
 

 

 

 
 

 

 

Boskovice, 8. září 2014 

Vážení rodiče/zákonní zástupci, 

 

rádi bychom Vás touto cestou informovali o školním poradenském pracovišti (ŠPP), které pokračuje 

díky projektu Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem 

prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami v těchto oblastech na základních a mateřských školách (Projekt CZ.1.07/1.2.17/02.0035). 

 

 

Školní poradenské pracoviště 

 
1) Co je školní poradenské pracoviště (ŠPP)  

 Školní poradenské pracoviště zaštiťuje na ZŠ Boskovice poskytování poradenských služeb.  

 Při své práci se řídí vyhláškami č. 116/2011 a č. 147/2011 (novelizované č. 72 a č. 73 z roku 

2005).  

 Členové poskytují poradenské, metodické, informační a koordinační služby žákům, rodičům i 

pedagogům.  

 Zajišťují také odpovídající péči pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 ŠPP se podílí na primární prevenci rizikového chování v rámci celé školy (viz minimální 

preventivní program).  

 ŠPP spolupracuje s dalšími školními poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické 

poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče).  

 ŠPP poskytuje své služby bezplatně.  

 

2) Cíle ŠPP  

 Včasná identifikace žáků s výukovými nebo výchovnými obtížemi. Identifikace žáků s nadáním.  

 Zajišťovat diagnostiku obtíží v odpovídajícím školském poradenském zařízení.  

 Rozvíjet poskytování podpůrných a vyrovnávacích opatření dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami.  

 Zajištovat integraci dětí se zdravotním postižením na základě doporučení.  

 Koordinovat činnost asistentů pedagoga 

 Preventivní práce s třídními kolektivy v oblasti rizikového chování a sociálně-patologických 

jevů.  

 Poradenství při volbě středních škol.  



 

 Intervenční práce v třídních kolektivech, řešení problémových situací, pomoc třídním učitelům.  

 Individuální práce (školní psycholog) s dětmi na základě souhlasu rodičů.  

 

3) SEZNAM ČLENŮ školního poradenského pracoviště  

 

Pracoviště nám. 9. května  

výchovný poradce  
Mgr. Marcela Kramlová  

marcela.kramlova@zsbce.cz  

tel.: 516 802 293  

 

metodik prevence  
Mgr. Gabriela Staňková  

gabriela.stankova@zsbce.cz  

 

školní psycholog  

Mgr. Martina Dršková  

martina.drskova@zsbce.cz  

(poskytuje služby všem 3 pracovištím) 

 

Pracoviště Sušilova 28  

 

výchovný poradce  
Mgr. Jaroslava Nahodilová  

nahodilova.zs2@centrum.cz  

tel.: 516 802 342  

 

metodik prevence  
Mgr. Zdeněk Žáček  

zacek.zs2@centrum.cz  

tel.: 516 802 355 

 

speciální pedagog  
PhDr. Irena Čechová  

ceskobritska.ops@seznam.cz  

tel.: 608 509 110  

pracoviště Slovákova 8  

 

výchovný poradce  
Mgr. Dana Fidlerová  

fidlerovadana@seznam.cz  

tel.: 516 802 320  

 

metodik prevence  
Mgr. Světlana Hrdličková  

svetlanahrdlickova@seznam.cz  

tel.: 516 802 331  

 

4) školní psycholog  
viz samostatný odkaz 


