
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ  

Školní rok 2019/2020 

Výchovný poradce: Mgr. Radka Mrázová 
- koordinace poradenských služeb ve škole 
- řešení problémů spojených se školní docházkou 
- řešení problémů spojených se školním neprospěchem 
- pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků 
- poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
- komunikace se Školskými poradenskými zařízeními  (PPP, SVP…) 

 konzultační hodiny: pondělí, středa, čtvrtek: 12-12.45h   

 kontakt:  tel.: 543 423 752, e-mail: mrazova@cmgp.cz 
 

Speciální pedagog: PaedDr. Karla Hrabčíková 
- organizace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
- poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
- pomoc při řešení výukových problémů žáků 
- komunikace se Školskými poradenskými zařízeními  (PPP, SPC) 

 konzultační hodiny: pondělí 12.50 – 13.35h, úterý 10.50 – 12.40h, středa 9.55 – 11.35h 

 kontakt:  tel.: 543 423 752, e-mail: hrabcikova@cmgp.cz 
 

Školní psycholog:  Mgr. Terezie Tučková 
- pomoc žákům při řešení studijních i osobních problémů 
- krizová intervence žákům 
- podpora zdravého klimatu tříd 
- motivace a podpora adekvátního hodnocení žáků 
- odborné poradenství  žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti osobnostního rozvoje 

 konzultační hodiny: středa 12 – 16h, čtvrtek 10 – 13h, pátek 9 – 13h 

 kontakt: tel.: 543 425 752, e-mail: tuckova@cmgp.cz 
 

Školní metodik prevence: 
Mgr. Soňa Jašková (pro vG a Pg školu) a PaedDr. Karla Hrabčíková (pro nG) 
- koordinace preventivních programů školy 
- prevence a řešení projevů rizikového chování 
- spolupráce na vytváření bezpečného klimatu tříd 

 konzultační hodiny: středa 9.55 - 10.40h 

 Hrabčíková - kontakt:  tel.: 543 423 752, e-mail: hrabcikova@cmgp.cz 

 Jašková - kontakt: tel.: 543 423 771, e-mail: jaskova@cmgp.cz  
 

Výchovný poradce - kariérový poradce: Mgr. et Mgr. Bc. Jitka Nováková 
- podpora žáků při rozhodování v otázkách nasměrování dalšího vzdělávání a profesní orientace 

 konzultační hodiny: středa: 13.45  – 14.30h  

 kontakt:  tel.: 543 423 755, e-mail: novakova@cmgp.cz 
 

 Školní kaplan: P. Ing. Jaroslav Němec  
- duchovní doprovázení žáků, pomoc při orientaci v otázkách duchovního života formou přímých 

konzultací, e-mailových dotazů, účastí na akcích školy   
- podpora zdravého sociálního klimatu školy i jednotlivých tříd 

 konzultační hodiny: čtvrtek 8 – 10.40h 

 kontakt: tel.: 543 423 750, email: nemec@cmgp.cz  
 

Koordinátor vzdělávání nadaných žáků: RNDr. Veronika Svobodová, Ph.D. 
- podpora nadaných žáků v jejich dalším vzdělávacím rozvoji, koordinace programu Quo vadis 

 konzultační hodiny: po domluvě, kontakt: email: svobodova@cmgp.cz 

Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem. 
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