
 

 
Název projektu: Zvyšování kvality ve vzdělávání ORP Židlochovice  
Příjemce dotace: Město Židlochovice  
Zapojené subjekty: 15 základních škol v ORP Židlochovice  
Cílem projektu je vytvoření preventivně intervenčního systému podpory žáků ohrožených školních neprospěchem. Záměrem je zmírnit zjištěné obtíže a jejich dopad na další vzdělávání cílové 
skupiny žáků. V rámci projektu vznikne síť odborných a poradenských služeb přímo ve školách zapojených do projektu. Budou zvyšovány kompetence pedagogů pro práci s těmito žáky a současně 
bude poskytována metodická podpora v této činnosti. Projekt dále umožní pořízení potřebných kompenzačních pomůcek pro žáky. Inovativnost projektu spočívá v systematickém posílení 
poradenství a rozšíření nabídky speciálně pedagogických a psychologických služeb již od 1. ročníku završené kariérovým poradenstvím v 8. a 9. ročníku.  
Výše dotace u tohoto projektu, který je financován z Evropského sociálního fondu (85 %) a státního rozpočtu ČR (15 %), je 10.869.800,- Kč. Projekt bude realizován v období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 
2015.  

Město Židlochovice ZŠ T. G. Masaryka Hrušovany u Brna  

 

Školní psycholog: Mgr. Lenka Podsedníková – každé pondělí od 7 – 15,30 hod 

 ( každé první pondělí v měsíci od 8,30 – 17 hod ): lenka.podsednikova@centrum.cz 

Speciální pedagog 1 : Mgr. Šárka Ráabová, DiS – každé pondělí v měsíci od  8. 9. 

Speciální pedagog 2: Mgr. Pavlína Pokorná –  vždy ve středu a v pátek 

Logopedický kroužek : od 16. 9. vždy v úterý od 13,00 do 14,30 hod 

( Mgr. Jarmila Motlíčková ) 

Čeština hrou 1 ( pro žáky 2. a 3. ročníku ) : od 15. 9. vždy v pondělí od 13,15 do 14,00 hod 

( Mgr. Petra Vaňková) 



Čeština hrou 2 ( pro žáky 4. a 5. ročníku ) : od 17. 9. vždy ve středu od 13,15 do 14,00 hod  

( Mgr.Jitka Coufalová) 

Rozvoj čtenářské gramotnosti 1 : od 3. 9. vždy ve středu od 13,30 do 14,15 hod  

( Mgr. Jana Jandíková ) 

Rozvoj čtenářské gramotnosti 2 : od 3. 9. vždy ve středu od 13,15 do 14,00 hod  

( Mgr. Monika Betášová) 

Rozvoj čtenářské gramotnosti 3 : od 2. 9. vždy v úterý od 13,15 do 14,00  hod 

( Mgr.MarieCabrera Vega) 

 

Doučování 1 : od 3. 9. vždy ve středu od 13,15 do 14,00 hod  

( Mgr.EvaBaumgartnerová) 

Doučování 2 : od 3. 9. vždy ve středu od 13,15 do 14,00 hod  

( PaedDr. Lenka Šnajnarová) 

Doučování 3 : od 2. 9. vždy v úterý od 13,15 do 14,00 hod  

(Mgr. Petra Vaňková) 

Asistenti pedagoga: Veronika Judasová,Renata Pustówková 

Výchovné poradenství: Mgr. Renata Zapletalová ( ZŠ Židlochovice ) 

 

 

 



Tento projekt navazuje svým zaměřením na projekt Školní poradenství a pedagogicko – psychologické služby na ZŠ TGM Rajhrad a umožňuje nám rozšířit 

služby pro naše žáky a jejich rodiče. Především jsme pro školu získali potřebné služby školního psychologa, který nabízí pomoc žákům i jejich rodičům. Na 

škole bude působit také další speciální pedagog, jehož úkolem bude mimo jiné práce také se žáky nadanými a talentovanými.  Vznikly nové zájmové kroužky 

na podporu čtenářské gramotnosti, zaměřené na dramatickou výchovu a rozvoj čtenářských dovedností.  Žákům nabízíme pomoc ve formě doučování 

v různých předmětech.  Věříme, že projekt pomůže našim žákům i jejich rodičům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


