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       Na naší základní škole je v současné době plně implementováno školské poradenské zařízení, dále 

jen ŠPP.  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.  Žáci i rodiče a také pedagogičtí pracovníci mohou 

využívat služeb školního speciálního pedagoga, školního psychologa, metodika prevence a výchovných 

poradců pro I. a II. stupeň. Všechny složky spolu vzájemně kooperují a jejich hlavním cílem je 

poskytovat ucelený komplex poradenských služeb na naší škole. 

       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. 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. 

       S novým školním rokem je nyní péče orientována především na žáky v prvních třídách, dále pak na 

žáky nově příchozí do naší školy a také na problémové třídní kolektivy a řešení aktuálních krizových 

intervencí převážně na II. stupni.  Dále jsou podporováni žáci individuálně a to při krizových situacích 

nebo při dlouhodobějším pravidelném vedení a setkávání. Další zásadní oblastí zůstávají sociálně 

znevýhodnění žáci. Pro nový školní rok jsme prodloužili spolupráci s Dobrovolnickým centrem Kladno, 

které zajišťuje pravidelně v budově školy mimoškolní volnočasové aktivity. Aktivity se rozšířily a to 

jeden kroužek na II. stupni, kde dochází cca 10 žáků a jeden kroužek pro I. stupeň, kde bude docházet 5 

žáků.  U jedné žákyně byla zřízena individuální asistence pro trávení volného času, u dvou žáků jsme 

vznesli požadavek na zřízení služby. Další službou, které se snažíme využívat je dobrovolnické 

doučování přímo v rodinném prostředí žáka, kterou zajišťuje Člověk v tísni. Začátkem října proběhne 

koordinační schůzka a o domácí doučování má zájem cca 6 rodin. V případě žáků sociálně 

znevýhodněných se daří po dohodě s rodiči a s jejich souhlasem zasílat dávky SSP na účet školy. Žákům 

jsou zajišťovány pomůcky, strava, účastní se školních akcí, ale také dosáhli na možnost jet na školu 

v přírodě. Nyní těchto služeb využívá 11 žáků. 

      Naše aktivita byla rovněž zaměřena na spolupráci s předškoláky.  Na škole proběhl kurz „ Předškola 

na čtyřce“ a to od 26. 3. do 4. 6. Kurzem prošlo cca 20 předškoláků. Hlavním cílem bylo vytipovat žáky, 

kteří mají problémy s výslovností a grafomotorikou a nabídnout jim možnost na těchto nedostatcích 

pracovat před nástupem do první třídy. SPPG činnost je nyní převážně zaměřena na činnost 

grafomotorickou, logopedickou intervenci a sociální znevýhodnění a řešení aktuálních krizových 

intervencí. Žáci mohou navštívit speciálního pedagoga ve vypsaných konzultačních hodinách, ale také 

kdykoliv po dohodě. Pro rodiče a žáky je nadále zaveden telefon, na kterém se mohou bezplatně 

domluvit, poradit, omluvit v případě nemoci. Nabízených konzultačních hodin využívají především 

rodiče.  

      Snažíme se respektovat veškerou odlišnost, jinakost a speciální vzdělávací potřeby. Dle potřeby 



realizujeme intervenční programy pro celé třídní kolektivy a to ve spolupráci s metodikem prevence a 

školním psychologem. Proběhla ve dnech 25. 4. - 10. 6. 2013 zajímavá výstava ve Sládečkově 

kladenském muzeu. 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. Koncem června proběhla beseda na téma Dospívání, 

fáze puberty na žádost třídní učitelky. Díky realizovaným grantovým projektům navštívila naši školu 

delegace z Litvy za účasti primátora města Kladna. Velice úzce spolupracujeme se všemi dostupnými 

organizacemi. Především s OSOD, Kurátory, Úřadem práce, Policií ČR, PPP, SPC, SVP. Dále pak 

s organizací ROSA, STŘEP, Dobrovolnické centrum, Člověk v tísni, Azylový dům, Bílý kruh bezpečí, 

Intervenční centrum Kladno. Dále pak se všemi lékaři, neurology, psychiatry, logopedy a terapeuty.  

      Od 1. 4. 2013 do 30. 9. 2013 byla poskytnuta poradenská služba 143 žákům. K 30. 9. 2013 máme 

integrováno 36 žáků. Jednoho žáka s nadáním, 19 žáků s vývojovou poruchou učení, 8 žáků 

s vývojovou poruchou chování, 5 žáků s autismem, 2 žáky se středně těžkou vadou řeči a 2 žáky se 

středně těžkým tělesným postižením.  Od dubna bylo pracováno nově s pěti třídními kolektivy, celkem 

se 124 žáky. Od dubna bylo nově individuálně podpořeno 19 žáků. Někde pracoval jen speciální 

pedagog, někde proběhla sociometrická šetření a to ve spolupráci se školním psychologem a metodikem 

prevence. Nejběžnějšími požadavky jsou stále vztahové problémy mezi žáky, rysy šikany. Individuální 

zakázka byla vedena celkem s 12 chlapci, z toho byl 1 z chlapců s autismem, 1 s SVPCH a 1 se STTP. 9 

chlapců buď se sociálními či etopedickými problémy. Tři žáci školy mají dohodnuté pravidelné 

konzultace. Individuální zakázka byla vedena se 7 dívkami, z toho 5 s výchovnými a etopedickými 

problémy, 1 se STVŘ a 1 se STTP. Na individuální konzultace se dostavilo 16 matek a 3 otcové. Pět 

matek a jeden otec využívá periodických konzultací, což výrazně přispívá ke zlepšení prospěchu a 

chování žáků a zajištění předání jasných a přesných informací. Dvě matky dochází nejen na konzultaci o 

dětech, ale především se svými problémy. Snažíme se pozici školního speciálního pedagoga naplňovat 

v celém rozsahu. Při poskytování poradenských služeb se řídíme veškerými platnými nařízeními a 

vyhláškami.  

 


