Školní program pedagogicko – psychologického poradenství
ZŠ J.K.Tyla a MŠ Písek, Tylova 2391, 397 01 Písek
Školní rok 2016 -2017


Specifikace školy:

Počet žáků: 734, 19 integrací, 9 asistentů pedagoga
Počet tříd: 29
4 MŠ: č.5, 9, 11, křesťanská

Konzultační hodiny ŠPP:

Školní psycholog:             Mgr. Zuzana Maříková

Po - pá:   8 – 12   ve třídách               
              13 – 16   objednané konzultace a vyšetření
Objednání osobně v ŠPP, mob. 723 144 349
ŠPP 1.stupeň, 1.patro                          tel.128              

Výchovný poradce:           Mgr. Drahomíra Nedomová 

Pondělí     8,00 -    9,40
Úterý      14,35 –  15,20
Pátek       10,55 – 11,40
kabinet M, 2.stupeň, 1.patro                tel. 117

Školní metodik prevence: Mgr. Ladislava Lecjaksová

Pondělí 10,00 – 10,45
kabinet Př (2210) 2.stupeň, 1.patro     tel.  119

Cíle programu:

Vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
Realizovat preventivní programy na škole a sledovat jejich účinnost
Zajistit kvalitní služby kariérového poradenství pro žáky
Připravit podmínky integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vybudovat příznivé sociální klima na škole i v jednotlivých třídách
Vytvořit předpoklady pro dlouhodobé snižování neprospěchu žáků
Zajistit včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
Poskytovat metodickou podporu učitelům
Zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči
Koordinovat služby ŠPP s dalšími poradenskými institucemi


Činnosti poradenských pracovníků:

Veškeré služby mohou být poskytovány na základě generálního a individuálního souhlasu zákonných zástupců. 
Souhlasu není potřeba:
při prvním kontaktu s žákem, který sám pomoc vyhledá – krizová intervence
při podezření na týrání nebo zneužívání dítěte další osobou
v případě ohrožení duševního nebo tělesného zdraví žáka nebo osob v jeho okolí 

Výchovný – kariérový poradce:

Koordinuje kariérové vzdělávání a diagnosticko – poradenské činnosti k volbě povolání
Zajišťuje individuální poradenství k VP žákům a rodičům ve spolupráci s třídními učiteli
Zajišťuje skupinové návštěvy žáků na úřadu práce
Poskytuje potřebné informace žákům, rodičům, pedagogům
Koordinuje přijímací řízení, sleduje úspěšnost, administruje přihlášky
Zajišťuje metodickou pomoc pedagogům v otázkách kariérového rozhodování žáků

Výchovný poradce pro žáky se SVP:

Zajišťuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Shromažďuje odborné zprávy o žácích a zajišťuje je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
Vede písemné záznamy o obsahu své činnosti a realizovaných opatřeních
Vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky
Organizuje spolupráci s dalšími poradenskými zařízeními – PPP, SVP, SPC
Zprostředkovává nové metody pedagogické diagnostiky a intervence
Zajišťuje metodickou pomoc pedagogům v otázkách integrace, IVP
Předává odborné informace pracovníkům školy
Poskytuje rodičům informace o činnostech poradenských pracovníků školy a dalších institucí v regionu

Školní metodik prevence:

Koordinuje tvorbu a kontroluje realizaci preventivního programu školy
Koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů
Metodicky vede učitele v oblasti prevence
Koordinuje vzdělávání pedagogů v oblasti prevence
Koordinuje aktivity zaměřené na integraci žáků – cizinců
Koordinuje spolupráci školy s dalšími institucemi a metodikem prevence v PPP
Vede písemné záznamy o své činnosti a navržených opatřeních
Prezentuje výsledky preventivní práce školy, získává odborné zkušenosti
Vede a průběžně aktualizuje databázi spolupracujících institucí
Vyhledává rizikové žáky, poskytuje jim a rodičům poradenské služby
Spolupracuje s třídními učiteli na zachycování varovných signálů s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivců a tříd

Školní psycholog:

