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Sociálně-pedagogická poradna má širokou škálu činností, aby 
mohla ještě lépe reagovat na Vaše potřeby v poskytování slu-
žeb, prosíme o vyplnění následujícího dotazníku:  
https://www.survio.com/survey/d/Z9H7Z1Z1T1K6A8V4Z, dotaz-
ník je dostupný do 4. 6. 2021. 
 

Proč je dotazník důležitý? 
Pomůže zmapovat potřeby základních a středních škol ve Zlín-
ském kraji, umožní propojit školy s návaznými službami 
z hlediska možností, potřebnosti a koordinace činností směrem 
ke školám, žákům a pedagogickým pracovníkům. 
 

Odpovědi na případné otázky poskytne i úvodní konference. Na 
konferenci představíme činnost poradny, vize, význam propojo-
vání školní a sociální oblasti, představíme téma wellbeingu 
a otevřeme prostor k diskuzi. Konferenci plánujeme prezenčně 
28. 6. 2021, v případě, že platná mimořádná opatření v době ko-
nání konference neumožní prezenční formu, budeme na tuto 
situaci reagovat převodem konference do distanční formy.  
 

Kontakt: Sociálně-pedagogická poradna 
PhDr. Jaroslava Pavlíčková na tel: 731 428 594,  
e-mail: jaroslava.pavlickova@azylovydum.cz, nám. T. G. Masa-

ryka 588, místnost č. 211, Zlín 760 01. 

Sociálně pedagogická poradna * 

Sociálně-pedagogická poradna (SPP) se ve své činnosti zamě-
řuje na problematiku výchovných a rodinných otázek.  
Spoluprací SPP a Školního poradenského pracoviště, jak 
na půdě školy, tak i v přirozeném prostředí rodiny směrem k žá-
kům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům 
se otevře větší prostor k propojení sociální a školní oblasti. 
 

SPP se zaměřuje na pomoc:  
 

 Zákonným zástupcům a žákům ohroženým socio-ekono-
mickým znevýhodněním v podmínkách školy 

Nabízí praktickou pomoc při řešení výchovy a vzdělávání, spolu-
práci se školou v programu sociálně emocionálního učení na 
podporu a zvýšení jejich rodičovských kompetencí, současně po-
radna nabízí individuální konzultace v přirozeném prostředí, dále 
možnost doprovázení a další odborné pomoci s ohledem potřeby 
rodičů a žáků.  
 

 Pedagogickým pracovníkům 
Pedagogickým pracovníkům základních a středních škol nabízí 
přímou podporu v obtížných situacích při jednání s rodiči pro-
střednictvím mediace procesu, formou individuálního koučování 
a podpůrných setkávání směřujících ke zlepšování a rozvíjení je-
jich sociálních kompetencí ve vzdělávací praxi. 
 

 

Centrum kariérového poradenství * 

Centrum kariérového poradenství (CKP) poskytuje podporu pedagogickým pracovníkům, zejména školním kariérovým porad-
cům/poradkyním základních a středních škol ve Zlínském kraji. Ve své činnosti se zaměřuje především na rozvoj kariérového 
poradenství a prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. V rámci odborné spolupráce se podílí na diskuzních platformách Sbo-
rovny v sekci Kariérové poradenství, na podpoře rovných příležitostí ve vzdělávání, spolupracuje se Sociálně-pedagogickou 
poradnou (SPP), současně se podílí i na akcích pro veřejnost na podporu kariérového poradenství. 
 

S činností CKP máte možnost se více seznámit na akcích projektu IKAP II: Konference pro kariérové a výchovné poradce 10. 6. 2021, 
Konference SPP 28. 6. 2021 nebo na odborné platformě Sborovny sekce Kariérové poradenství 1. 6. 2021.  
 

Kromě rozvoje kariérového poradenství cílíme i na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. K tomuto tématu připravujeme 
ucelené vzdělávání pro pracovníky škol, vyvíjíme metodiky k použití konkrétních nástrojů i opatření. Budeme připraveni poskytovat 
školám konzultace a podporu při řešení této problematiky. 
 

Kontakt: Ing. M. Müllerová, tel.: 577 043 747 nebo e-mail: ckp@kr-zlinsky.cz. 
 
 

Kontaktní adresa CKP:  
Ing. Marta Müllerová, J. A. Bati, budova 22, Zlín, e-mail: ckp@kr-zlinsky.cz. 
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