
Základní škola a Mateřská škola Orlické Podhůří 

 

Školní poradenské zařízení 

 

Školní poradenské zařízení vykonává činnost dle platné legislativy: 

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb.  

novela školského zákona č. 82/2015 Sb. 

vyhláška č. 27/2016, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných 

RVP ZV, RVP PV – aktuální znění 

ŠVP ZV, ŠVP PV, ŠVP školní družiny – aktuální znění 

Metodika pro nastavování podpůrných opatření 

 

Je stanoven pracovník, který zajišťuje styk s rodiči dětí a žáků, dále se školským 

poradenským zařízením, výchovným poradcem a vedením školy. 

 

Základní škola 

informace o materiálních a personálních podmínkách školy: 

- zajišťuje ředitelka školy 

zpracování PLPP, IVP, další podklady k vyšetření: 

- zajišťuje třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími daného žáka/žákyně a 

výchovným poradcem 

konzultace se školským poradenským zařízením: 

- zajišťuje pedagog daného žáka/žákyně, které/ho se informace týkají 

 

Mateřská škola 

informace o materiálních a personálních podmínkách školy: 

- zajišťuje ředitelka školy, zástupkyně pro PV 

zpracování PLPP, IVP, další podklady k vyšetření: 

- zajišťuje zástupkyně pro PV ve spolupráci s ostatními pedagogy daného dítěte a 

výchovným poradcem 



konzultace se školským poradenským zařízením: 

- zajišťuje zástupkyně pro PV 

 

 

Poradenské služby jsou zaměřeny na:  

- odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými 

opatřeními  

- projednávání s rodiči nutnost vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo 

speciálně pedagogickém centru (žáci s vývojovými poruchami učení a chování, se 

smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením) v případě, že se nenaplní 

očekávaná efektivita Plánu pedagogické podpory 

- spolupráce na tvorbě IVP, jeho kontrola, evidence a vyhodnocování 

- shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření  

- péče o vzdělávání nadaných žáků  

- průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro 

jeho snižování  

- průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými problémy, přijímání vhodných 

opatření, individuální pohovory se žáky, jednání se zákonnými zástupci  

 

Oblast metodické a informační činnosti:  

- metodická pomoc ostatním vyučujícím  

- podávání návrhů na další vzdělávání pedagogických pracovníků 

- sledování změn v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného 

poradenství a seznamování o těchto změnách ostatní kolegy 

- navštěvování seminářů a následné předání informací kolegům ve škole  

 

Spolupráce s dalšími institucemi:  

spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, SPC Ústí nad Orlicí, 

OSPOD, popřípadě PČR  

 

 

Orlické Podhůří dne: 30.8.2022 

                                             Mgr. Jitka Bulvová, MBA ředitelka školy 

 


