
Závěrečná zpráva Školního programu poradenství za školní rok 2019/2020 
 

 
Školní poradenské pracoviště ve školním roce 2019/2020 pracovalo na základě dvou stěžejních 

dokumentů, a to Školního programu poradenství a Školního programu prevence. Oba tyto programy se 

vzájemně prolínají a jednotlivé aktivity na sebe navazují. Činnosti školního poradenského pracoviště lze 
principiálně rozdělit do dvou skupin: činnosti ve smyslu prevence a činnosti ve smyslu intervence. Oblasti 

práce pro obě skupiny činností jsou: studijní selhávání, rizikové chování jednotlivců, adaptace jednotlivců, 

speciální vzdělávací potřeby, chování a výchovná problematika, školní třída, osobnostní problematika, 

další vzdělávací cesta – kariérové poradenství. Některé kroky jsou využity ve prospěch více oblastí práce, 

např. vstupní dotazník, adaptační výjezd apod. Formy práce jednotlivých členů lze zjednodušeně rozdělit 
do tří hlavních skupin (vlastní poradenská činnost, metodická podpora a koordinační a administrativní 

činností). Tyto formy práce jsou uplatňovány ve všech činnostech ve smyslu prevence i ve všech 

činnostech ve smyslu intervence, a to pro všechny oblasti – řešená témata.  

 

Následující tabulka uvádí přehled a rozsah konkrétních činností školního poradenského pracoviště za 

školní rok 2019/20 ve smyslu prevence, včetně uvedení odpovědné osoby. 

Činnosti ve smyslu prevence 
 

Popis/název činnosti: Oblast práce / účel činnosti: Odpovědná osoba: Rozsah činnosti: 

Program Gybu-mentoring Adaptace jednotlivců Kateřina Šmatláková 3x první ročník, v každém: 

1hod výběr a zácvik mentorů 

1hod seznámení ve třídách 

1hod konzultace po AV 

2hod průběžné supervize 

Adaptační výjezdy 

Metodika a organizace 

Adaptace jednotlivců 

Školní třída 

Kateřina Šmatláková  

Nataša Šimků 

4d – 3x první roč., v každém: 

20 hod příprava 

32 hod přímá práce 

Nácvik vedení třídnických hod. 
v prvních ročnících 

Metodická podpora třídním uč. 

Školní třída Kateřina Šmatláková 
+ Wenku 

+ TU prvních ročníků 

3x první ročník, v každém: 

6 hod konzultační vedení 

6 hod přímá práce 

Část distančně 

Program Učíme se učit Prevence studijního selhávání Nataša Šimků 2 hod – 3x první ročník 

Vstupní dotazník 

Prevence studijního selhávání 

Kateřina Šmatláková 

3x první ročník (92 žáků) 

Administrace + vyhodnocení Prevence rizikového chování 

Screening SVP 

Prevence výchovných obtíží 

Monitoring nových studentů 

(průběžně ve školním roce) 

Prevence studijního selhávání Nataša Šimků 

Miroslava Kovaříková 

92 žáků, průběžně 

Metodická podpora třídním uč. při 
vedení tř. hodin v ostatních roč.   

(průběžně ve školní roce) 

Školní třída Kateřina Šmatláková 

TU všech tříd kromě 
posledních ročníků 

15x konzultace k vedení 
školní třídy 

Sociometrie a klima třídy Školní třída Kateřina Šmatláková 3x první ročník, v každém: 

Administrace + vyhodnocení 

Metodické zastřešení a 
organizace tematických bloků ve 
výuce 

Prevence rizikového chování Milan Hes a vyučující 
VO, ZSV 

M. Hes - koordinace 

Průběžně, celkem cca 6 hod. 
přímé práce 

(zčásti online) 

Metodické zastřešení a 
organizace interaktivních bloků a 
seminářů 

Prevence rizikového chování Milan Hes 

+ Proxima Sociale 

M.Hes – koordinace a 
aktualizace témat 

Průběžně, celkem cca 7 hod. 
přímé práce 

Obecná metodická podpora 
vyučujícím ve vztahu ke SVP  
(průběžně ve školním roce) 

Speciální vzdělávací potřeby 
(SVP) 

Kateřina Šmatláková 

 

Průběžně, celkem cca 18 
hod. konzultací 

(zčásti online) 

Obecná metodická podpora 
vyučujícím ve vztahu k výchovným 
problémům 

Chování, výchovná problematika Nataša Šimků 

Miroslava Kovaříková 

Průběžně, celkem cca 4 hod. 
konzultací 

Obecná metodická podpora 
vyučujícím ve vztahu k osobnostní 
problematice 

Osobnostní problematika Kateřina Šmatláková 21 konzultace vyučujícím 

(zčásti online) 

PROFI testy v přelomových Další vzdělávací cesta – kariérové Kateřina Šmatláková 3x třída, v každé: 



ročnících poradenství Administrace + vyhodnocení 

PROFI testy v předposledních 
ročnících 

Další vzdělávací cesta – kariérové 
poradenství 

Kateřina Šmatláková 3x třída, v každé:: 

Administrace + vyhodnocení 

(pouze část tříd-dobrovolně) 

Evaluace činnosti ve smyslu 
prevence 

Všechna témata Kateřina Šmatláková 
Nataša Šimků 

Milan Hes 

Miroslava Kovaříková 

Průběžně + závěr šk.roku (v 
letošní šk.roce evaluace 
distančního vzdělávání 
obecně nikoliv výhradně 
ŠPP) 

Evidence činností, tvorba 
související dokumentace 

Všechna témata Kateřina Šmatláková 

Nataša Šimků 

Milan Hes 

Miroslava Kovaříková 

Průběžně 

 
Následující tabulka uvádí přehled a rozsah konkrétních činností školního poradenského pracoviště za 

školní rok 2019/20 ve smyslu intervence, včetně uvedení odpovědné osoby. 

