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O ČEM USLYŠÍTE?

✓Kontext pracoviště

✓Východiska mého přístupu

✓Příklady z praxe (mj. projekt OPPPR, šablony 
MŠMT)

✓Spolupráce s ostatními subjekty



GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, 
S.R.O. (GJP)

✓vzniklo na jaře 1991, jako jedna z prvních soukromých škol u nás

✓čtyřleté gymnázium se všeobecným zaměřením

✓v současné době – cca 170 žáků v 8 třídách



ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)

✓Založeno duben 2006 - projekt JPD 3 „Poradenství-škola-povolání-
PŠP“

✓OPPA (2krát), OPPPR, šablony MŠMT

✓Ostatní projekty: MČ Praha 1, MŠMT

✓Propojenost s učitelským sborem, vedením školy, rodiči a externími 
organizacemi



STRUKTURA ŠPP

Školní 
psycholožka,  
metodička  
prevence a 
vedoucí ŠPP

Asistenti 
pedagoga

Výchovná 
poradkyně

Poradkyně pro 
nadané studenty

Školní asistentka



TO JSME MY Z ŠPP



GJP JE INKLUZIVNÍ = PESTROST NA GJP

✓Studenti z jiných kulturních prostředí

✓Studenti s ADD, ADHD, Dyslexie, Dysortografie, 
Dyskalkulie atd.

✓Student se zrakovým postižením

✓Student s tělesným postižením

✓Studenti s Aspergerovým syndromem

✓Student s Tourettovým syndromem

✓Studenti s psychiatrickými diagnózami (úzkost, 
deprese, schizofrenie, mentální anorexie apod.)

✓Talentovaní studenti (umění, sport, chemie, 
psychologie aj.) – CTM kurzy, SOČ, granty 
AVČR



PROJEKT KLÍČ K POROZUMĚNÍ OPPPR

✓Trvání: 2016-18

✓Aktivity podporující 
začlenění studentů z jiných 
jazykových prostředí

✓Zapojeni - učitelé, studenti, 
školní psycholožka, externisté



HLAVNÍ MYŠLENKA GJP – UČÍME JINAK

✓Podle nového vzdělávacího programu – úpravy v rámci projektu

✓Učivo dobře zapamatovatelné a použitelné v životě

✓Malé skupinky

✓Práce napříč předměty

✓ Individuální přístup opravdu v praxi

✓Partnerský přístup učitel – žák

✓Práce v projektech napříč ročníky





✓Efektivní využívání technických prostředků (ipady, smartphone, 
interaktivní tabule, fotoaparáty, kamery aj.)

✓Časté diskuse v hodinách a nutnost obhájení si vlastního názoru

✓Online vzdělávání, semináře vedené odborníky, časté exkurze a 
aktivity mimo školu



VÝCHODISKA MÉ PRÁCE

✓Systemické přemýšlení o práci (ISZ)

✓Realita není dána, ale konstruována jedincem (radikální 
konstruktivismus)

✓Je konstruována v jazyce (rozhovoru)

✓Pluralita světa – životní projekty (ne projekt) - postmodernismus

✓Jedinec je za konstruovaný svět zodpovědný

✓Síla imaginace – relativizujeme čas a prostor, překračujeme hranice, 
prožíváme možnosti, které již nebo ještě nemáme (V. Kastová)





✓Terapeut/poradce = rovnocenný partner klienta

✓Terapeut/poradce = expert na vedení podnětného rozhovoru, který 
vede ke změně

✓Umožňuje vidět věci jinak

✓Klient = expert na svůj život

✓Cílem je rozpuštění problému

✓Dosažení kvalitního života, uspokojujícího pro klienta



TERAPIE/PORADENSTVÍ JE JAKO TANEC



INSPIRACE ZE SYSTEMICKÝCH ŠKOL

✓Na řešení orientovaný přístup
✓ Řešení 

✓Zakázkový přístup
✓ Hledání toho, co klient chce

✓Strategická terapie
✓ Nečekané úkoly, pohledy

✓Narativní
✓ jazykové hry, narace, meta-příběhy apod.

✓ Konstruování příběhu, identity

✓Plus inspirace dalších směrů



TECHNIKY TVŮRČÍ

✓výtvarné a artefiletické techniky – kresba, malba, koláž, hlína, 
mandaly, smejvák, muchláže, landart, vision board atd.

✓techniky kreativního psaní

✓Karty emoční, karty s příběhy

✓schémata a obrazový materiál (např. na řešení orientovaný přístup -
schéma Amundsen Norm aj.) 





PRÁCE SE STUDENTY



Individuální 
plán

Školní 
psycholog

Student a 
spolužáci

Rodiče

SPC, PPP

Učitelé

/třídní 

učitelé Asistenti 

pedagoga/

Školní 

asistent



INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

✓Pomoc s osobními i výukovými 
problémy studentů

✓Studenti prvních ročníku – test 
schopností IST

✓Kariérové poradenství (Národní 
cena kariérového poradenství –
Euroguidance – 2009, 2010, 
2012, 2016)



MOTIVAČNÍ PŘEDNÁŠKA NA ZAČÁTKU 
ROKU (KARTOUS)



SKUPINOVÉ PROGRAMY



✓Přednášky a workshopy o předsudcích a stereotypech

✓Multikulturní propedeutika

✓Živá knihovna – Amnesty International

✓Živá paměť – Živá paměť, o.p.s.

✓Židovské muzeum - exkurze



LABYRINT POZNÁNÍ – MIGRACE, ČÍNA, 
TERORISMUS



MULTIKULTURNÍ TRH



✓Čeština pro cizince – seminář češtiny jednou týdně

✓Flipped classroom – s pomocí videa



PRÁCE S PEDAGOGY

✓Konzultace s pedagogy - problematika chování a učení žáků, stejně 
jako metodická a psychodidaktická témata

✓Vzdělávání učitelů – pracovní listy, kritické myšlení, vzdělávání cizinců

✓Tvorba pracovních listů

✓Hospitace za účelem dle zakázky

✓Videotrénink interakcí – metoda rozvoje komunikačních kompetencí



VTI



PRO ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKU

✓Supervize

✓Arteterapeutický kurz



SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY

✓Baobab, o.s. 

✓Anabell – prevence poruch příjmu potravy

✓Psychiatrické centrum Praha

✓Osa, o.p.s. – beseda o mentálním postižení

✓Hestia – nabídka dobrovolnického programu Pět 
P pro studenty 

✓Diakonie – workshopy o násilí ve vztazích

✓Gender studies – přednášky o genderu a trhu 
práce 



✓Autentico – artefiletika, supervize

✓Euroguidance - semináře a informace

✓Sdružení pro kariérové poradenství a rozvoj

✓PPP pro Prahu 1, 2, 4 – posudky, konzultace, intervize

✓SPIN – videotrénink interakcí – supervize

✓FFUK – supervize VTI



✓Cena vévody s Edinburgu

✓CTM

✓AV ČR




