
Charakteristika Školního poradenského pracoviště 
 

1. Školní poradenské pracoviště 

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole, 
které jsou na Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické Sedlčany 
zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, ředitelem 
školy, zástupcem školy a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných 
pedagogů školy. 

Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy, případně jím 
pověřený pracovník. Ředitel školy zodpovídá také za vytvoření preventivního 
programu školy, dále se podílí na zajištění výchovného poradenství. Na vytvoření 
programu ŠPP se podílí vedení školy společně s ostatními pracovníky, důraz je 
kladen na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etiky. 

ŠPP slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich 
zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo 
důvěrnost jednání a zaručovalo ochranu osobních dat klientů. K hlavním cílům 
ŠPP patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí 
primární prevence a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují 
především pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a 
střediska výchovné péče či další nestátní subjekty. 

Činnost ŠPP je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou 
č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování 
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 
 
Výchovná poradkyně se věnuje ve spolupráci s učiteli (třídními učiteli) a 
s rodiči žáků plnění úkolů pedagogického poradenství v oblasti výchovy, 
vzdělávání a profesní orientace. 
 
Školní metodička prevence pracuje především v oblasti prevence rizikového 
chování žáků. 
 
Kariérová poradkyně – pracuje v oblasti profesní orientace, vede rozhovory se 
žáky a rodiči. 
 
Odborné poradenství pro rizikové situace - vykonává činnosti konzultační, 



poradenské a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. 
 

 
Aktivity ŠPP na Gymnáziu a Střední ekonomické škole odborné Sedlčany 
zajišťují tito pracovníci: 
 
Výchovný poradce: 
PaedDr. Eva Čekalová,  cekalova@goasedlcany.cz 
Konzultační hodiny: úterý 14.45 -15.30 hod. 
po domluvě kdykoliv 
 
Školní metodik prevence: 
RNDr. Drahomíra Grinová, grinová@goasedlcany.cz 
Konzultační hodiny: čtvrtek 14.50 – 15.30 
po domluvě kdykoliv 
 
Kariérový poradce: 
Mgr. Lenka Lichtenbergová, lichtenbergova@goasedlcany.cz 
Konzultační hodiny: po domluvě kdykoliv 
 
Odborné poradenství pro rizikové situace: 
Ing. Zdeněk Kalvach,  
Konzultační hodiny: po domluvě kdykoliv 
 
 
 


