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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

www.meta-ops.cz

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.
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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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CƠ SƠ TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG (ŠPZ)
Các cơ sở tư vấn học đường được thiết lập để hỗ trợ trẻ em và các giáo viên làm việc với chúng để
tích hợp học sinh vào quá trình giáo dục. Đối với phần lớn các học sinh, cơ sở này là phòng tư vấn sư
phạm - tâm lý (PPP).
K H Ả DỤ N G:
Dịch vụ của các cơ sở tư vấn này có thể được sử dụng bởi học sinh các trường này:
Trường mầm non
Trường tiểu học
Trường trung học

CƠ S Ở TƯ V ẤN H ỌC Đ Ư ỜNG (Š PZ) :
Phòng từ vấn sư phạm-tâm lý (PPP) – cung cấp các dịch vụ tư vấn đa dạng cho trẻ em lứa tuổi
trước tiểu học cho đến học sinh trung học; tại đây họ cũng cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn
phương pháp giảng dạy cho các trường học
Trung tâm sư phạm đặc biệt (SPC) – hoạt động tương tự như PPP, nhưng họ cung cấp hỗ trợ
cho các học sinh có khuyết tật nghiêm trọng hơn (ví dụ những học sinh có khuyết tât về thể
chất hay tâm thần)
Cơ sở chăm sóc giáo dục – cung cấp các hoạt động giúp phụ huynh của các trẻ em có vấn đề
về hạnh kiểm
Dịch vụ tư vấn (và tất các cơ sở tư vấn khác) được miễn phí cho tất cả học sinh
Phòng tư vấn không được từ chối những người muốn sử dụng dịch vụ
Cần thiết đặt lịch cho trẻ đến phòng từ vấn khám từ phía phụ huynh. Có thể dựa trên khuyến nghị
của nhà trường. Trước khi đến khám nhà trường sẽ cung cấp văn bản gọi là „školní dotazník“
(Bảng câu hỏi của trường) Do khối lượng công việc tại phòng tư vấn nhiều, thời gian lên lịch có
thể kéo dài tới 4 tháng, vì vậy bạn nên đặt lịch sớm.
Thời gian khám có thể kéo dài tới 3 tiếng đồng hồ.
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Trẻ em và người đại diện pháp lý sẽ được sắp xếp lịch đến khám vào thời gian sớm nhất có thể. Công
việc này được thực hiện bởi các chuyên viên phòng tư vấn – các bác sĩ tâm lý và nhà giáo dục đặc
biệt. Một phần trong việc khám là phỏng vấn phụ huynh cùng trẻ em và bài kiểm tra về các kỹ năng
và khả năng học tập. Việc kiểm tra này có thể tìm ra các vấn đề khác mà trẻ có thể gặp phải, ví dụ
như khuyết tật học tập, rối loạn tập trung, vv.
Để việc kiểm tra hoàn thành mục đích của mình, đối với những học sinh có tiếng mẹ đẻ khác, cần
thêm dịch vụ phiên dịch, thông dịch viên sẽ dịch những hướng dẫn và đề bài cho trẻ và nếu cần họ sẽ
giúp phụ huynh trong việc giao tiếp.
Phòng tư vấn sẽ giao cho phụ huynh bản báo cáo từ việc kiểm tra và đồng thời đưa ra khuyến
nghị cho nhà trường. Chỉ có phụ huynh mới nhận được bản báo cáo, trong đó có thông tin
toàn diện hơn. Khuyến nghị sẽ đồng thời được gửi đến trường và trong đó không ghi rõ các
chuẩn đoán và chi tiết cụ thể về tình trạng của trẻ, chỉ có khuyến nghị cách làm việc với trẻ và
các biện pháp cụ thể cần thiết.
Khuyến nghị của cơ sở tư vấn là một ràng buộc đối với nhà trường. Việc này cũng đồng thời tự
động cho phép nhà trường xin kinh phí cho việc thực hiện các biện pháp khuyến nghị.

USE F UL L IN K S :
Những thông tin chi tiết bạn có thể tìn trên Trường hòa nhập tại bài Con bạn có thể được hỗ trợ
trong giáo dục như thế nào? https://www.inkluzivniskola.cz/informace-pro-rodice-jazykove-verze
Phòng tư vấn sư phạm – tâm lý tại Praha
www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vybrane_mestske_organizace/skoly_a_skolska_zarizeni_zrizovan
a_hmp/pedagogicko_psychologicke_poradny/index.html
Trung tâm sư phạm đặc biệt tại Praha:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vybrane_mestske_organizace/skoly_a_skolska_zarizeni_z
rizovana_hmp/specialne_pedagogicka_centra/index.html
Giáo dục mầm non, Các biện pháp hỗ trợ

