Aktualizováno 1. 4. 2020

2.2

ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ (ŠPZ)
Pro začleňování žáků do vzdělávání jsou pro podporu dětí a pedagogů, kteří s nimi pracují, zřizována
školská poradenská zařízení. Pro většinu žáků je tímto zařízením pedagogicko-psychologická
poradna (PPP).
D OS T UP NO S T :
Služeb poradenských zařízení mohou využívat žáci těchto stupňů škol:
Mateřská škola
Základní škola
Střední škola
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Š KO L S KÁ P OR A DE N S K Á ZAŘ ÍZE N Í ( Š PZ):
Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) – zajišťuje širokou škálu poradenských služeb pro
děti od předškoláků až po střední školu; zajišťuje také podporu a metodické vedení školám
Speciálně pedagogické centrum (SPC) – funguje podobně jako PPP, ale zajišťuje podporu žáků
se závažnějšími hendikepy (například u žáků s tělesným či smyslovým postižením)
Středisko výchovné péče (SVP) – nabízí aktivity pro pomoc dětem s výchovnými problémy a
jejich rodičům
Služby poraden (i všech ostatních poradenských zařízení) jsou pro všechny žáky bezplatné
Poradna nesmí zájemce o službu odmítnout
Je potřeba, aby dítě do poradny objednal rodič. Může to být i na doporučení školy. Škola před
vyšetřením poradně také dodá tzv. „školní dotazník.“ Vzhledem k velké vytíženosti poraden může
být objednací lhůta až 4 měsíce; i proto je dobré s objednáním neotálet.
Vyšetření může trvat i kolem 3 hodin.
Dítě a zákonný zástupce jsou v nejbližším možném termínu pozváni k vyšetření. To provádí odborní
zaměstnanci poraden – psychologové a speciální pedagogové. Součástí vyšetření je rozhovor s
rodičem a dítětem a testy zaměřené na osvojené dovednosti a schopnost učení. Vyšetření také může
odhalit případné další potíže, které by dítě mohlo mít, jako například poruchy učení, poruchy
soustředění apod.
Aby mohlo vyšetření splnit svůj účel, je u žáků s odlišným mateřským jazykem obvykle nutné zajistit
služby tlumočníka, který dítěti přeloží pokyny a zadání a v případě potřeby zajistí komunikaci s rodiči.

Předškolní vzdělávání, Podpůrná opatření
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UŽI TE Č NÉ OD K AZ Y:
Podrobnější informace najdete na Inkluzivní škole v článku Jak může být podpořeno vaše dítě ve
vzdělávání? https://www.inkluzivniskola.cz/informace-pro-rodice-jazykove-verze
Pedagogicko-psychologické poradny v Praze
www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vybrane_mestske_organizace/skoly_a_skolska_zarizeni_zrizovan
a_hmp/pedagogicko_psychologicke_poradny/index.html
Speciálně pedagogická centra v Praze:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vybrane_mestske_organizace/skoly_a_skolska_zarizeni_z
rizovana_hmp/specialne_pedagogicka_centra/index.html

poradenstvi@meta-ops.cz

Doporučení poradenského zařízení je pro školu závazné. Zároveň škole automaticky umožňuje
získat finance na zajištění doporučených opatření.

© META, o. p. s.

Poradna nejpozději do měsíce předá rodiči zprávu z vyšetření a zároveň vydá doporučení pro
školu. Zprávu dostanou pouze rodiče a je obsažnější. Doporučení je zároveň odesláno i škole a
neobsahuje konkrétní diagnózy a podrobnosti o stavu dítěte, pouze doporučení pro práci s ním
a potřebná konkrétní opatření.
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EDUCATION COUNCELING FACILITIES ( ŠPZ)
Education counceling facilities (Školská poradenská zařízení or ŠPZ) are here to support children and
teachers who work with them to become integrated in the educational system. Most pupils find
support in a facility called Pedagogical-Psychological Counseling Center (Pedagogicko-psychologická
poradna or PPP).
AC CE S S IB I LI T Y :
The services of the ŠPZ are intended for pupils at these stages of education:
Nursery School
Elementary School
High School

E D UC AT I ON CO UN CE L IN G F AC I LI TIE S ( Š PZ ) :
Pedagogical-Psychological Counselling Center (PPP) – offers wide variety of services to
children from pre-school to high school, provides support and gudiance to schools
Special Needs Pedagogical Center (SPC) – works in a similar way as PPCC, provides support to
children with more severe disabilities (physical or mental).
Educational Care Center (Středisko výchovné péče or SVP) – offers activities for children with
problematic behaviour and their parents
Services of the counceling centers (and all the counseling facilities) are free of charge for the
pupils
Counseling center must not refuse to provide services to any person who is interested in them
Parents must make an appointment for their child. It can be based on school's recomendation.
The school will supply the child with the so called "school questionaire" prior to the examination.
Due to large workload of the centers it might take up to 4 months to get an appointment, so
please act right away.
The examination may take up to 3 hours.
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The child and his/her legal guardian are given an appointment for examination as soon as possible.
The child is examined by the center's counselors - psychologists and special education specialists.
Interview with the parent and the child and tests on aquired skills and ability to learn are all part of
the examination. It can reveal other potentional problems of the child - learning disorders, attention
disorder etc.
In order the examination to serve its purpose in case the child has a different mother tongue, it is
necessary to use the services of an interpreter who interprets the instructions and assignments for
the child and the communication between the parents and the counselors.
In a month, the counseling center will issue a report from the examination and a
recommendation for the school. The report is more comprehensive and will be given solely to
the parents. The recommendation contains advice how to work with the child and what
measures need to be taken, there is no diagnosis or details about the child' s condition
mentioned.
The counseling center's recommendation is binding for the school. It automatically entitles the
school to receive funding for the recomended measures.

USE F UL L IN K S :
You will find further information on this portal in the article What kind of support can your child
get during schooling? https://www.inkluzivniskola.cz/informace-pro-rodice-jazykove-verze
Pedagogical-Psychological Counseling Centers in Prague
www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vybrane_mestske_organizace/skoly_a_skolska_zarizeni_zrizovan
a_hmp/pedagogicko_psychologicke_poradny/index.html
Special Needs Pedagogical Centers in Prague
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vybrane_mestske_organizace/skoly_a_skolska_zarizeni_z
rizovana_hmp/specialne_pedagogicka_centra/index.html
Preschool Education, Support Measures

