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Školní metodik prevence

Třída MŠ

Logopedický asistent
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731 912 663

poncikova.dominika@email.cz

739 869 661

poncikovap@seznam.cz
konzultační hodiny
středa 14:00 – 15:00
úterý a čtvrtek 7:00 – 7:40, dle
domluvy
čtvrtek a pátek 12:00 – 12:30, dle
domluvy
pondělí 13:00 – 13:30, dle
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Základní škola a Mateřská škola Bitozeves
Bitozeves 89, Louny 440 01, Tel.: 415 783 055, e-mail: skola@skolabitozeves.cz ,
web: www.skola-bitozeves.cz

Zaměření poradenské služby
Prevence školní neúspěšnosti
Věnovat se všem žákům s výchovnými a výukovými problémy, průběžně a dlouhodobě
s nimi pracovat a vytvářet tak předpoklady pro snižování těchto problémů. Prohloubit
včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků.
Prevence sociálně patologických jevů
Věnovat se všem projevům rizikového chování, které předchází vzniku sociálně
patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací
k překonávání problémových situací. Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních
problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním
znevýhodněním. Zmírňovat důsledky zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění
a sociálního znevýhodnění a prevence jeho vzniku. Vybudovat příznivé sociální klima
pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole.
Žáci nadaní a mimořádně nadaní
Vytvářet vhodné podmínky, formy a způsoby práce pro žáky nadané a mimořádně
nadané.
Vzdělávání pedagogických pracovníků
Podporovat rozvoj pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a
profesních dovedností pedagogických pracovníků ve škole. Zajistit metodickou
podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a
dovedností do vzdělávací činnosti školy.
Spolupráce s poradenskými zařízeními
Rozvíjet spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogickopsychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a dalšími poradenskými
zařízeními.
Spolupráce se zákonnými zástupci
Prohlubovat spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků.
Logopedická péče
Zabezpečit odbornou činnost v prevenci, diagnostice a komplexní logopedické
intervenci u žáků s narušenou komunikační schopností a zabezpečuje metodické a
konzultační činnosti v oblasti působení.
Mgr. Bc. Jitka Kozelková
ředitelka školy

