
Školní poradenské pracoviště na ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 

     Od 1. 9. 2016 začalo fungovat na naší škole školní poradenské pracoviště ve 

složení: výchovný poradce, školní metodik prevence a speciální pedagogové a 

od 1. 3. 2017 školní psycholožka. 

Úkoly školního poradenského pracoviště: 

- pomoc při vyhledávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami 

- péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

- reedukace specifických poruch učení 

- prevence výskytu rizikového chování 

- práce s kolektivem třídy 

- kariérové poradenství 

- individuální poradenské konzultace pro rodiče, děti, učitele 

- zprostředkování kontaktu na jiné odborné pracoviště 

- komunikace se školskými poradenskými zařízeními 

- průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření 

předpokladů pro jeho zlepšování 

Cíle poradenského pracoviště: 

- poskytování poradenských služeb žákům, zákonným zástupcům a 

učitelům 

- zlepšení sociálního klimatu školy 

- práce se všemi subjekty školy 

- programy prevence rizikových forem chování 

- zajištění péče o žáky s SVP a příprava podmínek pro úspěšnou integraci 

- řešení problémů spojených se školní docházkou 

- posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem 

- péče o mimořádně nadané žáky 

- poskytování služeb kariérového poradenství 

- spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními 

 

 

 



Výchovná poradkyně: 

Karin Koláčková 

Tel.  548 422 755 

Mail: kolackova@zsblazkova.cz, kolackova.karin@seznam.cz 

Konzultační hodiny: čtvrtek – 13,00 – 15,00 hodin, jinak kdykoli po telefonické 

domluvě 

Činnost výchovné poradkyně: 

Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy: 

- věnuje péči žákům s rizikovým nebo problémovým chováním 

- shromažďuje podklady pro PPP a SPC 

- podílí se na sestavování IVP pro integrované žáky 

- vede databázi integrovaných žáků 

- vede databázi žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

 

Volba povolání 

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání a při 

vyplňování přihlášek na střední školy 

- spolupracuje se středními školami, podává informace o středních 

školách, poskytuje jejich propagační materiály 

- spolupracuje s úřadem práce a dalšími institucemi zabývajícími se 

kariérovým poradenstvím 

Metodická činnost 

- poskytuje metodickou pomoc pedagogům v otázkách integrace, tvoření 

IVP 

- pečuje o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 

- spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zajištění 

poradenských služeb 

- podává návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělávání, prevence a 

nápravy problémů 
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Školní metodička prevence 

Mgr. Marcela Keberlová 

Tel. 548 422 740 

Mail: keberlova@zsblazkova.cz 

Konzultační hodiny: středa – 7,30 – 8,00 hodin, jinak kdykoli po telefonické 

domluvě 

Činnost metodičky prevence: 

Poradenská činnost: 

- vyhledává a provádí pedagogickou diagnostiku žáků s rizikovými projevy, 

poskytuje poradní služby těmto žákům a jejich rodičům 

- spolupracuje s třídními učiteli na zachycení varovných signálů spojených 

s možností rozvoje rizikového chování 

- připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami 

chování ve škole 

 

Informační činnost: 

- zajišťuje a předává odborné informace o problematice rizikového 

chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách 

specifické primární prevence pedagogům školy 

- vede a aktualizuje databázi spolupracovníků školy 

Metodická a koordinační činnost: 

- koordinuje a tvoří (ve spolupráci s ostatními pedagogy) preventivní 

program školy 

- koordinuje a participuje aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, 

závislostí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, 

kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších typů  

rizikového chování 

- koordinuje a realizuje aktivity zaměřené na zapojování multikulturních 

prvků do vzdělávacího procesu 
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Speciální pedagogové 

Mgr. Gabriela Přidalová 

Tel. 548 422 740 

Mail: pridalova@zsblazkova.cz 

Konzultační hodiny: úterý – 14, 00 -15, 00 hodin, jinak kdykoli po telefonické 

domluvě 

Mgr. Romana Pánková 

Tel. 548 422 740 

Mail: pankova@zsblazkova.cz 

Konzultační hodiny: čtvrtek – 7,00 – 8,00 hodin, jinak kdykoli po telefonické 

domluvě 

Činnost speciálních pedagogů: 

- vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v úzké 

spolupráci s vyučujícími 

- depistážní činnost 

- diagnostická a intervenční činnost (stanovení hlavních problémů žáka, 

vytvoření PLPP, realizace intervenční činnosti- zajištění individuální práce 

se žákem) 

- provádění speciálně pedagogických vzdělávacích činností, činností 

reedukačních, kompenzačních se skupinou žáků 

- konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na vyhodnocování navržených 

podpůrných opatření pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 

- pomoc při tvorbě plánů pedagogické podpory (PLPP) 

- zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů 

- individuální práce s žákem (po dohodě) 

- kooperace s dalšími odbornými pracovníky 

- vedení příslušné dokumentace 

- konzultace s rodiči vyšetřených žáků 

 

mailto:pridalova@zsblazkova.cz
mailto:pankova@zsblazkova.cz


Školní psycholožka: 

 

Mgr. Kristýna Janásová 

 

Tel. +420 606 147 205 

Mail: janasova@zsblazkova.cz 

 

Konzultační hodiny: pátek – 7.30 – 8.00, jinak kdykoliv po telefonické 

domluvě 
 

Pro žáky:  

- Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  
(žáci s výchovnými či výukovými potížemi, mimořádně nadaní žáci a žáci 
dle doporučení ŠPZ) 

- Poradenské konzultace pro žáky  
(výukové nebo vztahové potíže, potíže s adaptací nebo začleněním do 
kolektivu třídy, rodinné nebo osobní problémy, poradenství ohledně 
techniky nebo hygieny učení, kariérové poradenství) 

- Krizová intervence pro žáky, pomoc při řešení krize 
- Skupinová práce s kolektivem třídy  

(programy pro budování vztahů ve třídě, adaptační programy, prevence 
sociálně patologických jevů, osobní rozvoj žáků, diagnostika vztahů a 
zlepšování klimatu ve třídě) 

- Terapeutické vedení (individuální i skupinové – práce s celým kolektivem 
třídy) 

 
 
Pro rodiče: 

- Poradenské konzultace pro rodiče 
(výukové nebo výchovné potíže, rodinné problémy, kariérové 
poradenství) 

- Individuální psychodiagnostické činnosti 
(žáci s výukovými a výchovnými problémy, s mimořádným nadáním, 
s rizikovým chováním) 

- Pomoc s komunikací a nastavení spolupráce na úrovni školy 
(propojení péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s výukou 
na úrovni školy, koordinace výuky a péče o dítě ve škole)  
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Pro učitele: 
- Provádění diagnostiky a depistáží  

(žáci s výchovnými či výukovými potížemi, mimořádně nadaní žáci, žáci 
s rizikovým chováním) 

- Metodická podpora v oblasti práce se žáky s výchovnými či výukovými 
potížemi nebo nadanými žáky (žáci se speciálními vzdělávacími 
potřebami), metodická podpora asistentů pedagoga 

- Práce se třídou  
(diagnostika vztahů ve třídě, zlepšování psychosociálního klimatu ve 
třídě, vedení třídnických hodin, výjezdové akce se školou s 
psychologickou náplní)   

- Výchovně-vzdělávací činnost  
(participace na vedení preventivních programů pro třídy, příprava 
podpůrných programů a tvorba programů na zakázku třídního učitele) 

- Individuální konzultace, koučování nebo další poradenské služby 
 

 


