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           Výchovný poradce  
Vedoucí ŠPP a koordinátor pro 

inkluzi a komunikaci se ŠPZ  
 

Školní speciální pedagog Školní psycholog Metodik prevence 

Kariérové poradenství 
- veškeré náležitosti přijímacího 
řízení v 5. i 9. ročníku 
- konzultace k výběru střední 
školy 

Absence na 1. i 2. stupni 
- neomluvená absence 
- vysoká omluvená absence 
(zvláště tam, kde je podezření 
na skryté záškoláctví) 

Vyšetření v ŠPZ na 1. a 2. stupni 
- pomoc při vyplňování 
dotazníků pro ŠPZ a jejich 
odesílání  
- evidence doporučení ŠPZ a 
jejich projednání s rodiči  
- konzultace ohledně 
doporučení 

 

Výchovné komise, účast na 
pohovoru s rodiči 

 

Vedení speciálně pedagogické 
péče (individuální i skupinová) 

Speciálně-pedagogické pomůcky 
- nákup pomůcek z podpůrných 
opatření, evidence a půjčování 

Konzultace vhodného přístupu k 
žákům se spec.potřebami, náslechy 

Vyšetření v ŠPZ na 1. a 2. stupni 
- pomoc při vyplňování dotazníků 
pro ŠPZ a jejich odesílání  
- evidence doporučení ŠPZ a jejich 
projednání s rodiči  
- konzultace ohledně doporučení 

Koordinace podpůrných opatření a 
práce členů ŠPP 
- speciálně pedagogická péče 
- asistenti pedagoga 

Individuální vzdělávací plány na 1. 
a 2. stupni 
- metodická pomoc při vypracování 
- koordinace projednání se žáky, 
rodiči a učiteli  
- kontrola, evidence, vyhodnocení 

Výukové a výchovné obtíže žáků  
- včasné zachycení, konzultace a 
výukové či výchovné poradenství 
- návrh péče a podpory ve škole  
- individuální psychologická práce se 
žákem nebo rodinou (dle povahy 
potíží) 

Osobní a rodinné problémy žáků 
- Konzultace, poradenství a 
individuální psychologická péče 

Klima ve třídě, práce s třídními 
kolektivy 
- mapování klimatu třídy  
- vedení třídnických hodin, prevence 
a podpora pozitivních vztahů 
v třídním kolektivu 
- řešení problémů a vztahových 
potíží ve třídě 

Krizová intervence 
 
Výchovné komise, účast na 
pohovoru s rodiči  
 
Kontakt s OSPOD a dalšími 
institucemi a zařízeními 
 

Prevence  
- návrh témat na preventivní 
programy  

Včasné zachycení rizikového 
chování  
- šikana a kyberšikana, užívání 
omamných látek, závislosti, 
poruchy příjmu potravy apod. 

Kontakt s OSPOD 

kmentova@zsmikulov.cz 
 

 

cerna@zsmikulov.cz 
 

kuncova@zsmikulov.cz 
 

ciklova@zsmikulov.cz 
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