
 
 

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  



ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům 

i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální 

pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. 

Odborníci pracují se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se 

žáky nadanými a se žáky, kteří potřebují ve vzdělávání podpořit. 

Značná pozornost je věnována prevenci: záškoláctví, neprospěchu a 

pomoci při péči o žáky s poruchami chování. 

ŠPP spolupracuje s vedením školy, pedagogickým sborem i a 

v případě potřeby i dalšími odborníky 

(PPP, SVP, OSPOD, Policie, lékaři). 

ŠSP se věnují: 

Individuální práci se žáky 

Skupinové práci se žáky 

Komunikaci s rodiči žáků 

Práci s pedagogickými pracovníky 



PhDr. Iva Enachescu-Hroncová, PhD 

 
Její pracovna je v přízemí ZŠ Zachar, blízko u hlavního vchodu, vedle dveří je umístěna 

schránka důvěry. Je možno se objednat osobně nebo telefonicky:  

PhDr.  Enachescu-Hroncová  - 605 480 120 

  
Nabízí: 

-    psychologická vyšetření schopností a vlastností osobnosti žáků 

- testy profesní orientace a kariérové poradenství 

- pomoc při řešení kázeňských problémů, problémů s prospěchem, s osobními                           

problémy 

-    nabízí pomoc s neurotickými problémy (úzkost, tréma, nespavost), závislostmi  

     (na drogách,       tabáku, alkoholu, hracích automatech) 

-    pracují s třídním kolektivem 

-    provádí se žáky relaxační techniky, aktivity pro uvolnění napětí a zlepšení soustředivosti 

-  nabízí pomoc rodičům při řešení problémů (informacemi, poradenstvím i nácvikem                                                       

dovedností potřebných k úspěšné výchově dítěte 

  



 

Mgr. Alena Skopalová,  
má pracovnu v 1. patře ZŠ Zachar, tel. 573 503 253, 725 915 401 

 
Vyhledává a pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami (SVP). Připravuje a ovlivňuje podmínky pro 

integraci dětí se zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním a nadaných dětí. Pomáhá vytvářet individuální 

vzdělávací programy pro žáky se SVP. Spolupracuje s dalšími 

poradenskými pracovišti. Komunikuje s rodiči. 

Metodicky pomáhá dalším pedagogům a asistentům 

pedagoga. 

Speciální pedagog pro žáky 2.st. – Mgr. L. Nesvadbová 

Školní logoped – Mgr. L. Bezděková 



Mgr. Iva Kolářová, kabinet M, tel.: 573 503  274 
 

Zajišťuje kariérové poradenství pro žáky i rodiče, poskytuje 

informace o možnostech studia a zaměstnání. Vyhledává a 

provádí orientační šetření žáků, kteří vyžadují zvláštní 

pozornost. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr. Marcela Honzírková,  

kabinet CH, tel.: 573 503 276 

 

Věnuje pozornost prevenci rizikového 

chování dětí (záškoláctví, závislostí, 

kriminálního chování atd.). Koordinuje 

tvorbu minimálního preventivního 

programu školy. 

 



PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM NABÍZÍME: 
- zajištění odborné pomoci u žáků s SVPU a SVPCH i žáků 

s rizikem vzniku poruch 

- monitoring, depistáž u žáků s problémy ve vzdělávání 

-    odbornou podporu práce s rodiči 

-    metodickou podporu, výběr pomůcek, výukových programů 

- konzultace o vzdělávacím postupu, naplňování IVP,                    

vyhodnocení plnění IVP 

-    osobní podporu 

RODIČŮM NABÍZÍME: 
- konzultace žáků s rizikem vzniku SVP, žáků 

s SVPU a CH nebo u žáků s problematickým 

vývojem 

- konzultace k přístupu k učiteli 

- konzultace problémů v rodině 

- sociální poradenství 

- konzultace k dalším možnostem odborné péče 



ŽÁKŮM NABÍZÍME: 

 

• individuální nebo skupinovou nápravu výukových 

i výchovných problémů 

• zařazení do nadstandardní terapeutické péče,  

• logopedické, dyslektické kroužky, rozvoj nadání 

• kariérové poradenství 

• pomoc při řešení rodinných i jiných problémů 

 



UŽ MŮŽU DO ŠKOLY? 
aneb veselá příprava dětí s rodiči na začátek školní docházky v ZŠ Zachar Kroměříž 

 

Rodiče a jejich děti čeká pět krátkých lekcí (1 krát za 14 dní) přímo v 1. třídách naší školy. 

Paní učitelky děti seznamují se školním prostředím, dovednostmi potřebnými pro úspěšný 

start. Snaží se, aby děti nastupovaly do školy samostatné a bez obav z neúspěchu. 

 

Pro rodiče máme připravené různé materiály, ukázky vhodných knih, her a pomůcek. Pokud 

se někteří rozhodují o odkladu školní docházky, mohou jim tyto lekce poradit, jak s dětmi 

pracovat další rok.  

 


