
Plán práce Školního poradenského pracoviště pro školní rok 2022/2023 

Školní poradenské pracoviště Základní škola a Mateřská škola Podolí 

Členové školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP): 

Mgr. Jana Pytelová – ředitelka školy 

Mgr. Veronika Michailidisová – výchovný poradce 

Mgr. Kateřina Halouzková – metodik prevence 

Mgr. Zdeňka Chlubnová – speciální pedagog 

Hlavním cílem naší práce je poskytování kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům 

v následujících oblastech: 

● zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

● prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování 

● problémy se školní docházkou žáků – záškoláctví a skryté záškoláctví 

● péče o žáky ohrožené školním neúspěchem a o žáky nadané 

 

Zaměřujeme se na konkrétní pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, pomáháme řešit osobní 

a rodinné problémy žáků, preventivní prací v těsné spolupráci s metodičkou prevence pozitivně 

ovlivňujeme vztahy a klima ve třídě i celé škole. 

Spolupracujeme s vedením školy, ostatními pedagogy, pedagogickými asistenty a dalšími pracovníky školy. 

Při ohrožení školním neúspěchem spolupracují třídní učitelé individuálně se žáky, pravidelně se setkávají 

s jejich rodiči, ŠPP je jim nápomocno v případě, že by potřebovali metodickou či jinou pomoc. 

Pro letošní rok jsme si stanovili následující priority: 

● metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

● zkvalitnění péče o děti s SVP 

● práce s jednotlivými třídami na zajištění pozitivního klimatu 

 

Během celého školního roku program naplňuje tyto úkoly pro jednotlivé členy ŠPP: 

Mgr. Kateřina Halouzková - školní metodik prevence  

- zajištění aktivit zaměřených na prevenci rizikových jevů dle potřeby třídních učitelů 

-  spolupráce s institucemi zajišťující odbornou pomoc v problematice prevence 

- podílí se na realizaci volnočasových aktivit školy 

- informuje rodiče o možnostech poskytování odborné pomoci 

- vedení dokumentace o jednání výchovné komise a jednání s OSPOD 

 

 



Mgr. Zdeňka Chlubnová - speciální pedagog,  

- ve spolupráci s třídním učitelem a na základě odborného vyšetření pomoc při sestavování  IVP nebo PLPP 

-  metodicky vede asistenty pedagogů a konzultuje s nimi vhodné postupy dle diagnózy žáků 

- konzultace s vyučujícími o dětech s SVP 

- speciálně pedagogická a intervenční péče 

- odborná konzultace s rodiči žáků s SVP 

- depistáž žáků s SVP  

- zajišťování speciálních pomůcek a didaktických materiálů 

- jednání se zástupci PPP 

- vedení edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti  

- diagnostika školní připravenosti předškolních dětí 

- diagnostika čtení 1. – 3. ročník 

Mgr. Veronika Michailidisová – výchovný poradce 

- kontrola a zajišťování aktualizace dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

- kontrola vyhodnocování účinnosti navržených opatření 

- společně se speciálním pedagogem a třídními učiteli pomoc při přípravě IVP a PLPP 

- jednání se zástupci PPP 

Mgr. Jana Pytelová – ředitelka školy 

- jednání s OSPOD a Policií ČR 

 

Konzultační hodiny členů ŠPP: 

Denně 7:30 – 7:45, případně dle potřeby rodičů nebo žáků po domluvě. 

Mgr. Veronika Michailidisová – 544 247 621, kubovaver@gmail.com 

Mgr. Kateřina Halouzková – 544 247 621, zspodolikh@email.cz 

Mgr. Zdeňka Chlubnová – 544 247 621, zspodolizch@email.cz 

Mgr. Jana Pytelová – 725 111 624, zsmspodoli@gmail.com 

        

        Plán zpracovala: Mgr. Kateřina Halouzková 
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