
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociálně pedagogická poradna poskytuje kvalitní a včasnou podporu žákům ohrožených 

sociálním vyloučením a školním neúspěchem a podporu pedagogickým pracovníkům v řešení 

obtížných situací ve škole. 

 

terénní pracovník Sociálně pedagogické poradny na ZŠ a MŠ Pozděchov  

Mgr. Markéta Vavruš 

tel. 730 840 238, marketa.vavrus@azylovydum.cz 

 

Jaká je má úloha ve škole?  

 

Pomoc dětem 

- hledat řešení obtíží (školní neúspěch, konflikty se spolužáky, nekázeň atd.) 

prostřednictvím individuálního poradenství,  

- posílit vztahy ve třídě jak mezi spolužáky, tak směrem k pedagogům, 

- zvládat problémy ve škole a řešit jejich individuální potřeby,   

- posílit vztahy ve třídě jak mezi žáky, tak směrem k pedagogům v rámci primární 

prevence pomocí realizace preventivního programu DRUHÝ KROK na 1. stupni 

ZŠ (3. a 4. třída) v rámci primární prevence na školách, 

- zajistit ve spolupráci s rodinou pomůcky a potřeby do školy (školní výbava, 

kurzy, výlety aj.) 

 

Pomoc rodičům 

- ve složitých životních situacích a rodinných problémech,  

- konzultace a poradenská činnost v sociální oblasti - sociálně právní poradenství, 

- řešit výchovné a vzdělávací problémy dítěte,  

- zajistit dětem potřeby k učení a školním aktivitám v rodinách, ve kterých 

potřebují kvalitnější podmínky pro domácí přípravu (školní výbava, speciální 

vzdělávací potřeby, doučování, kurzy, výlety, aj.),  

- doprovod při jednání se školou,  

- navázat spolupráci a doprovázet je k dalším odborníkům a institucím v případě 

potřeby (psycholog, pedagogicko-psychologická poradna, nestátní neziskové 

organizace aj.),  

- zajistit nestrannou komunikaci mezi rodičem a školou,  

- zvládat přípravu s dětmi do školy,  

- sdílet své zkušenosti s ostatními rodiči na podpůrném setkávání. 
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Pedagogickým pracovníkům nabízíme  

- podporu při komunikaci v náročných situacích s rodiči a žáky,  

- koučink pedagogické práce,  

- individuální a skupinová podpůrná setkávání dle potřeby,  

- řešení vztahových problémů ve třídách,  

- podpora preventivních aktivit na škole při budování pozitivního klimatu 

(preventivní program DRUHÝ KROK pro 1. stupeň ZŠ, aktivity pro třídnické 

hodiny, komunitní kruhy a adaptační programy zaměřené na osobnostně - sociální 

výchovu),  

- zprostředkování návazných služeb pro sociálně znevýhodněné rodiny,  

- realizaci osvětové činnosti (přednášky, workshopy). 

 

 

 

Sociálně pedagogická poradna 

nám. T.G. Masaryka 588, 760 01 Zlín 

tel:  731 428 594 

https://www.azylovydum.cz/socialne-pedagogicka-poradna-2/  

 

 

 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Vsetín 

Hrbová 1561, 755 01 Vsetín 

www.azylovydum.cz/ 

www.facebook.com/azylovydum 

 

 

Sociálně pedagogická poradna je spolufinancována v rámci projektu „Implementace 

Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. 
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