
V době od 10:00 do 11:00 můžete hovořit s pedagogy, kteří vykonávají 

specializované pozice ve škole na téma: 

PROČ JE VE ŠKOLE TATO POZICE ZŘÍZENA? S ČÍM SE NA NÁS MŮŽETE 

OBRÁTIT? 

Výchovný poradce Mgr Jana Švardalová - sborovna 

1. V jakých situacích se objevuje/nastupuje výchovný poradce?  

2. S kterými zařízeními nejčastěji spolupracuje výchovný poradce?  

3. Jak je důležitá spolupráce se školním speciálním pedagogem?  

4. Co je to školní poradenské pracoviště a proč je vytvořené?  

 

Školní speciální pedagog Mgr. Zuzana Matulová - sborovna 

1. Co si mám představit pod tím, že mé dítě potřebuje péči speciálního pedagoga? 

2. Co bude ze spolupráce speciálního pedagoga plynout pro žáka? 

3. Co bude ze spolupráce speciálního pedagoga plynout pro rodiče? 

4. V jaké chvíli nastupuje práce speciálního pedagoga? 

5. Jak funguje návazná péče o dítě, u kterého je podezření na specifické poruchy učení? 

 

Školní metodik prevence Mgr. Jana Vahalíková - knihovna 

1. Co si mám představit pod pojmem sociálně nežádoucí chování? 

2. Proč ve škole zajišťuji metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice 

rizikového chování? 

3. Co si mám představit pod pojmem rizikové chování? 

4. Co je to Minimální preventivní program školy a proč jej vytváříme? 

 

Školní sociální pedagog Mgr. Tereza Kuchtová - knihovna 

1. Proč je důležitá spolupráce se školním metodikem prevence? 

2. Proč je důležité zlepšování sociálních vztahů na pracovišti, podpora inkluzivního 

vzdělávání? 

3. Proč a jak pracuje s třídním kolektivem (individuálně i skupinově)? 

4. V čem spočívá práce sociálního pedagoga směrem k rodině? 

5. Se kterými zařízeními (např. stacionář, nemocnice, OSPOD...) spolupracuje a proč? 

6. Jak plánuje a organizuje mimoškolní akce pořádané školou? 

 

Ředitelka školy Mgr. Eva Paličková - ředitelna 

1. Proč a jak vytváříme vizi školy a koncepci rozvoje školy? 

2. Co máme v plánu na následující 3 roky? 

3. Proč přijímáme do školy i žáky, kteří nemají trvalý pobyt na území obvodu 

Proskovice? 

4. Chci se ještě zeptat….. 


