
Školní poradenské pracoviště ZŠ Hostěradice 

  

Ředitelka školy – výchovný poradce – Mgr. Pavlína Kociánová 

Tel. kontakt: 515333471 

Konzultační hodiny: po telefonické domluvě 

 shromažďuje a eviduje dokumenty o žácích z různých školních poradenských či lékařských zařízení 
 připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci 

s dalšími odborníky 
 dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace 
 spolupracuje se školními poradenskými zařízeními 
 připravuje podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 
 spolupracuje s třídními učiteli 
 spolupracuje při řešení výchovných problémů, jedná s rodiči 

 pomáhá hledat možné cesty k nápravě vzdělávacích či výchovných problémů, komunikuje s příslušnými 
institucemi (PPP, SPC, SVP, OSPOD, PČR apod.) 

  

Školní metodik prevence - Mgr. Pavlína Jurková 

Tel. kontakt 515333307 

1. patro, č. dveří 19 

Konzultační hodiny: po telefonické domluvě 

 věnuje pozornost primární prevenci rizikového chování dětí 
 vytváří program prevence patologických jevů ve škole 
 poskytuje odborné vedení pracovníkům školy při jeho realizaci 
 inovuje strategie přístupu k prevenci rizikového chování žáků 
 poskytuje metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy 
 ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům a žákům školy 

 
 

Pedagog pověřený spoluprací se školskými poradenskými zařízeními a pověřený prací s dětmi se SVP 
při hodinách PSPP a PI - Mgr. Dana Karasová 

Tel. kontakt: 515333307  

1. patro, č. dveří 20 

Konzultační hodiny pro rodiče: po telefonické domluvě 

 koordinuje vypracování individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

 realizuje speciálně pedagogickou činnost v rámci PSPP a PI 

 poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům a zákonným zástupcům  

 metodicky podporuje pedagogy 

 připravuje návrhy na další péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 spolupracuje s ostatními učiteli při zpracování IVP a PLPP 

 konzultace se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) 

tel:384%20361%20910
tel:384%20361%20910

