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Školní poradenské pracoviště úplné

• ŠP nebo/a ŠSP+VP+ŠMP+AP+ŠA+KI+SocP

• Psychologické služby škole se prosazují v ekonomicky a sociálně rozvinutých 

zemích, kde je vysoká dělba práce, diferencovaný školský systém, VŠ příprava 

učitelů, vysoké nároky na kvalifikaci na trhu práce

• V každé ze sledovaných zemí bylo třeba službu školního psychologa „vybojovat“

• Potřeba řešení problémů spojených se školní docházkou

• Školní neúspěšnost, zařazení handicapovaných žáků, rizikové chování, příprava 

na vstup na trh práce
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Modely poskytovaných služeb

▪ Psycholog pracující na jedné velké škole nebo na více školách

▪ Psycholog jako součást PPP/SPC nebo dalších odborných zařízení včetně 

klinických pracovišť

▪ Velikost úvazků od 0,25-0,5-1,0

▪ Poskytovatel finančních prostředků- OP VVV (šablony), obec, KÚ, škola

▪ Zajištění finančních prostředků ovlivňuje také rozsah poskytovaných služeb, 

stejně jako organizaci služeb

▪ Převažuje financování z OP VVV
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Faktory ovlivňující kvalitu služby
2007-2019

▪ A) Velikost školy

▪ Typ školy (ZŠ, SŠ, SOŠ, OU, Gymnázium)

▪ Spojení školy s dalším subjektem (MŠ, VOŠ, internát)

▪

▪ B) vztahová síť, role ŠPP a postavení školního psychologa

▪ Akceptace služby a její ukotvenost ve škole

▪ Model práce odborníka (uzavřený x otevřený)

▪ Odborné zaměření a skladba a role ŠPP

▪ C) Počty dětí se SVP a jejich skladba, % problematických žáků, ŠVP a preferované 

▪ strategie vzdělávání, 

▪ Role školního psychologa (koordinátor péče, administrátor, zprostředkovatel podpory ve 
školním prostředí)

▪ Připravenost pedagogů, tradice školy, komunikace s rodiči žáků

▪ Proměnlivost poskytovaných služeb v závislosti na velikosti úvazku odborníka

▪ Konflikt dvojrole (poradenský pracovník versus školní poradenský pracovník).
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Slabiny stávajícího systému

▪ Velikost úvazku          0,5

▪ Náplň práce               není pevně stanovena (metodické dokumenty)

▪ Výkaz práce není      (pouze ESF výkazy)

▪ Potřebné vzdělání nedostatek  odborníků v regionech 

Metodické vedení není ve všech regionech

▪ Vzdělávání na celostátní úrovni, v některých regionech

▪ Kontrolní činnost není plně uzpůsobena podmínkám činnosti ve 

ŠPP (§174 ŠZ)

▪ Finanční zajištění nejistota, nesystémovost

▪ Stabilní ukotvení v systému   pouze podzákonné normy (vyhláška č.72/2005 

Sb., ve znění pozdějších předpisů)
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Co služby psychologů přinesly škole 

▪ Škola, vedení školy a pedagogický sbor

▪ Zlepšení komunikace uvnitř školy, koordinace práce, odborná pomoc pro učitele zvláště 
při práci s problémovými žáky a rodinami, psychologická služba pro pedagogy, změna 
klimatu uvnitř školy x větší nejistota v roli, prolémy v dodržování etiky práce 

▪ Školní poradenské pracoviště 

▪ Koordinace poskytovaných služeb, rozdělení kompetencí (VP, ŠMP, TU), zkvalitnění 
komunikace s vedením školy, pravidelnost, operativnost, aktuálnost, dostupnost x 
absence komunikace s vedením školy, „projektová osoba“

▪ Žáci a třídní kolektivy

▪ Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami(včetně nadaných), krizové 
intervence, diagnostika, výchovné problémy, vztahové problémy(SŠ), adaptace na školu, 
kariérové poradenství, spolupráce s žákovskými parlamenty

▪ Vytváření podpory pro žáky v 1. stupni  PO; podpora žáků s vyšší mírou podpory, 
komunikace ve prospěch žáka uvnitř školy 

▪ Depistáže, screeningy, monitoring třídních kolektivů, práce se skupinou, adaptační 
pobyty

▪ Rodiče

▪ Služby založené na operativnosti, otevřenosti a důvěře, zlepšení vztahů k TU a celému 
PS, konzultace, poradenství x nepochopení role

▪ Práce s rodiči budoucích prvňáčků, včasná péče, práce s rodinami z odlišného 
kulturního prostředí včetně sociálně znevýhodněných- vysoká náročnost
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Kde jsme dnes
▪ Školní psycholog je považován za chtěnou a „normální“ součást služeb školy

▪ Je zpracována řada metodických  dokumentu včetně standardu činností a 

práce školního poradenského pracoviště

▪ Existuje řada výzkumných šetření s vyhodnocením role školního psychologa

▪ Jsou k dispozici publikace o činnosti školního psychologa (školního 

speciálního pedagoga)

