
 

 
projekt RAMPS  VIP III ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

Naše škola je zapojena do projektu "Rozvoj školních poradenských 

pracovišť - Vzdělávání - Informace - Poradenství" (ve zkratce RAMPS VIP III) v rámci 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 

V rámci tohoto projektu vzniklo v roce 2010 na naší škole Školní poradenské pracoviště. Projekt 

je řízen Institutem Pedagogicko-psychologického poradenství České republiky. Školní psycholog Mgr. 

Jaroslav Mrkva je zaměstnancem Institutu pedagogicko-psychologického poradenství v ČR Praha. 

Tým pracovníků ŠPP tvoří další pedagogové školy (VP, ŠMP kariérní poradce). Tento projekt je 

spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  

 

Nabídka  školního psychologa v rámci projektu RAMPS  VIP III 

pro studenty,  rodiče  a pedagogy 

 

 

 

Konzultační, poradenská a intervenční práce 

 Poskytování služeb psychologického poradenství (individuální konzultace, další 

psychodiagnostické  činnosti, včetně podpůrné psychoterapie)  žákům s rizikovým 

chováním,  s  výchovnými problémy, nezájmem o výuku, záškoláctvím, v osobních 

problémech žáků apod. 

 Psychologické poradenství (včetně podpůrné psychoterapie) pro žáky s výukovými 

problémy (např. specifické poruchy učení, jiné výukové problémy, popř.problematika 

u žáků mimořádně nadaných atd.)  

 Realizace krizových intervencí pro žáky a poskytování služeb psychologického 

poradenství zaměřených na zpracování krize   

 Poskytování psychologických služeb žákům v oblasti kariérového poradenství  

 Společné konzultace se žáky a rodiči v rámci péče o integrované žáky a poskytování 

služeb psychologického poradenství žákům s rizikovým chováním, žákům 

s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků  

 Společné konzultace se žáky a rodiči zaměřené na kariérové poradenství  

 Konzultace s metodikem 

 Koordinace činnosti školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní 

metodik prevence, třídní učitelé) 

 Koordinace poskytování poradenských služeb žákům mimo školu, spolupráce se 

školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními 

 Skupinová a individuální práce se žáky zaměřená na techniky a hygienu učení 

 Individuální / skupinová práce se žáky zaměřená na osobní rozvoj žáků 

 Skupinová terapeutická práce se žáky 



 Participace na vedení preventivních programů pro třídy ve spolupráci s třídními učiteli 

 Pomoc při realizaci aktivit se žáky zaměřených na řešení multikulturní problematiky 

ve škole 

 Provádění diagnostiky sociálního klimatu ve třídách 

 Podpora při realizaci screeningů, anket a dotazníků ve škole 

 Administrativa, dokumentace 

 

 

Příprava na konzultační, poradenské a intervenční práce 

 Metodická pomoc pedagogům  při sestavování individuálních vzdělávacích plánů pro 

integrované žáky 

 Příprava konzultací, poradenského a psychoterapeutického vedení žáků s rizikovým 

chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech 

žáků, vyhodnocování výsledků individuální případové práce s těmito žáky  

 Vyhodnocování realizovaných krizových intervencí pro žáky, příprava konzultací 

zaměřených na zpracování krize  a vyhodnocování výsledků této práce 

 Příprava a vyhodnocování výsledků psychologických činností v oblasti kariérového 

poradenství u žáků 

 Příprava a vyhodnocování výsledků společných konzultací se žáky a rodiči v rámci 

péče o integrované žáky a poskytování služeb psychologického poradenství žákům 

s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních 

problémech žáků  

 Příprava a vyhodnocování výsledků společných konzultací se žáky a rodiči zaměřené 

na kariérové poradenství  

 Příprava a vyhodnocování výsledků skupinové a individuální práce se žáky zaměřené 

na techniky a hygienu učení 

 Příprava a vyhodnocování výsledků skupinové práce se žáky zaměřené na osobní 

rozvoj žáků 

 Příprava a vyhodnocování výsledků skupinové terapeutické práce se žáky 

 Příprava a vyhodnocování jednotlivých setkání a celkových výsledků skupinové a 

komunitní práce se žáky 

 Koordinace preventivní práce ve třídách, pomoc při přípravě a vyhodnocování 

výsledků preventivních programů pro třídy 

 Příprava podpůrných programů pro oblast  spolupráce třídního učitele se třídou, 

vyhodnocování šetření  

 Pomoc při přípravě a vyhodnocování výsledků aktivit zaměřených na řešení 

multikulturní problematiky ve škole 

 

Popř. možnosti jiných aktivit 

 Výjezdové akce se školou  s psychologickou náplní, včetně přípravy na tyto akce 

 Publicita VIP 

 Informační činnost o práci školního poradenského pracoviště  


