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ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŘÍČANY 

 
Vedoucí školního poradenského pracoviště a výchovný poradce: 
 
Mgr. Blanka Kokojanová 

 Koordinace poradenských služeb ve škole 

 Pomoc při řešení výchovných a výukových problémů 

 Řešení problémů spojených se školním neprospěchem 

 Organizace péče o žáky mimořádně nadané 

 Prevence sociálně patologických jevů 
 

Konzultační hodiny: čtvrtek 11:45 - 12:20  
       dle individuální domluvy 

kontakt:  blanka.kokojanova@zsricany.cz 
 

 
 
Školní speciální pedagog 
 
Mgr. Pavla Vodáková 

 Nápravy poruch učení v rámci hodin českého jazyka a matematiky 

 Individuální pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Konzultace pro děti s poruchami učení a jejich rodiče 
 Pomoc s tvorbou individuálního vzdělávacího plánu 
 Prevence sociálně patologických jevů 

Konzultační hodiny: čtvrtek 11:45 - 12:20  
      dle individuální domluvy 

kontakt: pavla.vodakova@zsricany.cz 
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Školní metodik prevence 
 
Mgr. Radovan Křivánek 

 tvorba a realizace minimálního preventivního programu sledování rizik vzniku a 
projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení 

 realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci závislostí, agresivity 

 monitorování sociálně patologických jevů a jejich rizika 

 poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně 
patologických jevů 

 koordinace spolupráce s Policií ČR, krizovými centry a dalšími odborníky 

 vzdělávání pedagogických pracovníků 

 poskytování informačních a metodických materiálů 
 
Konzultační hodiny: čtvrtek 11:45 - 12:20  

      dle individuální domluvy 

kontakt: radovan.krivanek@zsricany.cz 
 
 
Školní poradenské pracoviště zahájilo svou činnost na Základní škole Říčany 1. 9. 2021. 
Hlavním cílem členů tohoto pracoviště je poskytování poradenské služby žákům, jejich 
zákonným zástupcům a pedagogům v následujících oblastech: 
 
1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
2. Péče o žáky nadané, mimořádně nadané a žáky s neprospěchem 
3. Kariérní poradenství 
4. Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování 
 
Pro letošní školní rok jsme si stanovili dvě priority: 
1. Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky 
nadanými. 
2. Prevence školního neúspěchu a sociálně patologických jevů, vytvoření pozitivního třídního 
klima a zdravého kolektivu 
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S čím se můžete na školní poradenské pracoviště obrátit? 

ŽÁCI 

 pomoc při problémech s učením 
 pomoc při řešení konfliktních situací ve třídním kolektivu 
 individuální konzultace a podporu pro mimořádně nadané děti 

RODIČE 

 poradenství s domácí přípravou a možnostmi reedukace pro žáky se specifickými 
poruchami učení  

 doporučení vhodných pomůcek a materiálů 
 individuální podpora talentovaného a mimořádně nadaného dítěte 

PEDAGOGOVÉ 

 konzultace při výukových a výchovných problémech žáků 
 volbu vhodných výukových metod a strategií 
 podporu a pomoc při vytváření i vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů 

a plánů pedagogické podpory pro žáky 
 pomoc žákům ve spolupráci s asistentem pedagoga 
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PROGRAM ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŘÍČANY 
 
Školní poradenské pracoviště zahájilo svou činnost na ZŠ Říčany 1. 9. 2021 Hlavním cílem 
členů tohoto pracoviště je poskytování poradenské služby žákům, jejich zákonným 
zástupcům a pedagogům v následujících oblastech: 
 
1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
2. Péče o žáky nadané, mimořádně nadané a žáky s neprospěchem 
3. Kariérní poradenství  
4. Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování 
 
 
Pro letošní školní rok jsme si stanovili dvě priority: 
1. Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky 
nadanými. 
2. Prevence školního neúspěchu a sociálně patologických jevů, vytvoření pozitivního třídního 
klima a zdravého kolektivu 

 
 

Hlavní úkoly pro jednotlivé oblasti činnosti: 
 
1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

 Pořízení a příprava pomůcek pro žáky s SPU 

 Aktualizace databáze žáků se specifickými vzdělávacími potřebami  

 Spolupráce s třídními učiteli při tvorbě podkladů pro vytvoření individuálních 
vzdělávacích plánů  

 Spolupráce výchovného poradce, školního speciálního pedagoga s třídními učiteli při 
tvorbě IVP 

 Zahájení reedukací pro integrované žáky v hodinách českého jazyka a matematiky 

 Evidence a kontrola individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky, jejich 
předložení řediteli školy, kompletace spisové dokumentace 

 Příprava formulářů pro prvotní a kontrolní vyšetření žáků ve ŠPZ 

 Vyhodnocení efektivity práce integrovaných žáků podle IVP v 1. pololetí, doporučení 
na případnou úpravu a doplnění IVP 

 Vyhodnocení výsledků péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, zpětná 
vazba od vyučujících, vyhodnocení IVP 

 Spolupráce učitelů s asistenty pedagoga během vzdělávání žáků se SVP 
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 Průběžné odesílání žáků na vyšetření do ŠPZ, spolupráce s třídními učiteli při 
vyplňování formulářů pro prvotním a kontrolní vyšetření žáků ve ŠPZ 

 V případě zájmu rodičů poskytnutí materiálů k reedukaci poruch při domácí 
přípravě žáků 

 Spolupráce s třídními učiteli a rodiči při řešení aktuálních výukových problémů 
žáků se SVP 

 Konzultace s rodiči žáků se SVP 

 Sledování nových poznatků v oblasti péče o žáky se SVP 

 Průběžné doplňování knihovny odborné literatury  
 

2. Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem 
 Konzultace s třídními učiteli a poskytnutí materiálů pro práci s žáky mimořádně 

nadanými 

 Jednání o neprospěchu u žáků, kteří jsou za 1. čtvrtletí hodnoceni z některého 
předmětu nedostatečně, evidence zápisů z jednání 

 Jednání o neprospěchu u žáků, kteří jsou za 3. čtvrtletí hodnoceni z některého 
předmětu nedostatečně, evidence zápisů z jednání 

 Průběžné sledování nadaných a talentovaných žáků a návrhy další péče o ně  

 Zapojení do soutěží, využívání metod a forem výuky, které zajistí individuální 
přístup k těmto žákům ve vyučování  

 Hledání příčin neprospěchu, případně tvorba podpůrného vzdělávacího programu 
pro žáky s neprospěchem 

 

4. Kariérové poradenství 
 Průzkum zájmu o studium na víceletém gymnáziu mezi žáky 5. ročníku 

 předání informací žákům a rodičům ohledně přijímacího řízení a studia na víceletém 
gymnáziu 

 Kontrola a evidence vyplněných přihlášek na víceletá gymnázia, potvrzení přihlášek a 
doplnění prospěchu žáků a jejich následné předání žákům ve dvojím provedení 

 Sledování a vyhodnocení výsledků přijímacího řízení na víceletá gymnázia 
 

5. Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování žáků 
 Plánování aktivit v oblasti prevence 

 Hlavním cílem je předcházet vzniku sociálně patologických jevů, zejména šikany a 
kyberšikany ve třídách 

 Zajištění preventivních programů ve třídách za účelem posílení pozitivního klimatu ve 
třídách 

 Pomáhat žákům vyrovnávat se se stresem, posilovat jejich sebedůvěru a toleranci 

 Zabývat se problematikou životního stylu 
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