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metodik prevence 1.st 

koordinátor inkluze 
školní speciální 

pedagog 

 

výchovný a 

kariérový poradce 

  
 

školní psycholog zástupkyně ředitele 

odloučeného 

pracoviště 
Ronovská 

péče o nadané žáky 

koordinátor ŠVP metodik prevence  

2. st 

logopedická  

péče, speciál. 

pedagogická 
diagnostika 

 

 Koordinace členů ŠPP 

 Komunikace s ŠPZ 

 Práce s žáky SVP a      
s žáky s výukovými 
obtížemi 

 Práce s žáky s OMJ 

 Práce se zákonnými 
zástupci 

           Prevence – 1.stupeň 

 (třídnické hodiny, 

záškoláctví, nepřiměřené 
absence, šikana, užívání 
omamných látek, 
soc.pat. chování žáků) 

 
 

 

 Kariérové a 
výchovné poradenství 

 Práce s nadanými 
žáky 

 Evidence a 
aktualizace dokumentů 

žáků s SVP 

 Tvorba IVP (kontrola 
a vyhodnocení) 
 

 Konzultace a pomoc 

při tvorbě PLPP a IVP 
 

 

Práce s žáky a třídními 
kolektivy ( depistáž 
SVP.nadání, screening, 

zjišťování sociálního 
klimatu ve třídách) 
 
 Diagnostika při výukových 
a výchovných problémech 
žáků  
 
Individuální psychologická 

pomoc žákům 
 
Práce se zákonnými 
zástupci žáků 

 

 

 Prezentace ŠPP na 
odloučeném pracovišti 

 Metodické vedení při 
práci s nadanými žáky 
 
Spolupráce s MU - FSS - 
vyhledávání nadaných 
žáků 

 
 

 
 

 

 Obsahy a 
výstupy vzdělávání  

 ŠVP 

 Zápisy z porad 
ŠPP 

 Prezentace ŠPP 

(zveřejňování 
informací – web, 
zpravodaj…) 

 

 Prevence – 2.stupeň 
(třídnické hodiny, 

záškoláctví, 
nepřiměřené absence, 
šikana, užívání 
omamných látek, 
sociálně patologické 
chování žáků) 

Spec. ped. dg 
           Obtíže v oblasti 
 řeči   komunikace, řeči 
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ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ADAMOV školní rok 2022/2023 

KONTAKTY A KONZULTAČNÍ HODINY 
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Mgr. Martina 

Burianová 

Mgr. Kamila 

Šobáňová 

Mgr. Soňa 

Karásková 

Mgr. Martina 

 Belžíková 

Mgr. Ilona 

Šturchová 

Mgr. Zdeňka 

Křížová 

vedoucí ŠPP 

koordinátor 

inkluze 

školní speciální 

pedagog  

metodik prevence 

 1. st 

výchovný a 

kariérový poradce  

 

školní psycholog 

 

zástupkyně ředitele 

ZŠ Ronovská 

péče o nadané žáky 

koordinátor ŠVP metodik prevence  

2. st 

Speciální pedagog 

logopedický asistent 

PRO PEDAGOGY A ASISTENTY 
pátek 

7.00 – 7.40 

St 7.00 – 7.40 Po 12-13 

 

úterý 7.00 -7.30 Út 12 - 13 St 7.15 – 7.40 Pá 7.00 – 7.40 

PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE 
úterý 

7.00 -7.40 

úterý 

V době konzultací 

a TS a po tel. 

dohodě 

V době konzultací 

a TS dle domluvy 

 

 

Út 13 – 16 

a dle domluvy 

Konzultace a TS 

dle domluvy 

Konzultace a TS 

dle domluvy 

Konzultace a TS 

dle domluvy 

Konzultace a TS 

dle domluvy 

PRO ŽÁKY 
 úterý 

7.00 – 7.40 

St 13 - 14 St 12 – 15 

Čt 12 – 15 r. 

úterý 7.00-7.30 Čt 12 - 13 St 7.15 – 7.40 Pá 7.00 – 7.40 

KONTAKT 
i.martochova@ad

amov.cz 

tel. 607602800 

 

m.burianova@ada

mov.cz 

tel. 734 451891  

 

k.sobanova@adam

ov.cz 

tel. 774882018 

 

s.karaskova@adam

ov.cz 

tel. 515 531 193, 

724370195 

m.belzikova@a

damov.cz 

tel. 515 531 196 kl. 

210 

i.sturchova@ada

mov.cz 

tel. 515 531 196 

kl.209 

z.krizova@adamov.

cz 

tel. 

 
 Všechny konzultace s pracovníky ŠPP je třeba předem dohodnout, preferujeme domluvu přes email a edookit. 
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