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Školské poradenské pracoviště 
 

 
Členové ŠPP:  
Školní metodik prevence: Mgr. Jana Kubínová 
Třídní učitelky: Mgr. Jana Kubínová, Mgr. Jana Cikánková 
Učitelky: Mgr. Lenka Vybralová, Veronika Hrdá 
Vychovatelka: Veronika Hrdá 
Výchovný poradce: Mgr. Jana Kubínová 
 
Jak postupujeme, abychom včas podchytili školní neúspěšnost 

 
 
➢ snažíme se problém zachytit co nejdříve a odhalit příčiny neúspěšnosti sledováním  
➢ uplatňujeme individuální přístup k žákům, respektujeme jejich individuální tempo 

a posilujeme motivaci žáků 

➢ Všichni pedagogičtí pracovníci, kteří pracují s žákem postupuji shodně a vzájemně se 

informuji a radí 

➢ jednostranně nezdůrazňujeme nedostatky a chyby žáka 
➢ komunikujeme s rodiči, pomáháme jim zajistit nejrůznější odborná vyšetření 
➢ nabízíme žákům individuální doučování po vyučování nebo před vyučováním, 

možnost konzultací jeho obtíží 
 

➢ pro zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků volíme takové formy a druhy 
zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a posilují pozitivní motivaci 

➢ v hodnocení se zaměřujeme na pozitivní výkony žáka, a tím podporujeme jeho 
pozitivní motivaci k učení 

➢ užíváme podpůrných aktivit – oznámení písemné práce, stanovení termínu zkoušení 
z konkrétního učiva, umožnění opakovaného opravného pokusu 
 

➢ používání podpůrných pomůcek při samostatné práci – přehledy, tabulky, kalkulačky  
➢ Zařadíme žáka do doučování po projednání s rodiči 
➢ Dle potřeby vypracujeme plán pedagogické podpory 

 
➢ Úzce spolupracujeme PPP  
➢ Navrhneme rodičům vyšetření v PPP 
➢ Postupujeme dle vyšetření PPP 

 
 
 
Jak podporujeme nadané žáky 
 

➢ Aktivně si všímáme žáků, kteří vykazují určité nadání 
➢ Podporujeme je tím, že jim zadáváme větší rozsah práce 
➢ Zadáváme mírně náročnější práce, rozvíjíme jejich nadání 
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➢ Umožňujeme jim účast na soutěžích a olympiádách 
➢ Umožňujeme jim pracovat na náročnějších projektech nebo spolupracovat se staršími 

žáky  
➢ Informujeme rodiče a spolupracujeme s nimi 
➢ Navrhujeme vyšetření v PPP ve spolupráci s rodiči 
➢ Spolupracujeme s PPP 

 

 

Cetkovice 6. 9. 2021 

Mgr. Jana Kubínová 

 


