
 

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 

monitorovací období říjen 2013 – březen 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 

      Na naší základní škole je v současné době plně implementováno školské poradenské pracoviště, 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. Poskytujeme 

poradenské služby, nejčastěji řešíme krizové intervence žáků i samotných rodičů, dále se zaměřujeme na 

jednorázové, ale také dlouhodobější vedení žáků či setkávání s rodinným systémem a řešení aktuálních 

krizových intervencí převážně na II. stupni.  Další zásadní oblastí zůstávají sociálně znevýhodnění žáci. 

Prodloužili jsme spolupráci s Dobrovolnickým centrem Kladno, které zajišťuje pravidelně v budově 

školy mimoškolní volnočasové aktivity. Aktivity se rozšířily a v současné době máme dva kroužky na I. 

stupni. Jeden na II. stupni a jeden kroužek smíšený pro I. a II. stupeň.  Rovněž se chystáme společně 

naplňovat projekt sociální inkluze Romů „Kana? Kanakes! Aneb Kdy? Teď!“, který bude DC 

koordinovat. Všichni žáci z kroužků navštívili zdarma 2 x kino a navštívili Království železnic, Petřín a 

bludiště. Žáci mají možnost navštěvovat klubovnu centra. Ve spolupráci se společností Střep jsme se 

zapojili do projektu „Porozumění, limit, napomínání, tresty. V nadcházejícím období bude připravena 



terapeutická skupina přímo pro naše žáky a vedení rizikového chování bude probíhat v budově naší 

školy. Daří se nám také prohlubovat spolupráci s PČR, která pro nás připravila besedy na téma šikana, 

záškoláctví. 

      Začátkem října proběhla koordinační schůzka s Člověkem v tísni a o domácí doučování má zájem 5 

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 10 žáků. Člověk v tísni uspořádal 

pro naše třídy II. stupně workshopy na téma „Sociální dovednosti a finanční gramotnost“. 

      Naše aktivita je rovněž zaměřena na spolupráci s předškoláky.  Na škole probíhá kurz „ Předškola na 

čtyřce“ a to od 18. 3. do 20. 5. 2014. V kurzu je přihlášeno 23 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.  

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

rodiče. Rádi bychom zpestřili ŠVP o nabídku písma Comenia Script pro žáky I. ročníku a stále 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. Poslední návštěva byla z Centra pro zrakové postižení. 

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

      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. 10. 2013 do 31. 10. 2014 byla poskytnuta poradenská služba 82 žákům. K 31. 10. 2014 máme 

integrováno 47 žáků. Od října bylo pracováno nově s dvěma třídními kolektivy, celkem se 40 žáky. Od 

října bylo nově individuálně podpořeno 31 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 8 chlapci z toho 6 se SVPCH. Všech 8 chlapců má přidruženy etopedické problémy. Čtyři  

žáci školy mají dohodnuté pravidelné konzultace. Snažíme se pozici školního speciálního pedagoga 

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

nařízeními a vyhláškami.  

 