Diagnostika, depistáž:

1)Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání (leden) – depistáž školně nezralých                 dětí, návrh na vyšetření v PPP, konzultace s rodiči a doporučení případné péče logopeda nebo speciálního pedagoga v rámci předškolní přípravy, předběžné rozdělení žáků do 1.tříd (květen)
2)Depistáž SVPU:  1. ročníky – zhodnocení grafomotoriky (říjen), 2. ročníky – zhodnocení úrovně čtení a specifických chyb v písemném projevu (listopad – prosinec)
3)Diagnostika při výukových a výchovných problémech – vzhledem k vysokému počtu žáků částečně ponecháno v kompetenci PPP.
5)Zjišťování sociálního klimatu ve třídě – plošně v 6. ročnících (prosinec) a dále dle aktuální situace ve třídách.
6)Screening, ankety, dotazníky ve škole – dle potřeb vedení školy nebo aktuální situace.

Konzultační, poradenské a intervenční práce:

1)Péče o integrované žáky – ve spolupráci s PPP,SPC a výchovným poradcem přípravy IVP (září),hospitace a konzultace asistentům pedagoga a třídním učitelům v průběhu celého roku.
2)Individuální případová práce se žáky v osobních problémech – dlouhodobé vedení , v případě potřeby terapie.
3) Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, ped. pracovníky a zákonné zástupce
4)Prevence školního neúspěchu – reedukace (2.pololetí 2.ročníku), případně zajistí speciální pedagog z PPP, koordinace doučování.
5)Kariérové poradenství – v kompetenci výchovného poradce, nabídka účasti na hodinách volby povolání, zadání dotazníků v 7. – 9. třídách, poskytnutí materiálů třídním učitelům a výchovnému poradci.
6)Techniky a hygiena učení – konzultace pro žáky
7)Skupinová a komunitní práce se žáky –  práce ve třídách dle aktuální potřeby
 – začlenění nového žáka, 
 - posílení spolupráce v  kolektivu, 
 - řešení počínající šikany 
 - program prevence šikany – 4.ročníky (listopad nebo dle návaznosti na výuku)
  - účast na mimoškolních akcích pro žáky –adaptační kurzy pro 6. ročníky a jiné nově sestavené  kolektivy(září), 
8)Koordinace preventivní práce ve třídě – ve spolupráci se školním a okresním metodikem prevence.
9)Podpora spolupráce třídy a třídního učitele – dle potřeby
10)Individuální konzultace pro ped. pracovníky.
11)Konzultace se zákonnými zástupci při problémech dětí.
12)Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve škole 

Metodická práce a vzdělávací činnost:

1) Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku ZŠ.
2) Metodická pomoc třídním učitelům a asistentům pedagoga
3) Využití technik komunitní práce ke zlepšení vzájemného poznání, komunikace a vztahů na pracovišti.
4) Účast na pracovních poradách školy
5) Koordinace poradenských služeb ve škole 
6) Koordinace poradenských služeb mimo školu
7)Prezentační a informační činnost – články do školního časopisu Tyláček, webové stránky školy, nástěnky

Práce s důvěrnými a citlivými daty:

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem své činnosti, jsou chráněna v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Dokumentace je uschována v uzamčené skříni v pracovně školního psychologa a v případě potřeby poskytnuta k nahlédnutí dalším poradenským pracovníkům ta její část, nutná k výkonu jejich činnosti (např. rozhodnutí o integraci žáka potřebné k vytvoření individuálního vzdělávacího plánu.)
 Zprávy dalších odborníků, např. PPP, jsou škole poskytovány na základě písemného souhlasu rodičů a je s nimi seznámen  školní psycholog, výchovný poradce, třídní učitel a další vyučující dotyčného žáka. Tím je vytvořen předpoklad k zajištění optimálních podmínek výuky a doporučených opatření ve všech předmětech.

Informace o službách:

Veřejně přístupné na nástěnce v budově a na webových stránkách školy

V Písku 10.9.2016                                                           Mgr. Zuzana Maříková    
								     školní psycholog         

