
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ  
 

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně 
vzdělávací koncepce školy. Poskytuje poradenské služby dle Vyhlášky 72/2005 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů žákům a jejich zákonným zástupcům. 

 
 

Poradenskými pracovníky školy jsou: 
 

• výchovný poradce 

• metodik prevence 

 

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas 
jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není potřeba tehdy, když je 
ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy 
soud požádá o psychologické vyšetření žáka. 

 
 

 
 

 ŠKOLNÍ  METODIK PREVENCE 
Mgr. et Bc. Stanislava Marešová 

 
Konzultační den:  

úterý 9:10 – 11:00 popř. každé liché úterý až dle potřeby do 13:40 
čtvrtek 9:10 – 11:00  popř. každý sudý pátek až dle potřeby od 12:05 do 13: 

(možné jsou i jiné dny po předchozí domluvě) 
 

E-mail: maresova@schola-viva.cz 
Telefon: +420 606 907 653 

Aktuální informace i na webové stránce školy. 
 

Možné kontaktovat i přes zprávu na Facebooku či Messengeru. 
Schránka důvěry je v přízemí u výtahu pro handicapované u vstupu do budovy. 

 
Školní metodik prevence a jeho činnost na škole podle vyhlášky MŠMT 72/2005 Sb. o 

poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, novelizace 
vyhláškou 116/2011 Sb.: 

- mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikových jevů 
- postupy řešení rizikových jevů, krizová intervence 

- koordinace tvorby, realizace a zhodnocení Minimálního preventivního programu 
(přednášky, zážitkové aj.) 

- poradenská a metodická činnost pro pedagogy i žáky 
- intervenční a terapeutické činnosti u poruch chování 

 

mailto:maresova@schola-viva.cz


VÝCHOVNÝ PORADCE 
Mgr. Miroslav Haltmar, MBA, MSC 

 
Konzultační den: po předchozí domluvě) 

E-mail: haltmar@schola-viva.cz 
 

Aktuální informace i na webové stránce školy:  
http://www.schola-viva.cz/vychovne_poradenstvi.html 

 
 Schránka důvěry je v přízemí u výtahu pro handicapované u vstupu do budovy. 

 
 

Výchovný poradce a jeho činnost ve škole podle vyhlášky MŠMT 72/2005 Sb. o 
poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, novelizace 

vyhláškou 116/2011 Sb.: 
 

Konzultace s rodiči dle dohody: 
1. Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením 

2. Péče o žáky s výchovnými problémy 

3. Další metodická a informační činnost 

4. Kariérové poradenství 

5. Vedení dokumentace a spolupráce s pedagogy školy 
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