PODPORA Vejprty – rozvoj inkluzivního vzdělávání v MŠ a ZŠ
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0004619
Nabídka aktivit města Vejprty na podporu vzdělávacího procesu na úrovni
předškolního a základního vzdělávání
1) Podpora realizovaná prostřednictvím Školního poradenského pracoviště
Školní poradenské pracoviště, které je zřízeno při naší základní škole (ZŠ a MŠ Vejprty) slouží především ke
koordinaci individuálně plánovaných podpůrných opatření a poskytování poradenských a konzultačních služeb pro
žáky a jejich rodiče. ŠPP koordinuje služby s ostatními zařízeními v našem městě, která poskytují sociální služby a
preventivně – výchovné služby (MěSSS Vejprty). Potřebujete pomoci při zvládnutí učiva? Chcete se poradit o
vyšetření vašeho dítěte ve specializovaných poradnách (PPP, SPC)? Potřebujete zprostředkovat kontakt
s odbornými poradenskými pracovišti? Řešíte otázky přechodu mezi stupni vzdělávání, nevíte si rady s volbou
střední školy? Máte jakékoli dotazy, připomínky a přání? V takovém případě nebo i z jakýchkoliv jiných důvodů se
můžete obrátit na pracovníky ŠPP a využít konzultačních hodin přímo v ZŠ nebo na níže uvedených kontaktech
jednotlivých pracovníků.
Potřebujete-li domluvit čas mimo stanovené hodiny, neváhejte nás kontaktovat na uvedeném telefonním čísle nebo
e-mailové adrese.
Konzultační hodiny pracovníků ŠPP
Koordinátor pro 1. stupeň - Mgr. Dita Klucová
Kontakt: +420 608 384 284
Pondělí - 7:00 - 8:00
Středa - 17:00 - 18:00
Čtvrtek - 16:00 - 17:00 (společně s kontaktní osobou pro 1. stupeň)
Kontaktní osoba pro 1. stupeň - Blanka Lazarová
Kontakt: +420 605 800 843
Pondělí - 12:00 – 13:00
Úterý - 12:00 – 13:00
Středa - 7:00 – 8:00
Čtvrtek - 16:00 – 17:00 (společně s koordinátorem pro 1. stupeň)
Pátek - 14:30 – 15:30
Koordinátor pro 2. stupeň - Mgr. Milada Jindrová
Kontakt: +420 723 278 908
Pondělí - 17:00 – 18:00
Středa - 16:00 – 17:00
Čtvrtek - 7:00 – 8:00 (společně s kontaktní osobou pro 2. stupeň)
Kontaktní osoba pro 2. stupeň - Anna Stadlerová
Kontakt: +420 725 913 800
Pondělí - 7:00 – 8:00
Úterý - 17:00 – 18:00
Středa - 17:00 – 18:00
Čtvrtek - 7:00 – 8:00 (společně s koordinátorem pro 2. stupeň)
Pátek - 7:00 – 8:00
Garant – Mgr. Tomáš Kluc
Kontakt: +420 774 483 842
Pondělí - 16:00 – 17:30
Úterý - 16:30 – 18:00
Středa - 16:00 – 17:30

2.) Doučovací aktivity:


Doučování ve škole dle nastaveného rozvrhu doučování.
Má Vaše dítě problémy se zvládnutím aktuálně probíraného učiva nebo i dlouhodobě. Využijte nabízeného
rozvrhu doučování dle jednotlivých předmětů.



Příprava na vyučování pro žáky 1. – 9. ročníku, možnost návštěvy žáků ve střediscích SAS.
Nevíte si rady se zvládnutím optimální přípravy na vyučování, nemáte z pracovních důvodů dostatek času na
pravidelnou přípravu na vyučování. Máte možnost využít služeb SAS v budově ředitelství MSSS. Vašemu dítěti
se budou věnovat pracovníci SAS dle domluveného časového rozvrhu.



Vrstevnické vzdělávání – realizace na ZŠ dle potřeb, minimálně 2 x týdně.
Je pro Vaše dítě optimální příprava, doučování s ostatními spolužáky nebo se staršími spolužáky. Ve škole
nabízíme možnost využití formy vrstevnického vzdělávání především v matematice, kdy pohled a vysvětlení
spolužáky může být vhodnou formou pro zvládnutí probíraného učiva



Doučování s rodiči - účast rodičů na doučování ve škole.
Chcete pomoci svému dítěti při zvládnutí učiva a nevíte si rady v konkrétním předmětu nebo nevíte jakou metodu
zvolit. Využijte možnosti účasti Vás rodičů na hodině doučování, kdy se Vám bude věnovat lektor doučování.
Máte možnost návštěvy jak na pravidelných hodinách doučování dle rozvrhu nebo požádat o individuální formu
doučování ve společně zvoleném termínu.



