
 

 

 
 

 

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti strana 1 (celkem 1) 
Evropský sociální fond 
 

Od září 2013 na škole působí v rámci projektu podpořeného grantem EU specialisté, kteří nabízí 

žákům a rodičům žáků ZŠ nám. Bratří Jandusů pomoc v následujících oblastech: 

 

Speciální pedagog 
  

 Poskytuje podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (tj.  žákům se zdravotním 

znevýhodněním, zdravotním postižením, sociálním a kulturním znevýhodněním).  

 Poskytuje speciálně pedagogickou péči žákům se specifickými poruchami učení a poruchami 

pozornosti, která je realizována především individuálně nebo v malých skupinách 1 x týdně 

v dopoledních hodinách a je provázána se školní výukou.  

 Konzultuje s rodiči a pedagogy nejvhodnější podporu oslabených školních dovedností dítěte. 

 Spolupracuje se školním psychologem, pedagogicko-psychologickou poradnou, pedagogy, 

asistenty a dalšími odborníky, kteří pečují o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.   

 

 

Školní psycholog  
Činnost psychologa na škole je komplexní, umožňuje pružně poskytovat podporu přesně na 

míru osobnosti žáka či řešené situace. Školní psycholog konzultuje s žáky, rodiči i vyučujícími: 

 Řeší výukové, vztahové či výchovné obtíže.  

 Zabývá se tématy spojenými se vzděláváním žáků, podporuje rozvoj individuálních 

schopností, zaměřuje se na vztahy žáků s vrstevníky, rodiči i učiteli, sleduje vliv školního a 

rodinného prostředí na výkon žáka. Řeší poruchy chování, učení a výukové obtíže. Pomáhá 

žákům předcházet výukovému selhávání.  

 Poskytuje krizovou intervenci i navazující další podpůrnou péči.   

 Podporuje žáky v rozvíjení svých silných stránek a jedinečných dovedností.    

 Doporučuje další vhodnou navazující péči v podpůrné síti odborníků a institucí, se kterými 

přímo spolupracuje (výchovný poradce, speciální pedagog, vyučující žáka, pedagogicko-

psychologická poradna, neurologie atd.). 

 

Na školního psychologa se mohou na škole samostatně obracet žáci, jejich rodiče i vyučující.  

 

Psycholog i speciální pedagog je vázán dodržováním ochrany důvěrných osobních informací 

(žáků, rodičů i pedagogů).  

 

Neváhejte nás kontaktovat pro více informací a podporu (emailem, přes telefon školy, nebo 

osobně v konzultačních dnech na škole. Pro osobní setkání s rodiči je vhodnější předcházející domluva 

setkání předem).  

 

Mgr. Jana Veselá – speciální pedagožka. Email: jvesela@zsjandusu.net.  

Mgr. Martin Krajča – psycholog. Email: mkrajca@zsjandusu.net.  

 

Konzultační dny na škole:  

PO, ST – speciální pedagog 

ÚT, ČT – školní psycholog, 8:00 – 14:00 

Každý sudý týden PÁ – spec. pedagog & školní psycholog 

 

Konzultační hodiny lze individuálně domluvit předem na určitou hodinu dle potřeby. K dispozici jsme 

rodičům na škole také po dobu třídních schůzek a konzultačních dnů s učiteli.  
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