▪ Existují příklady dobré praxe

▪ Legislativní ukotvení služeb   X

▪ Není ukotvení v systému vzdělávání

▪ Není systematická metodická podpora a programy DVPP v požadované 

četnosti v regionech
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Školní psychologie zítra

▪ Aktualizace Koncepce školních poradenských služeb

▪ Zařazení školních psychologů a speciálních pedagogů do systému financování 

škol

▪ Zajištění důstojného postavení odborníků ve školách, od projektů k „jistotě“ 

▪ Součást škol při vhodně nastavených podmínkách plynoucích z hlavních 

ukazatelů pro kvalitu služeb ve škole (Strategie 2030)

▪ Organická součást systému školských poradenských služeb
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Počty a skladba žáků se SVP 
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SPUCH
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PAS a NKS
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KZV
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Školní rok 2018/19

Psychologové ve škole

Speciální pedagogové

Výchovný poradce

787 662

1 125 1 046

5 120 4 509
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Legislativní úpravy vyhlášky 
č.27/2016Sb.,

▪ § 3 IVP- zrušuje se věta na základě žádosti zletilého žáka nebo 

zákonného zástupce ,

▪ Doplňuje se, že IVP ŠPZ zpravidla nedoporučuje, pokud jsou v 

Doporučení uvedeny všechny podstatné informace

▪ Okolnosti vzniku IVP se nemění, upravuje se bod 3 d) potřeba úpravy 

očekávaných výstupů ze vzdělávání 

▪ § 3 odst. 6 za zpracování IVP odpovídá škola (ředitel)
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IVP : Počet IVP pro žáky se SVP ve vztahu 
k počtu žáků se zdravotním postižením 

k 30. 9. 2007-18
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Druhy doporučení

Doporučení 30. 9. 2017 30. 9. 2018
Abs.

změna

Rel.

změna

K zařazení do speciální třídy/školy 3 501 6 409 2 908 83 %

Funkce asistenta pedagoga 6 804 8 440 1 636 24 %

Vzdělávání podle IVP 22 049 35 172 13 123 60 %

K odkladu školní docházky 21 659 20 452 -1 207 -6 %
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§ 5 Asistent pedagoga 

▪ § 5 formální úpravy

▪ Odst.6 se ruší (podpora AP 4 žákům)

▪ Upravuje se rozsah práce v Příloze č. 1 vyhl. č. 27/2016 Sb.,:

▪ AP od 3. stupně od 9-27 hodin přímé práce

▪ 4. st. 32 hodin, 5. st. 36 hodin přímé práce v běžné škole

▪ Nařízení vlády o stanovení max. počtu hodin financovaných ze st. 

rozpočtu ve znění č. 195/2019 Sb.,- PHmax asistenta pedagoga ve 

školách a třídách  zřízených dle § 16 odst. 9 ŠZ- § 5b a příloha č. 2

▪ Pobyt v družině 9 (10) nebo 15 hodin u speciálních družin 
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Nejnákladnější PO
Asistent pedagoga sdílený ve škole (úvazek 0,75) 030501A30 936 235 633 Kč

Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 sdílený ve škole (úvazek 30 hod.) 03b501a30 928 408 447 Kč

Asistent pedagoga sdílený ve škole (úvazek 0,50) 030501A20 655 778 337 Kč

Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 sdílený ve škole (úvazek 20 hod.) 03B501A20 626 141 195 Kč

Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 (úvazek 40 hod.) 04B501A40 625 449 924 Kč

Asistent pedagoga (úvazek 1,0) 040501A40 516 477 728 Kč

Pedagogická intervence ve škole (1 hodina) 020601A01 365 913 632 Kč

Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 sdílený ve škole (úvazek 25,556 hod.) 03B501A25 281 376 398 Kč

Předmět speciálně pedagogické péče (1 hodina) 020602A01 204 382 166 Kč

Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 (úvazek 35,556 hod.) 04B501A35 178 463 000 Kč
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§ 10 a § 11 vyhlášky č. 27

▪ § 10  Podrobnosti k poskytování PO prvního stupně školou

▪ PO 1. stupně škola průběžně vyhodnocuje/3 měsíce/ ŠPZ

▪ Škola může (nemusí)zpracovat PLPP pokud nepostačuje 

individualizace

▪ § 11 odst. 2 – se ruší (odevzdání PLPP ŠPZ)

▪ § 11 odst.4 bod ŠPZ při zpracovávání doporučení vychází z 

d) informací školy o PO 1. st. Poskytovaných žákovi
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PO ve stupních

Děti/žáci podle převažujícího stupně postižení k 30. 9. 2018

Mateřské školy Základní školy Střední školy

Běžné třídy Speciální třídy Běžné třídy Speciální třídy Běžné třídy Speciální třídy

1. stupeň 2 657 62 18 164 400 4 632 210

2. stupeň 822 191 54 211 714 11 149 317

3. stupeň 2 893 4 965 21 281 15 914 2 247 4 710

4. stupeň 916 1 457 1 735 6 846 332 2 492

5. stupeň 39 242 68 2 492 9 412

Celkem 7 327 6 917 95 459 26 366 18 369 8 141

Zdroj dat: MŠMT
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Úpravy pro ŠPZ

