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Hodnotící zpráva 

Zpracováno pro potřeby Základní školy a Mateřské školy Kladno, 

Norská-2633, Kladno 

 
Zpracovala: 

Mgr. Štrachová Klára 
Školní speciální pedagog 

monitorovací období duben 2012 – září 2014 
 

ve spolupráci se Středočeským krajem  realizujeme 

v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu projekt:  

 

Název projektu: „Učíme se s radostí“ 

Číslo operačního programu: CZ. 1. 07 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo výzvy: 21 

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit cista 

Číslo prioritní osy: 7. 1 

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání 

Číslo oblasti podpory: 7. 1. 4 

Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách 

 

Předpokládaný začátek projektu byl datován na 1. 2. 2012. Samotný projekt se rozběhl až 

k 1. 4. 2012 a na škole začal působit školní speciální pedagog. Díky předchozí pracovní 

zkušenosti byl již pracovní terén velice dobře zmapován a školní speciální pedagog navázal na 

započatou práci asistenta pedagoga a začal reagovat na potřeby všech žáků a především žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dále pak žáků sociálně znevýhodněných a nadaných.   

Nezbytné bylo také vymezit jasně prostor kompetencí a zodpovědnosti poradenského pracoviště. 

Na škole nyní pracuje odborné školské poradenské pracoviště (ŠPP). Žáci se mohou obracet na 

výchovného poradce, metodika prevence, školního psychologa a školního speciálního pedagoga. 

Celý školní poradenský systém zpracoval koncepci pro poskytování poradenských služeb na 

škole. Jsou jasně dány oblasti působení a v mnohých odvětvích se prolínají. Všichni poradenští 

pracovníci se navzájem doplňují a úzce spolupracují. Činnost školního speciálního pedagoga ve 

škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. 

Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních 
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činností vymezených ve vyhlášce č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb na školách 

a školských poradenských zařízeních. Souhlasy s činnosti speciálního pedagoga jsou udělovány 

vždy v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Školní speciální pedagog 

vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a 

péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Činnost speciálního 

pedagoga je naplňována ve čtyřech základních oblastech a to činnost depistážní, diagnostická, 

intervenční, metodická a koordinační.   

Školní speciální pedagog koordinuje činnost ŠPP v oblasti řešení výukových potíží a jeho 

působení na škole zahrnuje především následující činnosti. Poskytuje především služby zaměřené 

na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech 

ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých 

či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Základní činnosti spatřuje v oblasti socializační, 

inkluzivní. Pracuje na vytváření odpovídajících vztahů mezi intaktními a žáky s postižením. 

Provádí depistážní a diagnostickou činnost, vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče. Provádí vyšetření v oblasti všech 

pedií, zejména logopedie, etopedie, somatopedie. Doporučuje speciálně pedagogické vzdělávací 

činnosti, reedukační, kompenzační, stimulační činnosti se skupinou či jednotlivci. Vede výcvikové 

a další odborné programy pro žáky. Navrhuje úpravy školního prostředí, úpravu podmínek pro 

integraci žáků, zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály, průběžně komunikuje a 

kontaktuje rodinu žáka. Provádí pedagogické a poradenské intervence a služby pro žáky, 

zákonné zástupce a pedagogy školy. Účastní se přednášek, seminářů, dílen. Zjišťuje nové trendy 

ve vzdělávání, nové metody, pomůcky. Studuje nové poznatky a snaží se o jejich aplikaci do 

speciálně nápravných programů. Dále spolupracuje se školami a všemi dostupnými školskými 

poradenskými zařízeními. Konzultuje s pracovníky specializovaných a odborných pracovišť. 

Žákům je nabízena podpora individuální a skupinová přímo v jejich třídě. Dále mají možnost 

docházet na další doplňkové a vzdělávací kurzy. Žáci mohou navštívit speciálního pedagoga ve 

vypsaných konzultačních hodinách, ale také kdykoliv po dohodě. V případě zájmu může 

proběhnout domácí příprava, psaní úkolů, nebo také doučování nezafixované látky 

Nabízených konzultačních hodin využívají především rodiče. Konzultace probíhají většinou 

po dohodě mimo konzultační hodiny. Školní speciální pedagog se snaží jít ještě dále nad rámec 

své pracovní náplně a nabídnout péči o sociálně vyloučené žáky, práci v jejich domácím 

prostředí, zajištění volnočasových aktivit, poradenství v oblasti sociální, ekonomické, finanční 

gramotnosti, pomoc při zajištění nejrůznějších sociálních dávek. Základní činnosti speciální 

pedagog spatřuje v oblasti socializační, inkluzivní. Uplatňuje a naplňuje strategie inkluzivního 

vzdělávání. Speciální pedagog se snaží o maximální rozvoj všech poškozených funkcí, o dosažení 
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nejvyššího stupně socializace u každého jedince.  

