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ÚVOD
Tato publikace je výstupem projektu evropského strukturálního fondu (dále jen ESF)
„Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP1 III“ (dále RAMPS – VIP III). Tento
projekt se zaměřoval na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními
pedagogy a dalšími odbornými pracovníky.
Ve vybraných školách a školských poradenských zařízeních školní psychologové a
speciální pedagogové zajišťovali široké spektrum služeb žákům, pedagogům a rodičům. Těmto
pracovníkům byla poskytována metodická podpora a bylo pro ně zajištěno několikastupňové
odborné vzdělávání. Školám, které neměly školního psychologa a speciálního pedagoga, byla
zajištěna metodická podpora a pomoc prostřednictvím středisek výchovné péče.
Díky projektu došlo k vytvoření sítě metodické podpory pro školní poradenská pracoviště2
i pro školská poradenská zařízení, k propojení sítí školních a školských poradenských služeb
v oblasti metodického vedení a k vytvoření základu integrované metodické podpory
poradenského systému v České republice, a tím potažmo k podpoře žáků a pracovníků škol a
školských zařízení.
Specifické cíle projektu:
1) Zvýšení kvality poradenských služeb, nastavení pravidel pro sjednocení jejich úrovně
v rámci České republiky a supervize systému poskytování poradenských služeb.
2) Reflexe požadavků Evropské unie kladených na kvalitu a efektivitu poskytovaných
poradenských služeb a vytvoření sítě integrované metodické podpory.
3) Vytvoření metodické podpory pro vznikající i stávající školní poradenská pracoviště,
pro školská poradenská zařízení na úrovni krajů a pro střediska výchovné péče.
4) Tvorba modelové struktury programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
pro školní psychology a speciální pedagogy ve školských poradenských zařízeních
s reflexí k dosavadní přípravě začínajících odborníků a ke vzdělávacímu standardu.
5) Nastavení metodické podpory a supervize ve školských poradenských zařízeních.
6) Ověření modelové struktury vzdělávání založené na sledování dosažených kompetencí
pro školní psychology, speciální pedagogy, doplnění dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků pro školní metodiky prevence a výchovné poradce.
7) Rozšíření poradenské služby pro žáky s poruchami chování prostřednictvím činnosti
středisek výchovné péče a vypracování návrhů na legislativní změny v systému

VIP Vzdělání – Informace – Poradenství
Školní poradenské pracoviště je tvořeno týmem poradenských pracovníků školy. V praxi se využívají dva
základní modely:
A.Varianta základní (neúplné školní poradenské pracoviště) - výchovný poradce, školní metodik prevence.
B.Varianta rozšířená (úplné školní poradenské pracoviště) - výchovný poradce, školní metodik prevence,
školní psycholog, školní speciální pedagog
1

2
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poradenských služeb, školního a školského poradenství, které pomohou zefektivnit
služby, zajistit metodickou podporu a nastavit mechanismy kontroly těchto služeb
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1 OD SYSTÉMU K SÍTI
Vzdělávací soustava České republiky (dále jen ČR) je tvořena školami a školskými
zařízeními (blíže viz tabulka č. 1). S určitou mírou zjednodušení lze uvést, že stěžejním úkolem
škol je vzdělávat a úkolem školských zařízení je poskytovat služby, které doplňují nebo
podporují vzdělávání ve školách.
Tabulka č. 1: Vzdělávací soustava ČR

Vzdělávací soustava ČR
školy

školská zařízení
zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků
školská poradenská zařízení
školská zařízení pro zájmové vzdělávání

mateřské školy
základní školy
střední školy (gymnázia, střední odborné školy,
střední odborná učiliště)
konzervatoře
vyšší odborné školy
základní umělecké školy
jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky

školská účelová zařízení
školská výchovná a ubytovací zařízení
zařízení školního stravování
školská zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy
školská zařízení pro preventivně výchovnou
péči.

