
ČLENOVÉ A STANDARDNÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍHO 

PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ (ŠPP) ZŠ A MŠ NESLOVICE A 

DETAŠOVANÉHO PRACOVIŠTĚ ZŠ TETČICE 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 

  

ČLENOVÉ ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTE: 
- vedoucí ŠPP a speciální pedagog ZŠ Tetčice – Mgr. Monika Jirglová 

- výchovný poradce, ředitelka školy – Mgr. Lenka Odehnalová 

- metodik prevence, zástupce ředitele školy ZŠ Tetčice – PeadDr. Ludmila Vojtíšková 

- speciální pedagog a logoped ZŠ Neslovice – Mgr. Silvie Cachová 

  

ČINNOST ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ: 
ČINNOST ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA 
 

- Depistážní činnost 

- Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do 

speciálně pedagogické péče 

- Diagnostická a intervenční činnost  

- Vytýčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci 

školy i mimo ni 

- Provádění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem či se skupinou žáků 

- Vytváření individuálního vzdělávacího plánu s třídním učitelem, učitelem odborného 

předmětu s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka i se samotným žákem 

- Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a 

pedagogické pracovníky školy 

- Metodická a koordinační činnost 

- Příprava a úprava podmínek pro integraci žáka se zdravotním postižením  

- Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi ve prospěch 

žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 

- Metodická činnost pro pedagogy školy – specifika a možnosti výuky žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, návrhy, metody a formy práce s žáky a jejich 

zavádění do výuky, využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů 

- Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole 

 

ČINNOST VÝCHOVNÉHO PORADCE 
 

- Poradenská činnost 

- Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a 

profesní cestě žáků 

- Vyhledávání žáků, jejichž vývoj ve vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost 
- Zprostředkovávání diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami 
- Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole  

 

 



ČINNOST METODIKA PREVENCE 

- Metodická a koordinační činnost 

- Tvorba a kontrola realizace preventivního programu školy 

- Realizace aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, 

vandalismu, kriminálního chování a dalších sociálně patologických jevů 

- Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy, které mají v kompetenci 

problematiku prevence sociálně patologických jevů 

- Informační činnost 

- Zajišťování a předávání informací o problematice sociálně patologických jevů 

- Poradenská činnost 

- Poskytování poradenských služeb žákům s rizikem nebo projevy patologického 

chování a jejich zákonným zástupcům 

 

ČINNOST LOGOPEDA 
 

- Diagnostika komunikačních schopností 

- Vyhledávání dětí s komunikačními problémy 

- Metodická činnost 

- Rozvoj a nácvik správného dýchání 

- Rozvoj oromotoriky, grafomotoriky, hrubé i jemné motoriky 

- Vyvozování, fixování a aktivizace hlásek  


