
Podpora žáků ZŠ Praha 14 

Městská část Praha 14 se Základní školou Generála Janouška Vám představují projekt „Podpora 
žáků základních škol Prahy 14″ CZ.2.17/3.1.00/36325 

Od září 2013 mohou žáci Základní školy Generála Janouška využívat odborné poradenské služby 
Školního poradenského pracoviště. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je 
poskytována např. komplexní metodická podpora, diagnostická činnost a individuální podpora 
formou konzultací, nápravy a vypracování školních individuálních vzdělávacích plánů. Výuka 
žáků druhých a třetích ročníků základní školy se speciálními vzdělávacími potřebami bude 
probíhat s využitím asistentů pedagoga. 

Cílem tohoto projektu je poskytnutí individuální i skupinové podpory znevýhodněným žákům 
Základní školy Generála Janouška rozšířením a zvýšením kvality služeb Školního poradenského 
pracoviště. Projektem bude vytvořena metodika práce s dětmi se speciálními vzdělávacími 
potřebami, kterou pak budou moci využít jak školy na městské části Praha 14 tak i jinde. 

Činnost Školního poradenského pracoviště zajišťují kvalifikovaní odborníci, tj. psycholožka, 
speciální pedagogové a sociální pracovnice. Toto pracoviště podporuje svými službami žáky, ale 
i jejich rodiče. Odborní pracovníci jsou k dispozici pro jakékoliv dotazy související se 
vzděláváním dětí. 

Kontakt na Školní poradenské pracoviště je: 

mobil: 603 899 624 
e-mail: vzdelavacipotreby@gmail.com 

vedoucí Mgr. Dagmar Komínková, tel., mobil: 774 355 586 
psycholožka PhDr.Věra Semerádová, tel., mobil: 774 355 587 

Vybraným žákům bude poskytováno zdarma doučování německého/anglického jazyka, českého 
jazyka a matematiky. Doučování bude probíhat po vyučování. 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ostatních základních škol zřizovaných městskou 
částí Praha 14 budou poskytovány projektem odborné konzultace a poradenství spojené s 
nápravou vývojových poruch učení a pro pedagogy konzultace a poradenství spojené s tvorbou 
individuálních vzdělávacích plánů. 

Naším společným cílem je pomoci žákům základní školy k lepším školním výsledkům. 

Projekt je realizován od 1.července 2013 do 28.února 2015 Městskou částí Praha 14 v 
partnerství se Základní školou Generála Janouška a jeho společným cílem je pomoci žákům 
základní školy k lepším školním výsledkům. 

Kontaktní osoby pro realizaci projektu: 
Bc. Petra Hubková, manažerka projektu, tel.: 225 295 577 
Blanka Studenovská, administrativní asistentka, tel.: 281 912 168, e-
mail: vzdelavacipotreby@gmail.com 

Financováno za podpory Evropského sociálního fondu, z Operačního programu Praha – 
adaptabilita. 

PODPORA ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRAHY 14 – Setkání realizačního týmu 

Od září 2013 mohou žáci ZŠ Gen. Janouška využívat odborné služby Školního poradenského 
pracoviště, ve kterém dětem a rodičům pomáhají psychologové, speciální pedagogové a 
sociální pracovnice. Projekt vznikl ve spolupráci ZŠ a MČ Praha 14 – Odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví. Setkání celého realizačního týmu proběhlo ve středu 11. prosince 2013… 
(Další fotografie na: http://praha14.rajce.idnes.cz/11._prosinec_2013_Setkani_realizacniho_tymu_-
_PODPORA_ZAKU_ZAKLADNICH_SKOL_PRAHY_14/) 

 


