INFORMACE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ
Milí žáci, studenti, rodiče, kolegové
Vzhledem k současné situaci máme potřebu oslovit Vás touto cestou. I když se nemůžeme setkávat
osobně, nezapomněli jsme na Vás. Následující informace by pro některé z Vás mohly být v současné době
důležité.
Výchovná poradkyně Mgr. Jana Horáková
jana.horakova@zdrav-ova.cz
Informace pro žáky či studenty Platnost plánů pedagogické podpory je tři měsíce.
s vypracovanými „Plány pedagogické Doposud vydané plány se vztahují k prezenční výuce.
podpory“.
Nyní jejich platnost pozastavuji a aktivujeme je po
ukončení distanční výuky.
Rozpracované plány, které zatím nenabyly platnosti
se aktivují také po nástupu k prezenční výuce.
Informace pro žáky a studenty, kterým Doporučení podpůrných opatření jsou platná i v době
bylo vydáno „Doporučení podpůrných distanční výuky.
opatření
pro
školu“
školským
poradenským zařízením (PPP, SPC)
Informace pro žáky a studenty, kterým Tato dokumentace je stále platná, kontaktujte školské
byla vydána dokumentace pro školské poradenské pracoviště (PPP, SPC). Většinou tato
poradenské zařízení.
pracoviště fungují v omezeném režimu, ale vyšetření
a vydávání dokumentace pro školy je zajištěno.
Informace pro maturanty, kteří jsou Veškerá dokumentace byla maturantům vydána. Je
vedeni v systému „Žák se specifickými potřeba co nejdříve kontaktovat školské poradenské
vzdělávacími potřebami“.
zařízení (PPP, SPC). Počítají s tím, že dokument PUP
potřebujete do konce listopadu. Jakmile Vám vydá
(PPP, SPC) dokument pro úpravu podmínek
k maturitě – PUP, ihned mě kontaktujte.
Pokud v současné době plníte pracovní povinnost,
domluvte se, aby Vám umožnili absolvovat vyšetření.
Informace pro žáky a studenty, kterým Platnost IVP pokračuje i během distanční výuky.
byl zpracován Individuální vzdělávací
plán
V případě jakékoliv nejasnosti mě kontaktujte na výše uvedeném e-mailu.
Přeji všem hodně sil, zdraví Vám i Vašim blízkým.
Mgr. Jana Horáková

Vážení a milí žáci, rodiče, kolegové,
dovoluji si Vás oslovit také svým jménem. Rád bych s Vámi v časech, kdy se výuka přesunula z lavic do
vašich domovů, udržoval kontakt prostřednictvím emailu a MS Teams. Průběžně Vás budu informovat o
doporučeních, které, věřím, že Vám usnadní nejen výuku.
V případě, že byste potřebovali poradit nejen s organizací času a zvládáním pobytu doma, se na mě můžete
obrátit prostřednictvím emailu dalibor.chalcar@zdrav-ova.cz a MS Teams.

Přeji Vám klidné dny
Mgr. Dalibor Chalcař
Školní psycholog

!!! Aktuální služba !!!
Poradna pro primární prevenci Ostrava nabízí bezplatnou telefonickou krizovou intervenci pro příbuzné
nakažených koronavirem.
Denně: 8.00 – 15.00h
Tel.: 732 508 463
Mgr. Martina Mokrá
Metodik prevence patologických jevů

