
Informace výchovného poradce  

Na naší škole funguje školní poradenské pracoviště (ŠPP), které žákům školy a jejich rodičům 

poskytuje služby výchovných poradců, školního psychologa a školních metodiků prevence.  

Poradenští pracovníci mohou být žákům nápomocni v celé řadě problémů různého charakteru. Velmi 

často  asistují při jednáních rodiči se školou. 

Nově od září 2011 bude (v případě dostatečného zájmu ze strany žáků a rodičů) zahájena činnost 

DYSCLUBU – určený pro žáky ohrožené školní neúspěšností (žáci s SPU, žáci vycházející z 8. třídy ZŠ 

atd.). Zde budou pod vedením výchovné poradkyně 1x týdně posilovat kompetence v jednotlivých 

předmětech (společné čtení, společné studium, „doučování“, řešení výchovných problémů, vzájemné 

posilování motivace ke studiu atd.). 

Aktuálně 

1)  Rodičům všech žáků 1. ročníků: 

- v případě, že Vaše dítě má z jakéhokoli důvodu obavy (problémy v komunikaci, nejistota ve 

znalostech, strach z neúspěchu, …) ze svého působení na naší škole - kontaktujte výchovného 

poradce nebo školního psychologa – budeme se snažit Vašemu dítěti přechod na střední školu 

usnadnit. 

2) Rodičům žáků s jakoukoli specifickou poruchou učení (SPU): 

- žáci, kteří budou žádat o integraci formou individuálního vzdělávacího plánu (IVP), podají do 15. 

září prostřednictvím třídního učitele žádost ředitelce školy doloženou aktuální zprávou 

z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Zpráva musí obsahovat doporučení pro 

integraci a podklady pro vypracování IVP 

- žáci, kterým byla v PPP diagnostikována SPU nahlásí tuto skutečnost výchovné poradkyni nebo 

třídní učitelce a dále nejpozději v průběhu měsíce listopadu odevzdají výchovné poradkyni nebo 

ředitelce školy aktuální zprávu z PPP 

- v případě, že žák trpí některým z chronických onemocnění (EPI, astma, alergie, nemoci srdce a 

oběhového systému atd.), sdělte tuto skutečnost třídnímu učiteli, který informuje ostatní kolegy. 

Dotazy a připomínky 

S případnými dotazy se můžete obracet na všechny pracovníky ŠPP buď telefonicky nebo 

prostřednictvím mailu – kontakty naleznete na:  

http://www.iss.pb.cz/index.php?did=siis74df666a0588dd&vid=122&nad=000001000121. 

Mgr. Marie Velflová, výchovná poradkyně 
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