▪ § 15 Doporučení – prodlužuje se požadavek na stáří posouzení 

jiným odborníkem ze 3 na 6 měsíců

▪ i) identifikační údaje pracovníka ŠPZ, který poskytl poradenskou 

službu a zpracoval doporučení

▪ k) podpis vedoucího pracoviště ŠPZ; datová schránka – není 

vyžadován

▪ Odst. 3  2 roky a v odůvodněných případech lze stanovit dobu až na 4 

roky 

▪ Odst.4 (nový)- 1 doporučení na dané období x změna vzdělávacích 

potřeb žáka nebo potřeba změny doporučeného PO, dále 

kombinace znevýhodnění uvedených v §16 odst. 9 ŠZ –více zařízení 

nebo žák navštěvuje více škol a ŠZ
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Novela vyhlášky č. 72/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 
248/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o 

poskytování poradenských služeb ve školách a 
školských poradenských zařízeních   

Novela výše uvedené vyhlášky stanoví, že až na výjimky ŠPZ neposkytne

poradenskou službu směřující ke zjišťování SVP nebo mimořádného nadání

žáka, je-li platné dříve vydané doporučení, které bylo žadateli vydáno stejným

nebo jiným ŠPZ.
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§ 16

▪ Škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným 

zástupcem žáka průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrného opatření. 

Školské poradenské zařízení vyhodnotí poskytování podpůrných opatření ve 

lhůtě přiměřené povaze speciálních vzdělávacích potřeb a době platnosti 

doporučení; nejpozději ve lhůtě 1 roku od vydání doporučení se 

vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření v podobě využití 

asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka 

českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti 

působení osob poskytujících žákovi po dobu jeho pobytu ve škole 

podporu podle jiných právních předpisů+ IVP
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Další úpravy

▪ §17 odst. 3 běžné školy 3 pedagogičtí pracovníci na třídu 

▪ Odst. 4 omezení počtu žáků se SVP se neuplatní u spádových MŠ a ZŠ a dále 

u SŠ, konzervatoře a VOŠ

▪ § 18 se ruší 

▪ § 19 ruší se první odstavec a dále zůstávají  jednodruhové třídy nikoliv školy

▪ § 20 zařazování žáků do tříd, škol, skupin dle §16 odst.9

▪ Písemná žádost rodiče o zařazení žáka, doporučení je platné 2 roky(4); u 

žáků s LMP poprvé 1 rok a následně 2 roky.

▪ § 22 ZŠS- platnost Dop. po dobu stanovenou, nejvýše po dobu 2 let (4) 
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▪ § 23 odst. 1 zůstává a doplňuje se v odůvodněných příp. až 4 roky

▪ Úprava odst. 2- mění se a je tam pouze info o vyhodnocení a seznámení 

zákonných zástupců (namísto dynamické diagnostiky).

▪ § 24 u středních škol – tříd zřízených dle §16 odst.9 – vzdělávání žáků více 

oborů vzdělání stejné kategorie dosaženého vzdělání

▪ § 25 počty žáků- při odborném výcviku ve SŠ zřízené dle §16 odst.9 – třídy 

skupiny s počtem 7 žáků
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Příloha vyhlášky č. 27/2016 Sb., účinná 
k 1.1. 2020

U podpůrných opatření

a) spočívajících v činnosti asistenta pedagoga,

b) spočívajících v činnosti speciálního pedagoga,

c) spočívajících v činnosti školního speciálního pedagoga,

d) spočívajících v činnosti školního psychologa,

e) pedagogické intervence,

f) předmětu speciálně pedagogické péče,

g) speciálních učebnic,

h) speciálních učebních pomůcek a

i) kompenzačních pomůcek

je PNFN; finanční prostředky ze státního rozpočtu na tato podpůrná opatření se poskytují pouze v případě,

pokud žák nemůže využít již dříve doporučené podpůrné opatření financované ze státního rozpočtu na

základě doporučení pro jiného žáka.“.
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Předmět speciálně pedagogické péče je již součástí učebního plánu ŠVP,

individualizace výuky je zajištěna sníženým počtem žáků ve třídě (6-14), není tedy

možná ani pedagogická intervence.

Pomůcky a učebnice pak představují primární výbavu školy s ohledem na druh

zdravotního znevýhodnění, pro které byla zřízena.

V případě vzdělávání žáka s jiným druhem zdravotního znevýhodnění (např. ve

škole zřízené pro žáky se zrakovým postižením je vzděláván žák s autismem), je

možné využít financování dalších kompenzačních pomůcek a učebnic

z podpůrných opatření).
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Novinky pro ŠPZ

▪ Jednotná pravidla pro poskytování poradenských služeb v ŠPZ

▪ Nové diagnostické nástroje

▪ Nový subjekt poskytující metodickou podporu
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▪ Děkuji za pozornost


