
Kdo vám v naší škole pomůže?  

Školské poradenské pracoviště 
 

Mgr. Jaroslava Holásková 

vedoucí ŠPP 

výchovný poradce pro 1. – 6. ročník 

tel.: 543 211 912 kl. 26 

mail: holaskova@zshroznova.cz 

konzultační hodiny: úterý 14 – 16 hod. po telefonické domluvě 

 

Mgr. Petra Franková 

výchovný poradce pro 6. – 9. ročník 

kariérní poradce 

koordinátor pro žáky s odlišným mateřským jazykem 

tel.: 543 211 912 kl. 33 

mail: frankova@zshroznova.cz 

konzultační hodiny: úterý 14 – 15.30 hod. po telefonické domluvě 

 

Mgr. Barbora Koryčanská 

metodik prevence 

tel.: 543 211 912 kl. 29 

mail: korycanska@zshroznova.cz 

konzultační hodiny: úterý 13 – 14 hod. po telefonické domluvě 

 

Mgr. Kamila Hrbková 

pedagog s rozšířenou kompetencí v oblasti speciální pedagogiky 

tel.: 543 211 912 kl. 33 

mail: hrbkova@zshroznova.cz 

konzultační hodiny: středa 14 – 15 hod. po telefonické domluvě 

 

Mgr. Radka Šebelová 

školní psycholog 

tel.: 543 211 912 kl. 35 

mail: psycholog@zshroznova.cz 

konzultační hodiny: pondělí, úterý a čtvrtek po telefonické domluvě 

Manuál pro společně vzdělávání  
 

 

 

 

Co je společné vzdělávání (inkluze)? 

Všechny děti se vzdělávají společně v hlavním vzdělávacím 

proudu bez ohledu na handicap, pokud je to v jejich zájmu.  

 

Komu je manuál určen? 

Tento leták je vhodný pro rodiče, žáky a učitele na ZŠ 

Hroznová, stejně tak pro širokou veřejnost. 

 

Co v manuálu najdete? 

Poradíme vám základní postup při obtížích dítěte ve škole. 

Najdete zde kontakty na pracovníky školy, kteří vám pomohou. 

 

Co v manuálu nenajdete? 

Univerzální řešení neexistuje, obtíže je nutno řešit přímo 

s pracovníky školy, poradí vám další postup. 

 

Koho mohu požádat o radu? 

Informace v manuálu jsou obecné, konkrétní dotazy směřujte 

na školské poradenské pracoviště. Jsme tu pro vás. 

 

více informací o škole na www.zshroznova.cz 

více informací o společném vzdělávání v České republice na  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/spolecne-vzdelavani-1 

 

 



Učitel nebo rodič zjistí, že dítě má obtíže ve vzdělávání, zhoršený zdravotní nebo psychický stav, problémy v kolektivu. 

 

Učitel poskytne žákovi přímou podporu ve výuce. Pokud ta nestačí, škola vypracuje plán pedagogické podpory (PLPP), kde jsou 

uvedeny problémy žáka, jeho potřeby a cíle. Jedná se o minimální úpravy metod, organizace a hodnocení vzdělávání. Rodiče 

a učitelé jsou seznámeni s PLPP. Školní poradenské pracoviště (ŠPP) metodicky vede učitele, pravidelně se s nimi setkává. Pokud 

PLPP nedostačuje, je doporučena spolupráce se školským poradenským zařízením (ŠPZ).  

 

Při závažnějších obtížích žáka doporučí třídní učitel (i na podnět jiného učitele nebo rodiče) vyšetření v ŠPZ. Návrh na vyšetření 

projedná třídní učitel s rodičem. Když ten souhlasí, je žák odeslán na vyšetření. Třídní učitel, ostatní učitelé a výchovný poradce vyplní 

před vyšetřením dotazník o žákovi. Po vyšetření žáka projedná jeho závěry třídní učitel s rodiči a je nabídnuta další péče. Dle 

doporučení ŠPZ pokračuje škola v PLPP nebo nově zpracuje individuální vzdělávací plán (IVP). 

 

Rodič podá řediteli školy žádost o vzdělávání žáka podle IVP. IVP zpracují ve vzájemné spolupráci třídní učitel, učitelé dalších 

předmětů a speciální pedagog. IVP je projednán se žákem, rodiči a ŠPP. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) 

a doporučení ŠPZ. Jedná se o větší úpravy metod, organizace a hodnocení vzdělávání. IVP obsahuje konkrétní formu podpory 

žáka – tzv. podpůrná opaření. Plnění IVP se kontroluje a jeho obsah se může v průběhu školního roku upravovat.  

 

Výše uvedený postup platí také u žáka nadaného a mimořádně nadaného. Nadaný žák má vysokou úroveň rozumových 

schopností, pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovedností. Mimořádně nadaný žák má mimořádné schopnosti 

a vysokou tvořivost v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech.  

 

Při odborném vyšetření žáka spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) Brno, Hybešova 15 (tel.: 543 426 080). 

 
Co znamenají jednotlivé zkratky? 

 

IVP = individuální vzdělávací plán = individuálně upravený vzdělávací plán žáka 

PLPP = plán pedagogické podpory = minimálně upravený plán vzdělávání žáka 

PPP = pedagogicko-psychologická poradna = typ odborného poradenského zařízení 

ŠPP = školní poradenské pracoviště = školní pracoviště pomáhající žákům s obtížemi 

ŠPZ = školní poradenské zařízení = odborné pracoviště mimo školu, např. PPP 

ŠVP = školní vzdělávací plán = plán podle kterého se ve škole vzdělává 


