
ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG 

Mgr. Romana Tomášková 

Kontakt: e-mail: r.tomaskova@zsdolany.cz  tel.: 771 275 634 

Konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 – 15:00, po domluvě kterýkoliv jiný den od 14:00 hod. 

Na konzultace je vhodné se domluvit předem – telefonicky, e-mailem, osobně. 

 

Služby školního speciálního pedagoga jsou určeny žákům školy, jejich zákonným zástupcům a 

pedagogickým pracovníkům.   

• Podpora žákům, kteří jsou potenciálně ohroženi vznikem specifických obtíží. 

• Spolupráce s vyučujícími pedagogy a zvýšená péče o žáky nadané a  mimořádně nadané. 

• Vytváření podmínek pro úspěšné vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, u 

kterých jsou stanovena podpůrná opatření formou: 

Předmět speciálně pedagogické péče probíhá nad rámec vyučování. Hodiny PSPP jsou poskytovány 

žákům, jež na ně mají nárok na základě Doporučení ke vzdělávání žáka vystaveného ŠPZ (PPP, SPC).  

Hodiny pedagogické intervence probíhají nad rámec vyučování. Práce s vybranými žáky, kteří mají 

obtíže v chápání učiva, s pracovním tempem, zapamatováním si učiva, narušenou komunikační 

schopností či s odlišným mateřským jazykem formou opakování s využitím speciálních postupů. 

Mírné obtíže ve vzdělávání lze kompenzovat stanovením podpůrných opatření 1. stupně 

prostřednictvím Plánu pedagogické podpory, který je v kompetenci školy a není zde nutné 

doporučení ŠPZ.  V případě, že není dosaženo potřebného efektu a dochází k prohlubování obtíží, 

škola po dohodě se zákonným zástupcem požádá ŠPZ o posouzení vzdělávacích potřeb žáka.  

 

Standardní činnosti ŠSP: 

• Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu 

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

• Konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených 

podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

• Konzultace a přímé metodické činnosti pro rodiče a pedagogické pracovníky školy. 

• Konzultace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí. 

• Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole. 

• Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických 

materiálů. 

• Poradenství pro oblast užívání kompenzačních a jiných pomůcek. 

• Průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami a rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb u žáků, 

dle potřeby navržení a realizace úprav. 

• Participace na přípravě zápisu a účast na zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání. 

• Participace na přípravě přijímacího řízení na střední školy. 

• Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole. 
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