Jednou ze specifických podpůrných služeb jsou služby poradenské, které hrají
nezastupitelnou roli při nastavování vzdělávacích podmínek s ohledem na vzdělávací potřeby
jednotlivce. Napomáhají zdravému vývoji a rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka, studenta
(dále pouze žák). A to ať se jedná o žáka s výchovnými či výukovými problémy, žáka se
zdravotním postižením či znevýhodněním, žáka nadaného, žáka cizince, atd. Poradenské služby
jsou zaměřeny jak na oblast prevence (předcházet problémům nebo jejich prohloubení), tak i
na oblast intervence (řešení a náprava problému) Jedná se o služby, které nejsou zacíleny pouze
na žáky samotné, ale také na jejich zákonné zástupce (dále pouze rodiče) a pedagogické
pracovníky, kteří se jim v oblasti vzdělávání a výchovy věnují.
Poradenské služby jsou poskytovány školskými poradenskými zařízeními. Do této
kategorie patří pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a střediska
výchovné péče3. Služby v těchto zařízeních zajišťují pedagogičtí pracovníci, a to zejména
psychologové, speciální pedagogové, případně sociální pedagogové, dále potom také sociální
pracovníci. Blíže se jednotlivým zařízením věnují samostatné kapitoly dále v textu.
Poradenské služby jsou již několikaletou tradicí zajišťovány i ze strany škol, a to zejména
prostřednictvím činností výchovného poradce a školního metodika prevence. ESF projekty

Střediska výchovné péče jsou pro účely zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) považovány dle § 116
za školské poradenské zařízení, a to v rozsahu jeho činností stanovených zákonem č. 109/2002 Sb. o výkonu
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských
zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3
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„VIP – Kariéra4“, „RŠPP - VIP II“5 a „RAMPS – VIP III“ se výraznou měrou podílely
na rozšíření školních poradenských služeb o služby nabízené školními psychology a školními
speciálními pedagogy. V rámci těchto projektů bylo podpořeno několik stovek základních a
středních škol, které v rámci své praxe mohly využívat služeb výše uvedených odborných
pedagogických pracovníků. Prostřednictvím klíčových aktivit těchto projektů byly poradenské
služby školních psychologů a školních speciálních pedagogů postupně ukotvovány ve školském
poradenském systému a byly snímány podněty pro jejich efektivní zařazení do sítě
poradenských služeb ve školství.
V oblasti poskytování poradenských služeb hrají neopominutelnou roli také zařízení
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Jejich úkolem je
zajišťovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, ale také poskytovat školám a školským
zařízením poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení a
zprostředkovávat informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání. Další vzdělávání
poradenských pracovníků (dále jen DVPP) a jejich metodická podpora zajišťuje potřebný
odborný růst pedagogických pracovníků, napomáhá rozvíjet jejich kompetence a prohlubovat
jejich znalosti, aby byli schopni účelně reagovat na požadavky své praxe.
V chystané změně se systém péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
transformuje na systém podpůrných opatření. Tato opatření budou primárně poskytována
na základě specifikování potřeb žáka.
K efektivnímu fungování poradenského systému je třeba vytvořit funkční integrovanou
poradenskou síť, jež by umožňovala dostupnost poradenských služeb v potřebné kvalitě
v každém regionu.
Parametry funkční sítě poradenských služeb:


kompetentní odborníci (poskytují kvalitní služby)



metodická podpora na úrovni státu i regionu



komplementarita služeb (vzájemně se doplňující) pro žáky, rodiče a pedagogy škol



respektování specifik regionů



odborné provázení pomáhajících profesí v systému (supervize atd.)



informace o kvalitě poskytovaných služeb a nastavení parametrů kvality

Systémový projekt, který pomáhal kariérovému a pedagogicko-psychologickému poradenství na školách.
Partnery Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byl Institut pedagogicko-psychologického poradenství
a Národní ústav odborného vzdělávání. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Rozvoj lidských
zdrojů s finanční podporou evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR v období 2005 - 2008.
4

