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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 zařízení. 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 a dle ní se řídí. 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 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. 

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

možnost docházet na další doplňkové a vzdělávací kurzy. Pro žáky sociálně znevýhodněné 

kurz GRANTIS, pro žáky prvních tříd byl otevřen kurz procvičování a upevňování učiva. 

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. Snažíme se organizovat volnočasové aktivity, zajišťovat 

doučování pro slabé žáky také v domácím prostředí. Pro rodiče a žáky je zaveden telefon, na 

kterém se mohou bezplatně domluvit, poradit, omluvit.  

Nabízených konzultačních hodin využívají především rodiče. Konzultace probíhají 

většinou po dohodě mimo konzultační hodiny. Školní speciální pedagog se snaží jí 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. Pracujeme na 

vytváření odpovídajících vztahů mezi intaktními a žáky s postižením. Uplatňuje a naplňuje 

strategie inkluzivního vzdělávání. Speciální pedagog se snaží o maximální rozvoj všech 

poškozených funkcí, o dosažení nejvyššího stupně socializace u každého jedince.  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. Snahou 

je obsáhnout vše od prenatálního období až do oblasti gerontagogiky.  

V novém školním roce proběhlo mapování třídních kolektivů. Byla udělána depistážní 

šetření v prvních ročnících a také komplexní průzkum výslovnosti. Rodičům postupně bude 

nabízena logopedická péče a intervence. Speciální pedagog reaguje na potřeby žáků, učitelů, 

rodičů a po dohodě s nimi realizuje zakázku.  Přednostně řeší krizové intervence a prevenci 

výskytu patologických jevů.  Žákům i v novém školním roce bude nabízeno doučování. Jsou 

zřízeny dvě reedukační skupiny na I. stupni. Pro doučování na druhém stupni jsou vypsány 

konzultace u vyučujících učitelů.   Pro lepší mapování a evidenci klientů byl pro interní 

potřeby vypracován osobní dotazník žáka. Snažíme se skutečně respektovat veškerou 



odlišnost, jinakost a speciální vzdělávací potřeby. Za tímto účelem byl vytvořen nový 

formulář k tvorbě IVP a byla poskytnuta metodická podpora všem učitelům před 

vypracováním IVP. Dle potřeby realizujeme intervenční programy pro celé třídní kolektivy a 

to ve spolupráci s metodikem prevence a školním psychologem. Velice úzce spolupracujeme 

se všemi dostupnými organizacemi. Především s OSOD, Úřadem práce, Policií ČR, PPP, 

SPC, SVP. Dále pak s organizací ROSA, STŘEP, Dobrovolnické centrum, Prevence ve škole, 

Člověk v tísni, Azylový dům. 

Činnost speciálního pedagoga je směrována především na žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Řešíme však nejen edukační problémy, ale také především případy 

z oblasti etopedie, patologických jevů a z oblasti prevence kriminality, z oblasti sociální a 

ekonomické. Všechny tyto aspekty spolu úzce souvisí a velice ovlivňují vzdělávání každého 

žáka bez rozdílu.  Jsme sídlištní spádovou školou, ve které je složení žáků velice rozmanité. 

Naši školu navštěvují žáci sociálně znevýhodnění. 

 Od 1. 4. 2012 do 30. 9. 2012 byla poskytnuta poradenská služba 429 žákům. Od 

dubna se pracovalo celkem s 18 třídními kolektivy. Někde pracoval jen speciální pedagog, 

v ostatních třídách se uskutečnily intervenční programy dle zakázek učitelů a potřeby, někde 

proběhla sociometrická šetření a to ve spolupráci se školním psychologem a metodikem 

prevence. Úspěšné byly především adaptační programy spojené s přestupem na II. stupeň. 

Řešil se problém šikany a zneužívání návykových látek.  Individuální zakázka byla vedena 

celkem s 35 chlapci, z toho bylo 9 chlapců s SPUCH a 16 chlapců buď se sociálními či 

etopedickými problémy. Individuální zakázka byla vedena se 17 dívkami, z toho 1 se SPUCH 

a 16 s výchovnými a etopedickými problémy. Na individuální konzultace se dostavilo 25 

matek a 5 otců. Někteří využívají periodických konzultací, což výrazně přispívá ke zlepšení 

prospěchu a chování žáků a zajištění předání jasných a přesných informací. Snažíme se pozici 

školního speciálního pedagoga naplňovat v celém rozsahu. Při poskytování poradenských 

služeb se řídíme veškerými platnými nařízeními a vyhláškami. Dodržujeme kodex speciálního 

pedagoga. Naplňujeme roční plán. 