Činnosti ve smyslu intervence 
 

Popis/název činnosti: Oblast práce / účel činnosti: Odpovědná osoba: Rozsah činnosti: 

Individuální případová práce (vč. 
diagnostiky učebních stylů, 
nácviků apod.) 

Studijní selhávání Nataša Šimků 

Miroslava Kovaříková 

52x 

Individuální případová práce 

(poradenství a socioterapeutické 
vedení) 

Adaptace jednotlivců Kateřina Šmatláková Jednorázové konzultace – 7x 

Individuální případová práce 
(PLPP, IVP, poradenské vedení, 
podpůrná terapie) 

Speciální vzdělávací potřeby Kateřina Šmatláková 

Miroslava Kovaříková 

Nataša Šimků 

19x 

Individuální případová práce 
(poradenské vedení, nácviky 
soc.dovedností, výchovné komise) 

Chování, výchovná problematika Nataša Šimků 

Miroslava Kovaříková 

Milan Hes 

32x 

Individuální případová práce 
(poradenství, socioterapie, 
podpůrná terapie) 

Osobnostní problematika Kateřina Šmatláková Průběžná, opakovaná péče – 
18 žáků. Zčásti online. 

Individuální případová práce 
(konzultace nad výsledky PROFI) 

Další vzdělávací cesta, kariérové 
poradenství 

Kateřina Šmatláková 

Nataša Šimků 

173 konzultací po 15ti 
minutách (výsledky PROFI), 
28x plná konzultace 

Individuální případová práce 
(stanovení strategie a realizace 
řešení, poradenské vedení aktérů, 
podpůrná terapie) 

Rizikové chování – situace 
výskytu nebo signálů výskytu 

Kateřina Šmatláková 

Milan Hes 

4x, plus průběžně 

Individuální případová práce 
(situační intervence ve školní 
třídě) 

Školní třída Kateřina Šmatláková 

Milan Hes 

2x situační intervence 

Evaluace činnosti ve smyslu 
intervence 

Všechna témata Kateřina Šmatláková 

Nataša Šimků 

Milan Hes 

Miroslava Kovaříková 

Průběžně + závěr šk.roku (v 
letošní šk.roce evaluace 
distančního vzdělávání 
obecně nikoliv výhradně 
ŠPP) 

Evidence činnosti, tvorba 
související dokumentace 

Všechna témata Kateřina Šmatláková 

Nataša Šimků 

Milan Hes 

Miroslava Kovaříková 

průběžně 

Stejně jako v předcházejícím školním roce i v roce 19/20 jsme zaznamenali zvýšený výskyt signálů rozvoje 

rizikového chování na internetu spočívající především v neuvážené komunikaci v různých třídních 

skupinách. Tomuto tématu jsme se věnovali zavedením/realizací nových výukových metodik a nových 

interaktivních preventivních bloků na téma komunikace na sociálních sítích. Bloky se odehrály v prvním 

pololetí školního roku. 
 

Ve školním roce 2019/20 byla práce ŠPP v druhém pololetí výrazně ovlivněna celonárodní situací, 

uzavřením škol a postupným náběhem organizovaného distančního vzdělávání. Po počátečním zmatku a 

neorganizované komunikace s žáky rozhodlo vedení školy o přechodu na distanční vzdělávání na jednotné 

společné platformě MS Teams – pro všechny vyučující a pro všechny žáky. Souběžně s tím vedení školy 



postupně formulovalo a zavádělo jednotná pravidla pro práci vyučujících i žáků, a to vše za pomoci ŠPP, 

které se poradensky, metodicky na tvorbě a zavádění jednotných postupů výrazně podílelo.  
S nástupem jednotné platformy, která umožňuje využití celé řady funkcí včetně individuálních konzultací, 

distribuce dotazníkových šetření a podobně a která sdružuje všechny žáky školy, se mohlo ŠPP alespoň 

v rámci omezených možností vrátit ke své obvyklé činnosti. S postupným uvolňováním opatření se pak 

alespoň některé aktivity mohly odehrát za přítomnosti žáků ve škole (například PROFI testy pro 

předposlední ročníky v červnu, ve skupinách po 15ti žácích). Uvedený přehled činnosti tedy ani zdaleka 
nevypovídá o celkovém rozsahu činnosti v druhém pololetí šk.roku 19/20. 

 

V následujícím školním roce bude ŠPP pokračovat v nastaveném režimu a rozsahu činností, jak jen to 

aktuální situace dovolí. V případě uzavření škol a přechodu na distanční výuku již máme zavedenou a 

funční platformu, pomocí které lze většinu z našich aktivit alespoň částečně zrealizovat. 

 
 

Dne 25. 9. 2020 zpracovala: 

Mgr. Kateřina Šmatláková 

Školní psycholožka a metodička primární prevence 

Gymnázium, Budějovická 680, Praha 4 
…………………………………………………… 

 


