Masarykova základní škola Kdyně, okres Domažlice, příspěvková
organizace, Komenského 134, 345 06 Kdyně

Informace o poskytování poradenských služeb speciálního
pedagoga v prostorách základní školy
Kontakt na školního speciálního pedagoga – pavilon 379731729 ,kancelář- spoj. - 379731301
Mgr. Petra Tóthová
konzultační hodiny – PÁTEK 8.00- 9.45 v pavilonu 1.st.
Poradenská služba je poskytována speciálním pedagogem žákům i jejich rodičům v prostorách školy v rozsahu:

Individuální poradenské služby:
Individuální péče, poradenství pro žáky, jejich rodiče, kteří potřebují podporu či pomoc při řešení problémů v oblasti
výchovy, vzdělávání, rodinných a mezilidských vztahů, v oblasti poruch chování a prevence či řešení sociálně patologických
jevů.
Individuální péče o žáka v krizové situaci.
Individuální podpora a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména pak o žáky s vývojovými poruchami
učení, zdravotním postižením, sociokulturním znevýhodněním, problémovým chováním, o nadané žáky...).
Podpora a pomoc (případně zprostředkování další odborné péče, při řešení problémů), které žáci či jejich rodiny řeší.
Situační intervence v kmenové třídě žáka.

Další odborné poradenské služby:
Informační a konzultační činnosti zaměřené na podporu školní úspěšnosti žáků a na prevenci výukových obtíží pro:
- žáky,
- zákonné zástupce žáků,
- pedagogické pracovníky.
Preventivní činnosti (v oblasti školní úspěšnosti, práce se žáky, práce s učiteli, práce se zákonnými zástupci žáků).
Depistážní činnost v oblasti školní úspěšnosti.
Intervenční a terapeutická činnost.
Intenzivní spolupráce a odborná podpora pedagogů školy (metodické konzultace, semináře, inovace a tvorba metodických
postupů.
Systematická spolupráce s dalšími institucemi (pedagogicko-psychologická poradna, škola, lékaři, MÚ - OSPOD, neziskové
organizace) – vždy po konzultaci se zákonným zástupcem, po písemném souhlasu zákonného zástupce!

Standardní činnost školního speciálního pedagoga je specifikována podle vyhlášky č.72/2005 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Na
základní škole je samostatnou poradenskou činností, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy.
Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům.
Práva a povinnosti při poskytování poradenské služby:
Zákonní zástupci mají právo být informováni o průběhu a výsledcích poskytování poradenské služby ve vztahu
k jejich dítěti. Individuální konzultaci lze dojednat prostřednictvím objednání konzultace přímo se speciálním
pedagogem nebo ve stanovené konzultační hodiny.
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