Příprava na vyučování s rodiči – účast rodičů při přípravě dětí na vyučování v prostorách MSSS, SAS dle
dohodnutého termínu a časových možností rodičů.

Rozvrh doučovacích aktivit v základní škole

Čas

Vyučující

7:00 – 8:00

Čas
Vyučující
12:45 - 13:45

Čas

Vyučující

14:00 – 15:00

Pondělí

Matematika, Fyzika,
Chemie

Rom, 2. stupeň

Vrstevnické vzdělávání

Jindrová, 2. stupeň

Úterý

Matematika

Jindrová,
2. stupeň

Německý jazyk, Zeměpis

Kostínková, 2. stupeň

Středa

Český jazyk, Matematika

Kissová, 1. stupeň

Středa

Přírodověda, Vlastivěda,
Český jazyk

Schirlová,
1. stupeň

Čtvrtek

Matematika

Kissová, 1. stupeň

Čtvrtek

Český jazyk, Anglický
jazyk

Svobodárová,
2. stupeň

Německý jazyk

Střelková, 1. stupeň

Čtvrtek

Vrstevnické vzdělávání Matematika

Kluc, 2. stupeň
Matematika, Fyzika,
Chemie

Rom, 2. stupeň

Český jazyk, Anglický
jazyk
Vacková, 1. stupeň

Pátek

Příprava na vyučování v SAS Vejprty
V případě zájmu můžete využít i pomoci s přípravou vašeho dítěte ve středisku Sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi ve Vejprtech (SAS), které se nachází v budově ředitelství MSSS (modré budova vedle mateřské
školy).
Kontakt:
Tel: +420 797 977 155 (Lenka Šenkyplová - pracovnice SAS)
E-mail: lenka.senkyplova@msssvejprty.cz

3) Společná setkávání
Chtěli bychom vás pozvat na připravená setkání, která se uskuteční v průběhu letošního školního roku a budou se
zabývat vzděláním a aktuálními otázkami, které Vás v procesu vzdělávání zajímají.
A. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který proběhne dne 12. listopadu 2019 od 16:00. Představíme Vám nové učebny,
jejich vybavení a pomůcky, které pedagogům pomáhají k individualizaci výuky. V nové učebně cizích jazyků bude
probíhat setkaní s rodiči a beseda v rámci ,,DEBATNÍ KAVÁRNY´´ na téma Inkluzivní vzdělávání a jeho realizace
v ZŠ a MŠ Vejprty. Přijďte si posedět a v klidu a neformálně si popovídat o tom, jak si představujete ideální školu
pro vaše dítě.
B. SETKÁNÍ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST V PROSTORÁCH STŘEDISKA SAS (březen 2020) Setkání nad
otázkami vzdělávání. Řešení problémů, které aktuálně řešíte. Nabídka aktuálních připravovaných aktivit v oblasti
vzdělávání to jsou jen některé náměty, které chceme s rodiči prodiskutovat a najít společné řešení na této besedě ke
vzdělávacímu procesu ve Vejprtech.
C. JARNÍ DEBATNÍ KAVÁRNA (21. 4. 2020), již tradiční setkání v budově základní školy v období vrcholícího
školního roku. Při této příležitosti se chceme věnovat převážně debatě o metodách a možnostech, které škola nabízí
na všech stupních a ve všech oblastech vzdělávacího procesu.
4) Kariérové poradenství, projekt „Středoškolák“
Volba povolání a kariérové poradenství patří k jednomu ze základních cílů činnosti školního poradenské
pracoviště. Celý program je nazván „Středoškolák“ a má za úkol optimalizovat profesní orientaci žákům z Vejprt a
volbu střední školy včetně všech aspektů nutných k úspěšnému zvládnutí přechodu na střední školu. Jeho úkoly
spočívají v poskytnutí informací o možnostech studia, informací o studijních oborech, přípravu na přijímací řízení a
zjišťování předpokladů žáků pro studium.
Základní a pro děti velmi zajímavou částí programu jsou návštěvy středních škol se seznámením se s jejich
zázemím a nabízenými studijními programy a exkurze u potenciálních zaměstnavatelů. Exkurze mají hlavní úkol při
volbě povolání spolu s poznáním různorodých pracovních prostředí spolu s informacemi o pracovních pozicích
přímo u zaměstnavatelů. Plánovanými akcemi programu jsou také návštěvy výstav středních škol v Chomutově a
besedy s pracovníky úřadu práce.
Máte-li jakékoli dotazy ke zmiňovanému programu nebo řešíte volbu střední školy a potřebujete pomoci?
Kontaktujte pracovníky školního poradenského pracoviště, kteří s Vámi prodiskutují Vaše otázky nebo Vám
zprostředkují kontakty na pracovníky středních škol, případně pracovníky poradenských zařízení.

