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Besedy nebo odborná sdělení:
 � Beseda s rodiči předškoláků o školní připravenosti dětí. (rozsah jedna vyučovací hodina)

 � Pracovní seminář pro rodiče s dětmi k rozvoji grafomotoriky. (rozsah dvě vyu čo vací hodiny)

 � Děti a média pro rodiče dětí na prvním stupni základní školy. (rozsah jedna vyučovací hodina)

 � Jak se připravovat s dítětem na vyučování – určeno pro rodiče dětí na počátku školní do
cházky. (rozsah jedna vyučovací hodina)

 � Pracovní semináře pro děti a rodiče na téma: Pracovní návyky, domácí rozvrh hodin (sebe
obsluha, samostatnost, pokoj školáka, povinnosti, zájmy). Vhodné pro předškolní děti i děti 
z prvního stupně. (rozsah dvě vyu čo vací hodiny)

 � Vstup dítěte do MŠ – na konci školního roku pro rodiče dětí, které do MŠ nastoupí v dalším 
školním roce. (rozsah jedna vyučovací hodina)

 � Jak zvládnout dětský vzdor. (rozsah jedna vyučovací hodina)

 � Jak poznám, že je mé dítě mimořádně nadané. (rozsah jedna vyučovací hodina)

 � Efektivní výchova dítěte. (rozsah jedna vyučovací hodina)

 � Neklidné dítě, jak postupovat při výchově. (rozsah jedna vyučovací hodina)

 � Žák s autismem v běžné třídě základní školy. (rozsah dvě vyučovací hodiny)

 � Agresivní chování u dětí. (rozsah jedna vyučovací hodina)

 � Mé dítě si nevěří – jak rozvíjet sebevědomí dětí. (rozsah jedna vyučovací hodina)

Pro rodiče            

 � Reedukace u žáků se SVP – forma a náplň reedukačních hodin, rozdíl mezi reedukací a doučo
váním, spolupráce rodiny a školy na nápravě obtíží žáka se SVP. (jako pracovní seminář, rozsah dvě vyučovací 
hodiny)

 � Čtení poradenské zprávy (pro sborovnu). (rozsah dvě vyučovací hodiny)

 � VTI (metoda videotrénink interakcí) – spolupráce s pedagogem, který pomocí této metody 
rozvíjí spolupráci nejen s problémovou třídou.

 � Mimořádně nadaný žák ve třídě a jak s ním pracovat. (rozsah jedna vyučovací hodina)

 � Praktický nácvik vyjednávání pedagog-rodič nejen na rodičovské schůzce. (rozsah jedna vyučovací 
hodina)

Pro pedagogy           
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Pro děti předškolního věku:
 � Screeningové vyšetření dětí v mateřské škole v říjnu nebo listopadu na vyžádání pedagogů.

 � Kurz předškolák (jedná se o skupinovou práci rodičů s dětmi pod vedením speciálního pedagoga):

• Podzimní termín pro děti s odkladem školní docházky.

• Jarní termín pro předškolní děti.
 � KUPREV pro předškolní děti s autismem – primárně preventivní program pro děti od 4–8 let. 

U dětí upevňuje režim a dílčí dovednosti. Jedná se o individuální práci s rodičem a dítětem.

Pro děti školního věku
 � KUPOZ je preventivní program pro zlepšení pozornosti u dětí od 8 do 12 let. Vhodný je pro děti 

s diagnózou ADHD. Jedná se o individuální práci rodiče s dítětem.

 � HYPO je preventivní program pro děti s oslabenou schopností koncentrace pozornosti.

 � Jak se učit? – 8. až 9. ročník ZŠ, 1. ročník SŠ. (rozsah dle požadavku – jedna až dvě vyučovací hodiny)

Interaktivní programy:
 � Tvorba nového třídního kolektivu – harmonizační dny v rozsahu, který je dohodnut mezi 

odborným pracovníkem poradny a metodikem prevence dané školy. 

 � Práce se sociálními vztahy v třídním kolektivu – setkání jsou zaměřená na řešení proble
matických vztahů mezi žáky. Součástí intervence je zmapování vztahů některou z forem 
sociometrie, která je východiskem pro strukturování programu.

 � Program primární prevence zaměřený na předcházení šikaně, který je určen žákům 7. ročníku 
základní školy. (rozsah dvě vyučovací hodiny)

 � Program primární prevence zaměřený na zdravý životní styl, který je určen žákům 3. ročníku 
základní školy. (rozsah dvě vyučovací hodiny)

Pro děti             

Metodické vedení vyplývající z platné školské legislativy:
 � Setkání výchovných poradců základních a středních škol. (2× ročně)

 � Setkání metodiků prevence základních a středních škol. (2× ročně)

 � Pracovní setkání s dyslektickými asistentkami základních škol. 


