Doplněk Vnitřního řádu školy, který specifikuje školní poradenské
pracoviště a zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Významnou úlohu v této oblasti hraje školní Metodická komise pro inkluzi, jejíž
členové jsou všichni třídní učitelé speciálních tříd, výchovný poradce, školní preventista,
školní psycholog a učitelé II. stupně ve speciálních třídách, kteří mají vystudovanou speciální
pedagogiku nebo tam učí více naukových předmětů. Sdružení řídí koordinátor inkluze a jeho
schůzek se účastní vždy někdo z vedení školy.
Na I. stupni ve speciálních třídách jsou zodpovědnými osobami přímo třídní učitelé,
kteří jsou všichni speciální pedagogové. V případě potřeby předávají informace od
příslušných ŠPZ dalším učitelům (jen v případě výuky cizího jazyka).
Na II. stupni ve speciálních třídách jsou zodpovědnými osobami třídní učitelé ve
spolupráci s koordinátorem inkluze. Oba potom předávají informace od příslušných ŠPZ
dalším učitelům v daných třídách.
V běžných třídách je zodpovědnou osobou výchovný poradce, který předává
informace od příslušných ŠPZ třídnímu učiteli a ve spolupráci s ním případně i dalším
učitelům, kteří jsou zapojeni v rámci svého předmětu do podpůrných opatření u konkrétního
žáka.
Vlastní školní poradenské pracoviště tvoří výchovný poradce – Mgr. Dagmar
Sklenářová, školní psycholog – Mgr. Lenka Cásková, koordinátor inkluze (speciální pedagog)
– Mgr. Ilona Müllerová a školní preventista – Mgr. Lenka Kührová.
Odpovědnou osobou školního poradenského pracoviště je výchovný poradce – Mgr.
Dagmar Sklenářová. Školní poradenské pracoviště je umístěno v kabinetu výchovného
poradce a školního psychologa. Kabinet je na hlavní budově školy v I. poschodí v 1. místnosti
vpravo od schodiště.
Úřední hodiny pro rodiče jsou :
……
……
Po domluvě s členy školního poradenského pracoviště lze dohodnout jiný termín :
Výchovný poradce – Mgr. Dagmar Sklenářová
Školní psycholog – Mgr. Lenka Cásková
Koordinátor inkluze (spec. ped.) – Mgr. Ilona Müllerová
Školní preventista – Mgr. Lenka Kührová
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