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Školské  poradenské zařízení zajišťují pro žáky a jejich zákonné zástupce 

informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují 

odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, 

preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání 

žáků a přípravě na budoucí povolání. 

Školské  poradenské zařízení spolupracuje s orgány sociálně-právní 

ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, 

popřípadě s dalšími orgány a institucemi. 

Školskými poradenskými zařízeními jsou: 

● pedagogicko-psychologické poradny (PPP) – zaměřují se především 

na poruchy učení u dětí a na kariérní poradenství 

Pedagogicko-psychologická poradna Náchod 

Smiřických 1237, 

547 01 Náchod 

Kontakt 

Telefon: 491 426 036, 491 427 418 

E-mail: info@pppnachod.cz 



ID DS: 2e2qmb9  

● speciálně pedagogická centra (SPC) – zaměřují se na konkrétní 

zdravotní problémy (centra pro děti s poruchou zraku, sluchu, 

chování, centra pro autisty apod.) 

Smiřických 1237 

NÁCHOD 

Královéhradecký kraj 

54701 

Česká republika Datová schránka - hngmi98 

Email: spc.nachod@worldonline.cz  

Telefon:491420946,   Mobil:777005793 

 

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a 
vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:   

1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, 

2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, 
3. prevenci školní neúspěšnosti, 
4. kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou 

podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu 
uplatnění, 

5. podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného 
kulturního prostředí a 
s odlišnými životními podmínkami, 

6. podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, 



7. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími 
obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání 
kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení, 

8. včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a 
třídních kolektivů, 

9. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem 
šikany a diskriminace, 

10. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů 
uskutečňovaných školou, 

11. metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně 
pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy, 

12. spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, 
13. spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými 

poradenskými 

Ředitelka školy stanovila pro školní rok 2020/2021 vedoucím Školského 

pracoviště Bc. Martinu Hedvíkovou, která úzce spolupracuje s tř. 

učitelkami a zákonnými zástupci. Jmenovaná vede agendu žáků s 

podpůrnými opatřeními, zajištťuje prodůrnopu péči v maximální 

efektivitě. V případě distanční výuky zajišťuje  individuální konzultace 

pro potřebné žáky s PO po konkrétní dohodě se zákonným zástupcem 

žáka. 

 

V Suchém Dole 8.9. 2020  


