
Program poradenských služeb 

A. Škola poskytuje poradenské služby v oblastech: 

● podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

● prevence školní neúspěšnosti 

● rozvoj nadaných žáků 

● vztahy v kolektivu třídy 

● kariérové poradenství - volba dalšího studia 

● výchovné problémy 

● negativní sociální vlivy – šikana, kyberšikana, záškoláctví, závistlost na hrách, toxikomanie, 

alkoholismus, porucha příjmu potravy, rasismus, domácí násilí, rizikové sexuální chování, 

nová náboženská hnutí 

● jiné problémy ve výchově a vzdělávání 

 

B. Poradenské služby poskytují: 

1. učitelé a třídní učitelé 

Popis poradenských služeb: 

1.1 Základní informace o řešení problémů ve výchově a vzdělávání 

1.2 Plány pedagogické podpory a Individuální vzdělávací plány žáků 

1.3 Realizace podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

1.5 Podpora nadaným žákům 

1.6 Klima třídy 

1.7 Kariérové poradenství – volba dalšího studia 

KONTAKTY na všechny vyučující a třídní učitele na webu školy – www.szsturnov.cz / o škole / 

pracovníci 

 

2. výchovný poradce 

Popis poradenských služeb: 

2.1 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

2.2 Plány pedagogické podpory a Individuální vzdělávací plány žáků 

2.3 Kariérové poradenství – volba dalšího studia 

http://www.szsturnov.cz/


2.4 Zprostředkování pomoci zákonným zástupcům v pedagogicko-psychologické poradně 

nebo ve speciálně-pedagogickém centru 

2.5 Pomoc zákonným zástupcům při řešení problémů ve výchově a vzdělávání 

 

3. metodik prevence 

3.1 Pomoc žákům, učitelům a zákonným zástupcům žáků při řešení rizikového chování – 

záškoláctví; závislost na počítačích, sociálních sítích a mobilech, počítačových hrách, 

internetu, chatu, facebooku či virtuálních videích; vandalismus; šikana; kyberšikana; poruchy 

příjmu potravy; alkohol; kouření; krádeže; sebepoškozování; rizikové sexuální chování; 

nezdravé klima třídy 

3.2 Pomoc při řešení domácího násilí 

 

Metodik 

prevence 

E-mail Telefon Konzultační hodiny Pozn.: 

Dalibor 

Jandík 
jandik@szsturnov.cz 481 322 723 ČT 13.30 – 14.30 

metodik 

prevence 

pro školu 

Renata 

Šubertová 
subertova@szsturnov.cz 481 322 723 PO 19.00 1x za 14 dní 

metodik 

prevence 

pro DM 

 

4. školní psycholog 

4.1  Pomoc žákům, případně učitelům a zákonným zástupcům při řešení náročných životních 

situací, problémů v osobním i školním životě 

Školní 

psycholog 

e-mail telefon Konzultační 

hodiny 

Pozn.: 

Michaela 

Žáková 
zakova.michaela@gmail.com 777 576 922 

čtvrtek 1x za 14 

dní = 4 

konzultace/měsíc 

 

 

5. pedagogicko-psychologická poradna 

Místo E-mail Telefon Www 

PPP Semily 

Nádražní 213, 513 01 

Semily 

poradna@pppsemily.cz 481 625 390 www.pppsemily.cz 

Výchovný 

poradce 

E-mail Telefon Konzultační hodiny Pozn.: 

Helena 

Kučerová 
kucerova@szsturnov.cz 481 322 723 

PO 13.00 – 14.00 

ČT   7.15 –   7.50 

výchovně-

vzdělávací a 

osobní prob. 

Renata 

Šubertová 
subertova@szsturnov.cz 481 322 723 ČT 14.15 – 15.15 

kariérní 

poradenství 



PPP Semily – pracoviště 

Turnov 

28. října 1872 

poradna.turnov@pppsemily.cz 
volat do 

Semil 
www.pppsemily.cz 

PPP Jablonec nad Nisou 

Smetanova 66, 466 01 

Jablonec nad Nisou 

poradna@pppjbc.cz 602 102 833 www.pppjbc.cz 

PPP Liberec 

Truhlářská 3, 460 01 

Liberec 2 

info@pppliberec.cz 482 710 517 www.pppliberec.cz 

 

6. speciálně-pedagogické centrum 

Místo E-mail Telefon Www Pozn.: 

SPC pro 

tělesně 

postižené 

Liberec 

Mgr. Alena Malinová – spec. 

pedagog 

malinova.spcprotp@seznam.cz 

725 812 564 
www.zsprotp-

liberec.cz/spc/kontakt 

tělesné 

postižení 

SPC pro 

zrakově 

postižené 

Liberec 

Mgr. Renata Paříková – 

vedoucí SPC pro ZP 

parikova@zsnemlib-spc.cz 

482 710 332 www.zsnemlib-spc.cz 
zrakové 

postižení 

 

C. Právní normy 

a. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

b. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 

 

c. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných ve znění pozdějších předpisů 

 

d. Mezinárodní smlouvy a strategické dokumenty 

• Úmluva o právech dítěte ze dne 20. 11. 1989, New York,. 104/1991, Sb. 

• Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, OSN, New York, 2006, Sbírka 

mezinárodních smluv č. 10 / 2010 

• Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, 2001, Bílá kniha  

http://www.msmt.cz/dokumenty/  

•  Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 http://www.vzdelavani2020.cz   

• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy české republiky 2015-

2020 http://www.msmt.cz/dokumenty/  

• Akční plán inkluzivního vzdělávání 2016 - 2018  

http://www.vzdelavani2020.cz/images  

• Zprávy a doporučení OECD  http://www.csicr.cz 
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