Speciální pedagog reaguje na potřeby žáků, učitelů, rodičů a po dohodě s nimi realizuje 

zakázku. Přednostně řeší krizové intervence a prevenci výskytu patologických jevů. Snažíme se 

skutečně respektovat veškerou odlišnost, jinakost a speciální vzdělávací potřeby. 

Díky působení speciálního pedagoga na škole se podařilo aktivizovat mnohé další oblasti 

podpory pro různé cílové skupiny žáků.  

Proběhly doplňkové kurzy pro žáky se sociálním znevýhodněním. Pro mnohé byly zajištěny 

volnočasové aktivity. V loňském školním roce pracovalo s Dobrovolnickým centrem pět   

volnočasových kroužků a také začala fungovat služba kamarád, dobrovolník na odpoledne. Se 

společností Člověk v tísni bylo dohodnuto dobrovolnické doučování pro 6 žáků naší školy.  Ve 

spolupráci s ČVT se podařilo zrealizovat projekt „C“EST LA VIE“, pro žáky osmých a devátých 

ročníků, kde si vyzkoušeli sociální dovednosti a finanční gramotnost. Díky působení ŠSP se 

nastartovala spolupráce se společností Střep a aktivně jsme se zapojili do projektu „Porozumění, 

limit, napomínání, tresty“. Došlo k prohloubení spolupráce s PČR pobočka Kladno, která 

realizovala odborné besedy na téma šikana a záškoláctví. Díky komplexnímu působení 

poradenského pracoviště se služba ŠSP dostala výrazněji do povědomí rodičů, žáků a začali 

s důvěrou využívat nabízených služeb ve škole. Aktivita byla rovněž zaměřena na spolupráci 

s předškoláky. Během zápisu probíhá nábor do kurzu Předškola na čtyřce, který vede speciální 

pedagog.  Hlavním cílem je vytipovat žáky, kteří mají problémy s výslovností a grafomotorikou a 

nabídnout jim možnost na těchto nedostatcích pracovat před nástupem do první třídy. Ohlas 

rodičů je velký a mají zájem o další kurzy, které budou probíhat dlouhodoběji.  

Díky spolupráci speciálního pedagoga a školního psychologa vzniklo několik prevenčně 

intervenčních programů pro žáky naší školy.  

Účastníme se pravidelně zajímavé konference DysKorunka, kde každoročně probíhá 

prodejní výstava pomůcek a didaktických materiálů pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, dále pak konference pro žáky se specifickými poruchami učení a chování, kde 

přednášel významný světový expert na tuto problematiku Dr. Gavin Reid. Za velice přínosnou a 

efektivní akci jak pro žáky, tak i pro rodiče, považujeme výstavu pomůcek pro žáky se SVPŠD. 

Výstava proběhla ve dnech 25. 4. - 10. 6. 2013 Smyslem naší výstavy bylo, aby se rodiče dětí se 

specifickými poruchami učení a chování seznámili se zajímavými pomůckami a didaktickými 

učebnicemi a hlavně poukázat na to, že i dítě s Dys poruchou může být ve škole v pohodě. 

Výstavu jsme uspořádali ze zajímavých pomůcek z vlastních zdrojů. Výstava byla velice pozitivně 

hodnocena také veřejností.  Na základě práce s dětmi se specifickými poruchami byl ve škole 

vytvořen nový materiál pro zpracování IVP a k tomu vytvořen metodický pokyn k vypracování. 

V rámci možností se snažíme o další vzdělávání a neustále rozšiřovat nabídku služeb pro 

žáky i rodiče Zpestřili jsme ŠVP o nabídku písma Comenia Script pro žáky I. ročníku a stále 
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hledáme možnosti jak efektivněji řešit rizikové chování žáků např. prostřednictvím materiálů 

IVýP. Pro žáky s nejrůznějšími postiženími hledáme možnosti, jak jejich výuku vést efektivněji a 

přizýváme ke spolupráci další odborníky. Spolupracujeme s Centrem pro zrakové postižení, nově 

jsme navázali spolupráci s SPC Beroun pro sluchově postižené žáky. 

Zřízení pozice školního speciálního pedagoga na naší škole hodnotíme jako velice přínosnou 

a důležitou podporu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich zákonné zástupce i 

pedagogy. Zřízením pozice ŠSP se také podařilo upevnit pozici Školního poradenského 

pracoviště, které je v současné době plně začleněno do chodu školy a které má pro své potřeby 

všechny odborníky a může tak poskytovat komplexní poradenské služby na naší škole. Při 

poskytování poradenských služeb se řídíme veškerými platnými nařízeními a vyhláškami.  

 

 

  

 


