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Školní poradenské pracoviště 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší ZŠ zajišťuje poskytování a koordinaci 

preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole. Školní poradenské 

pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům 

a pedagogům.  Pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových 

potíží. 

                                                             

Cíle Školního poradenského pracoviště: 

 kvalitní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava 

podmínek pro společné vzdělávání 

 připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných 

 průběžná a dlouhodobá péče o nadané žáky 

 omezení školní neúspěšnosti, průběžná a dlouhodobá péče o děti s neprospěchem 

 prevence rizikového chování žáků (např. závislosti, agresivita, šikana, rasismus, 

zneužívání) 

 včasné odhalování problémových projevů chování ve školách 

 prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních 

kolektivů 

 sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické 

zázemí pro jejich vytváření a realizaci 

 poskytování služeb kariérového poradenství 

 přiblížení poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, rodičům i pedagogům 

 poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně 

pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů 

 vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání 

sociálních odlišností na škole 

 spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními, střediska výchovné péče) a s úřady práce 

 

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se 

zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

Školní poradenské pracoviště na naší škole tvoří, pracovníci poskytující poradenské služby: 

 výchovný poradce –    Mgr. Romana Komoňová – 1. stupeň 

konzultační hodiny: úterý 14,30 – 15,00 v učebně III. A, komonovar@2zsmtrebova.cz 

                                                   Mgr. František Zeman  -     2. stupeň 

               konzultační hodiny: úterý 13,45 – 14,30 v kabinetu Z – D,  zemanf@2zsmtrebova.cz 

Zajišťují: 

- organizaci péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 

- organizaci péče o mimořádně nadané žáky 

- organizaci péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem 

- koordinaci poradenských služeb ve škole 
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- pomoc při výběru střední školy a volbě povolání 

- řešení problémů spojených se školní docházkou 

- řešení problémů spojených se školním neprospěchem 

- pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků… 

 

 

 školní metodik prevence – Mgr. Iva Štěpařová – 1. stupeň 

konzultační hodiny: úterý 14,00 – 15,00 v učebně II. B, steparovai@2zsmtrebova.cz 

                                                        Mgr. Vladimíra Schmidtová – 2. stupeň 
             konzultační hodiny: pondělí 14,40 – 15,15 v kabinetu Př, schmidtovav@2zsmtrebova.cz 

Zajišťují: 

- prevenci a řešení rizikových jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy 

šikanování mezi žáky, rasismu apod. 

- organizaci volnočasových aktivit pro žáky… 
 

 

 školní speciální pedagog – Mgr. Petra Marossyová  

  

 
konzultační hodiny: pondělí 15,10 – 16,40, středa 10,05 – 11,45 v kabinetu speciálního 

pedagoga, 603 399 037,   marossyovap@seznam.cz 

 

Zajišťuje: 

- konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie..) 

- nápravy poruch učení v rámci hodin českého jazyka, matematiky…... 

- reedukace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami – individuální, skupinové 

- logopedická náprava 

- pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků 

- řešení problémů spojených se školním neprospěchem 

- organizaci péče o žáky s plánem pedagogické podpory 

- koordinaci poradenských služeb ve škole… 

 

 

 

Tým poradenských pracovníků na naší škole úzce spolupracují s třídními učiteli, s asistenty 

pedagoga, s vedením školy i s dalšími poradenskými zařízeními. 

Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem. 

                                                           

Jsme připraveni pomoci vám i vašim dětem, těšíme se na 

spolupráci. 
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