
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice  

Školní poradenské pracoviště  
  

1. Základní informace o ŠPP  

  

Školní poradenské pracoviště je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce 

školy. Poskytuje poradenské služby v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů žákům a jejich zákonným zástupcům. Podílí se na zajišťování podpůrných opatření 

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje součinnost školským poradenským 

zařízením a spolupracuje s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků. Činnost ŠPP 

zajišťují výchovní poradci a školní metodici prevence, kteří úzce spolupracují zejména                  

s třídními učiteli.  

2. Cíle ŠPP  
  

 Obecným cílem ŠPP je ucelená péče o žáky i o pedagogy z pohledu bio-psychosociálního 

rozvoje osobnosti. Cílem služby je zajistit ve škole bezpečné klima pro všechny žáky                       

a zaměstnance a v případě potřeby nabídnout řešení problémů jak v oblasti vzdělávání                      

a výchovy, tak v oblasti osobního vývoje.   

Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány v rozsahu odpovídajícímu počtu a vzdělávacím 

potřebám žáků školy a jsou zaměřené zejména na:  

• poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,  

• sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,  

• prevenci školní neúspěšnosti,  

• kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu            

k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,  

• podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí       

a s odlišnými životními podmínkami,  

• podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,  

• průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi             

a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností 

ve škole,  



• včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních 

kolektivů,  

• předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany                   

a diskriminace,  

• metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně 

pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,  

• spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,  

• spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými 

zařízeními,  

• spolupráci zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími 

pedagogickými pracovníky školy,  

• jednou ročně, zpravidla v závěru školního roku, vyhodnotit účinnost minimálního 

preventivního programu, plánu školního metodika prevence, plánu výchovného 

poradce a plánu kariérového poradce  

3. Personální zabezpečení školních poradenských služeb:  

•  koordinátor školského poradenského pracoviště: Mgr. Jaroslava Jelinková 

• výchovný poradce školy:  

Mgr. Jaroslava Jelinková -  pro maturitní obory elektrotechnika, průmyslová 

automatizace, telekomunikace, E-mail: jelinkova@spse.cz 

Mgr. Lea Bednaříková – pro maturitní obory IT, E – mail: bednarikova@spse.cz 

Mgr. Vladimíra Hanáková – pro obory L a H, VOŠ, E – mail: hanakova@spse.cz 

•       kariérový poradce: 

      Ing. Pavlína Boušková -    E – mail: bouskova@spse.cz 

• školní metodik prevence:  

Ing. Helena Vančurová – pro maturitní obory, E-mail: vancurova@spse.cz 

Mgr. Petr Bartoš – pro obory L a H, E-mail: bartos@spse.cz 

• psycholog – školní konzultant: Mgr. Anna Hebek-Slobodzian  
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 Čas konzultace 

Mgr. Jaroslava Jelinková Út 13:35 – 14:20 a dle dohody (D 354) 

Mgr. Lea Bednaříková Po 11:45 – 12:30 a dle dohody (D 356) 

Mgr. Vladimíra Hanáková Sudý t.: Čt 13:30 – 15:00 

(E323) 

Pa 9:00 – 11: 00 

(E323) 

 

Lichý t.: Po 10:30 – 11:30 

(B205) 

Čt 11:45 – 14: 00 

(E323) 

 

Ing. Helena Vančurová St 7:00 –8:00 a dle dohody (D 254) 

Mgr. Petr Bartoš Sudý t.: Po 7:10 – 7:55 

Čt 13:30 – 14: 15 

Sborovna Do Nového 

 

Lichý t.: Po 10:30 – 10:55 

Út 10:30 – 10:55 

Sborovna Do Nového 

 

Ing. Pavlína Boušková Po 13:30 – 14:00 (C 

319) 

Út 12:00 – 12:30 (C 319) 

 

Konzultace budou probíhat v příslušných kabinetech, eventuálně v zasedací místnosti B 131 v 

konzultační hodiny nebo aktuálně po domluvě s žáky, třídními učiteli, rodiči, s vedením školy 

a ostatními učiteli školy. Školní konzultant Mgr. A. Hebková bude přítomna po domluvě s VP 

školy.  

  

Mgr. Jaroslava Jelinková 

koordinátor ŠPP  


