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Listopad

− revize všech diagnostických zpráv a doporučení u dětí se
specifickými poruchami učení a chování. (platnost psychologické
zprávy je dva roky)
- zahájení činnosti poradenského centra
− otevření poradny pro žáky, rodiče a učitele naší školy
− zahájení práce třídních učitelů a školní psycholožky
− zahájení práce s novými kolektivy a velkými třídami
− zahájení výuky PSPP (předmětů speciálně pedagogické péče)
− zahájení výuky PI (pedagogická intervence)
− pomoc při sestavování IVP (individuální vzdělávací plán)
− zaměření na žáky problémových tříd
− konzultace s třídními učiteli o stávajících problémech
v jednotlivých třídách (děti se špatným prospěchem, děti
s SPU, vztahy v třídním kolektivu, výchovné problémy
− zjišťování sociálního klimatu na druhém stupni
− kariérové poradenství pro žáky devátých tříd
− zahájení přednášek na téma závislost na počítačích a sociálních sítích, mediální
gramotnost a kyberšikana

Prosinec
-

nové poruchy příjmu potravy - přednášky
skupinová a komunitní práce se žáky
zahájení přednášek na téma mentální anorexie – 4. a 5. třídy
mapování sociálního klimatu - 1. stupeň

-

zahájení přednášek na téma alkohol u dětí školního věku 4. a 5. třídy
podpora žáků s výukovými obtížemi
kouření, nikotin a škola
konzultace s rodiči dětí, které se účastnily PSPP a PI

Leden

Únor
- příprava dne otevřených dveří
− práce s dětmi se špatným prospěchem
− příprava zápisu do prvních tříd

− zahájení přednášek na téma netolismus 2. stupeň
Březen, Duben
− průzkum volnočasových aktivit dětí v rámci prevence rizikového chování
-

léčba závislostí
zápis do prvních tříd

-

příprava materiálů pro třídní učitele na školy v přírodě, pokud to situace
s pandemií dovolí
karierní poradenství pro žáky osmých tříd

Květen
Červen

− ukončení výuky PSPP a PI
− závěrečné konzultace s rodiči dětí, které se účastnily PSPP a PI
− zhodnocení činnosti ŠPP
Členové ŠPP se budou pravidelně scházet každý měsíc a rovněž jsou plánovány konzultační
schůzky s Mgr. Pristačovou (psycholožka PPP - P7). Školní psycholog bude zajišťovat výuku PSPP a
PI. Školní psycholog bude průběžně informovat pedagogy o nových pomůckách, určených pro
pedagogickou podporu. Školní psycholog metodicky povede 2 asistentky pedagoga (první a druhá
třída) a asistentku pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Školní psycholog rovněž povede
školní parlament.
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