Dokumenty:
Podklady pro Integraci:
1) Integrace: Integrovaní žáci (resp. Žáci se speciálně vzdělávacími
potřebami) jsou děti diagnostikované školským odborným pracovištěm
– Pedagogicko-psychologickou poradnou či Speciálně pedagogickým
centrem s diagnózou SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie),
poruchou pozornosti a (ADD/ADHD), logopedickými obtížemi a jiným
zdravotním znevýhodněním. Dále děti sociálně znevýhodněné či děti
s odlišným mateřským jazykem.
2)
Pedagogicko-psychologická
poradna: Spádová
pedagogickopsychologická poradna pro naší školu je PPP pro Prahu 7 a 8, U Smaltovny
22, 170 00 Praha 7, tel.: 220 805 247 a 220 805 297. V rámci této poradny
má naši školu na starosti psycholožka Mgr. Lenka Pristačová, se kterou úzce
spolupracujeme. Poradna se stará zejména o dětí se specifickou poruchou
učení, poruchou pozornosti, žáky cizince a žáky s mimořádným nadáním.
Speciálně pedagogické centrum: Žáci s jiným znevýhodnění či postižením
(mimo SPU) bývají v péči SPC. Zpravidla jsou tato centra zaměřena na určité
postižení (např. SPC pro vady řeči, SPC pro zrakové vady, SPC pro sluchové
vady apod.) Naše škola spolupracuje s řadou SPC (SPC Arabská, SPC
Vertikála, SPC Štíbrova apod.)
Před novým vyšetřením a každým následujícím vyšetřením rodiče požádají
třídního učitele, aby vyplnil školní dotazník poradny pro I. resp. II. st.
Rodiče mají možnost volby poradenského zařízení v celé republice.
3) Odborný posudek: V případě, že dítě podstoupí vyšetření v PPP či SPC,
je vypracováno Doporučení ŠPZ (Školského poradenského zařízení), které
poradna zasílá přímo škole. Doporučení ŠPZ obsahuje návrh podpůrných či
vyrovnávacích opatření pro žáka/žákyni. Toto Doporučení ŠPZ, pak rodič
podepisuje přímo ve škole a domlouvá se na konkrétním plnění navržených
podpůrných či vyrovnávacích opatření. Doporučení ŠPZ bývá platné ve
většině případů 2 roky, rodiče si sami kontrolují jeho platnost. Po skončení
platnosti Doporučení je potřeba se znova objednat v příslušném PPP či SPC
na kontrolní vyšetření. Škola může integrovat žáka pouze na základě
platného Doporučení ŠPZ.
4) Individuální vzdělávací program: IVP se vypracovává na základě
platného Doporučení ŠPZ, podepsané zákonnými zástupci přímo ve škole.
Individuální vzdělávací plán (IVP) se vypracovává ve všech předmětech, do
kterých se promítá diagnostikovaná porucha. IVP vypracovává učitel

daného předmětu ve spolupráci se speciálním pedagogem, na II. stupni
koordinuje třídní učitel. IVP dále podepisuje ředitel školy, žák a jeho rodiče,
kteří vyplní ještě podíl na plnění, tzn. domácí přípravu.
Tvorbu IVP, jeho průběh, plnění, hodnocení a chování integrovaného žáka
konzultuje třídní učitel resp. vyučující se speciálním pedagogem. Průběžná
kontrola IVP s rodiči probíhá na vypsaných konzultacích a individuálně dle
potřeb a bude vždy zaprotokolována s datem a podpisem rodičů.
5) Kabinet rozšířené péče:
 Předmět speciálně pedagogické péče: Žáci, kterým byl doporučen
školským poradenským zařízením Předmět speciálně pedagogické
péče, jsou 1x týdně uvolňováni z vyučování – z hodiny ČJ (v případě
žáků s dyskalkulii z hodiny M) na speciálně pedagogickou péči
v kabinetu rozšířené péče. V 6. a 7. ročníku je předmět speciálně
pedagogické péče poskytován nad rámec výuky, tedy po vyučování.
Po dohodě s PPP žáci 8. a 9. ročníku už nedochází na předmět
speciálně-pedagogické péče, ale naše podpora je více směřována na
„doučování“ Čj, M popř. dalších předmětům (=pedagogická intervence,
viz dále). Předmět speciálně pedagogické péče je vyučován
speciálním pedagogem.
 Pedagogická intervence: Pokud byla žákovi v rámci Doporučení ŠPZ
navržena Pedagogická intervence, škola žákovi poskytuje toto
podpůrné opatření po vyučování. Jedná se o pomoc v přípravě
žáka/žákyně na vyučování („doučování“ Čj, M případně dalších
předmětů). Žáci mají zpravidla 1 hodinu týdně v malých skupinkách (13 žáci). Pedagogickou intervenci poskytuje pedagogický pracovník
školy.
 Jako součástí rozšířené péče nabízíme programy KUPOZ,
ROPRATEM, nácvik grafomotoriky, logopedickou péči, relaxační
cvičení dle neurovývojové fyzioterapie nebo dle programu Maxík a
další.
Konzultační hodiny jsou dle domluvy. Je možnost i telefonické
konzultace vč. dotazů na tel.: 223 018 916.
E-mailové spojení pankova@korunka.org nebo valerova@korunka.org

