
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Poradenské pracoviště naší základní školy má pravidelné schůzky, která svolává ředitelka
školy Mgr. Libuše Hladká. Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce, který
spolupracuje s metodikem prevence, vedením školy, školním psychologem, sociálním
asistentem, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky, ale i všichni jmenovaní
jednotlivě. Naše škola zajišťuje kdykoliv po předchozí domluvě, podle individuálních
potřeb žáků a zákonných zástupců, následující školní poradenské služby:

● poradenství žákům v oblasti učební
● poradenství zákonným zástupcům žáka v jeho výchově a vzdělávání
● poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků

(ve spolupráci s třídním učitelem)
● spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická

poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při
zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy

● zvýšenou péči věnuje poradenství žákům se zdravotním postižením, zdravotním
znevýhodněním, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům
školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření
u těchto žáků

● poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků
ve zlepšení, prevence neúspěchu

● kariérové poradenství žákům i zákonným zástupcům
● poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich

speciálním vzdělávacím potřebám

Naše škola monitoruje rizika sociálně patologických jevů pomocí dotazníků pro žáky a
rodiče a při varovných signálech koordinuje postup metodik prevence a výchovný
poradce, svolává setkání s rodiči, konzultace s žáky a nabízí:

● poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů – rodině a žákovi
● poradenství v obtížných životních situacích žákům, zákonným zástupcům žáka v

souvislosti s výchovou dětí
● aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

PORADENSKÉ SLUŽBY POSKYTUJÍ

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Arpášová - j.arpasova@zs-cheb.cz, tel.: 608 950 425
Metodik prevence: Mgr. et Ing. Petr Svatek - p.svatek@zs-cheb.cz, tel.: 770 123 975
Školní psycholog: Mgr. František Večeř - frantisek.vecer@seznam.cz, tel.: 702 672 679
Speciální pedagog SPC Cheb: Mgr. Iva Habartová - spc_cheb@volny.cz, tel.: 739 322 352
Speciální pedagog PPP Cheb: Mgr. Petra Černá, Alena Musilová - info-cheb@pppkv.cz,
telefon: 733 673 511
Etoped - SVP Karlovy Vary / Cheb: Mgr. Libuše Hoyerová -libuse.hoyerova@svpkvary.cz,
telefon: 774 715 268
Metodik prevence PPP Cheb: Mgr. Tereza Šulcová, tsulova@pppkv.cz, tel.: 736 650 905
Sociální asistentka: Bc. Petra Škodová, p-skodova@zs-cheb.cz, tel.: 734 405 322


