaho žákù a studentù, rodièù, uèitelù a pedagogù, kolegù, zamìstnavatelù, jedná se v souladu s jejich
zájmy
- služby žákùm a studentùm se poskytují pouze se souhlasem jejich rodièù nebo zákonných zástupcù, mimo krizové
intervence 2) Dùvìrnost informací
- informace o klientech získané pøi výkonu praxe jsou uskladòovány v tajnosti a v bezpeèí pøed nepovolanými osobami 3)
Odborný rùst
- &scaron;kolní specialisté si udržují pøehled o nejnovìj&scaron;ích vìdeckých a odborných poznatcích své disciplíny 4)
Profesionální vztah
- s žáky a studenty: odborník musí jednat vždy v zájmu dítìte
- s rodièi: rodièùm se poskytuje vyèerpávající informace o v&scaron;ech krocích v práci s jejich dítìtem a to tak, aby
sdìlovanému obsahu porozumìli
- s kolegy a zamìstnanci &scaron;koly: odborní pracovníci &scaron;kolního poradenského pracovi&scaron;tì jsou èleny
pedagogického týmu ve &scaron;kole a snaží se o rozvíjení kooperativních vztahù nesmí nikdy pøekroèit zájmy klientù.
Odkazy na stránky èlenù &Scaron;kolního poradenského pracovi&scaron;tì: &Scaron;kolní speciální pedagožka Výchovná
poradkynì Kariérová poradkynì&Scaron;kolní metodièka prevence
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