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Souhlas rodičů s činností školního speciálního 
pedagoga

Informovaný souhlas s činností školního speciálního 

pedagoga - podepisuje zákonný zástupce po nástupu 

žáka do školy, vztahuje se na všeobecnou činnost 

speciálního pedagoga ve škole, např. pozorování žáků ve 

výuce, práci se třídou 

Situace, kdy o konzultaci požádá samotný žák - školní 

speciální pedagog poskytne jednorázovou konzultaci, 

v případě další spolupráce kontaktuje rodiče

Zákonnný zástupce žáka je vždy informován, pokud je 

žákovi poskytováno podpůrné opatření



Činnost speciálního pedagoga ve škole

Konzultace se žáky, rodiči a pedagogy školy

Spolupráce s pracovníky specializovaných poradenských 

pracovišť (PPP, SPC, SVP)

Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků s potřebou 

podpůrných opatření (PO)

Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků

Metodická podpora pedagogům při vzdělávání žáka s PO

Realizace plánů vedoucích k odstranění či zmírnění 

výukových problémů

Poskytování individuální podpory při plnění výukových plánů

Zajištění PO a tandemové výuky

Účast na výchovných komisích, pedagogických poradách 



Témata, se kterými se můžete obrátit na školního 
speciálního pedagoga

Logopedické potíže žáků 

 nesprávná výslovnost hlásek, zadrhávání

 obtíže při zrakovém a sluchovém rozlišování hlásek, při tvorbě 

gramaticky správných vět, v grafomotorickém projevu

Podpora žáků se specifickými poruchami učení 

(SPU)

 dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspinxie, 

dyspraxie, dysmúzie

Podpora žáků z cizojazyčného rodinného prostředí

 zajištění výuky českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským 

jazykem

 spolupráce s F-POINT



Témata, se kterými se můžete obrátit na školního 
speciálního pedagoga

Speciálně pedagogická diagnostika

 obtíže při plnění výukového plánu 

 doporučení pro další vyšetření

Podpora žáků se stanovenými PO 

 metodická doporučení 

 spolupráce s pedagogy i rodinou žáka

Potřeba zajištění individuální práce se žákem

 speciální vzdělávací potřeby, logopedická péče, SPU, PO, IVP,…



Konzultační hodiny

Kdykoliv po předchozí domluvě.
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