RŠPP - Realizace školních poradenských pracovišť: Systémový projekt realizovaný v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR (MŠMT). Hlavním realizátorem projektu bylo MŠMT, jehož partnerem byl Institut pedagogickopsychologického poradenství. Cílem projektu byla inovace a rozšíření systému školních poradenských služeb
působením školních psychologů a školních speciálních pedagogů přímo na základních a středních školách v ČR.
Projekt byl realizován v období let 2009 a 2011.
5
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revize výstupů poradenské práce (standard služby pro klienta)
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2 ZŘIZOVATELÉ

POSKYTOVATELŮ

PORADENSKÝCH

SLUŽEB
Stěžejními zřizovateli škol a školských zařízení jsou Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, dále kraje a obce. Vedle těchto institucí mohou školy a školská poradenská
zařízení zřizovat také registrované církve nebo náboženské společnosti, fyzické nebo právnické
osoby. Dále mohou být specificky zaměřené školy a školská zařízení zřizována Ministerstvem
vnitra, Ministerstvem obrany, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem zahraničních věcí.
Systém poradenských služeb od doby vzniku (60. léta 20. století) se výrazně proměňuje
dle zřizovatelských kompetencí. Současně ke změnám poradenského systému přispívá
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které postupně rozšiřuje okruh poskytovaných
služeb těmito zařízeními, a tím ovlivňuje strukturu i charakter poskytovaných služeb. V 90.
letech 20. století docházelo ke vzniku krajských poradenských zařízení, která nahradila původní
okresní uspořádání. A tento krok významně ovlivnil zajištění služeb v jednotlivých regionech.
V současné době pohyb v systému pokračuje, objevují se tendence ke slučování pedagogicko
psychologických poraden a speciálně pedagogických center (např. Olomoucký kraj). Příčiny
těchto organizačních změn jsou ovlivněny jednak nedostatkem finančních prostředků,
nedostatečným organizačním zajištěním služeb nebo jejich nevyhovující formou.

2.1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT nebo Ministerstvo školství)
patří mezi ústřední orgány státní správy. Oblastí jeho působnosti je školství a odpovídá za stav,
koncepci a rozvoj vzdělávací soustavy.
Ministerstvo školství je zřízeno Kompetenčním zákonem (zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky v aktuálním znění) a
veškeré jeho činnosti podléhají ústavním a ostatním zákonům a usnesením vlády.
MŠMT připravuje legislativní normy pro výkonné i operativní činnosti a určuje centrální
vzdělávací politiku a celkovou strategii tím, že zpracovává a zveřejňuje dva důležité
dokumenty, kterými jsou „Národní program rozvoje vzdělávání v České republice“ a
„Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky“. Tyto
dokumenty jsou vytvářeny v součinnosti Ministerstva školství s vybranými odborníky z vědy a
praxe, s příslušnými ústředními odborovými orgány, s kraji, a předkládá jej vládě
ke schválení.
V kompetenci Ministerstva školství je zřizovat (a také rušit):


školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy



školská zařízení pro preventivně výchovnou péči



mateřské, základní a střední školy pro děti a žáky umístěné v těchto školských
zařízeních



zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků



speciálně pedagogická centra
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Ministerstvo zřizuje tyto instituce jako školské právnické osoby nebo státní příspěvkové
organizace, kterým ze státního rozpočtu poskytuje finanční prostředky na činnost (mzdy, výdaje
na nezbytné náklady spojené s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, pomůcky,
učebnice, výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků). Dále je
ze státního rozpočtu podporována činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými
církvemi nebo náboženskými společnostmi, obcemi nebo svazky obcí a kraji. Finanční
prostředky jsou přidělovány na základě skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole či
školském zařízení prostřednictvím tzv. republikového normativu.
Z přímo řízených organizací Ministerstvem školství je důležité zmínit ty, které svými
činnostmi ovlivňují úroveň a efektivitu školních a školských poradenských služeb. Jedná se
zejména o6:


Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků7 (dále jen NÚV), ke klíčovým činnostem patří
témata spojená s poskytováním pedagogicko–psychologického, a speciálně
pedagogického poradenství na úrovni škol a školských poradenských zařízení, dále
témata výchovného a kariérového poradenství, které NÚV řeší jak na úrovni
informační tak poradenské úrovně; monitoruje kvalifikační předpoklady a další
kompetence pracovníků školských a školních poradenských služeb a na tomto základě
pro ně zajišťuje a zprostředkovává potřebnou metodickou podporu i
ve formě programů DVPP; k dalším okruhům činností patří prevence rizikového
chování včetně ústavní a ochranné výchovy;



Národní institut pro další vzdělávání (dále jen NIDV), který připravuje a nabízí
přednášky, kurzy a semináře pro další vzdělávání učitelů, zaměřuje se také na analýzu
potřeb v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a na vlastní tvorbu koncepce
v této oblasti;



Česká školní inspekce (dále jen ČŠI), jejímž prostřednictvím je zajišťováno hodnocení
vzdělávací soustavy v České republice, a to v oblasti vzdělávání včetně školních a
školských poradenských služeb poskytovaných školami a školskými zařízeními
zapsanými ve školském rejstříku.



Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen CERMAT) byl v roce 1999
pověřen Ministerstvem školství přípravou reformované maturitní zkoušky

2.2 Kraje
Kraje vykonávají územní samosprávu ve školství. Jejich úkolem je dbát o dostupnost
vzdělávání a školských služeb podle daných specifik regionu.
Postavení a pravomoci krajů jsou vymezeny zvláštním zákonem (č. 129/2000 Sb.),
podle něhož kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Kraj

6

Aktuální seznam přímo řízených organizací je dostupný na stránkách ministerstva, www.msmt.cz.

7
Vznikl ke dni 1. 7. 2011 sloučením Národního ústavu odborného vzdělávání s Výzkumným ústavem
pedagogickým v Praze a Institutem pedagogicko-psychologického poradenství
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spravuje zastupitelstvo kraje, dalšími orgány jsou rada kraje, hejtman a krajský úřad. Kraj si
však může vytvořit i další orgány.
Povinností kraje je zajistit podmínky pro uskutečňování středního a vyššího odborného
vzdělávání, vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním
znevýhodněním.
Kraje zřizují (a také ruší):


střední školy



vyšší odborné školy



mateřské, základní, střední školy a školská zařízení pro děti a žáky se zdravotním
postižením



základní školy speciální



školy při zdravotnických zařízeních



školská výchovná a ubytovací zařízení a zařízení školního stravování pro děti, žáky
a studenty škol, které zřizuje kraj



střední školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny za podmínek
stanovených v § 14 školského zákona



jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky



základní umělecké školy



školská zařízení pro zájmové vzdělávání



dětské domovy



školská zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,



školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně
pedagogická centra)

Kraje zřizují školy a školská zařízení jako školské právnické osoby nebo příspěvkové
organizace a zajišťují jejich financování prostřednictvím krajských normativů, které představují
výši výdajů na jednotku výkonu8 za kalendářní rok. Součástí krajských normativů jsou příplatky
na speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů.
Na úrovni kraje je zaměstnán odborník, který se věnuje obvykle speciálnímu vzdělávání,
prevenci a školským poradenským zařízením.

2.3 Obce
Obec je základní jednotkou veřejné správy. Orgánem obce je zastupitelstvo obce a rada
obce, dále také Obecní či Městská policie. Obec v rámci své samostatné působnosti spravuje
sama záležitosti, které jsou v jejím zájmu a v zájmu jejích občanů, pokud je nespravuje kraj.

8
Jednotkou výkonu je jedno dítě, žák, student, ubytovaný, stravovaný, lůžko, třída, studijní skupina, oddělení
nebo jiná jednotka stanovena zvláštním právním předpisem.
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Povinností obce je zajistit podmínky pro plnění základní školní docházky dětí s trvalým
místem pobytu na jejím území.
Obce nebo svazek obcí zřizují (a také ruší):


mateřské školy



základní školy



zařízení školního stravování



mateřské a základní školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny



základní umělecké školy



školská zařízení pro zájmové vzdělávání



školská účelová zařízení

V poslední době se již objevila speciálně pedagogická centra zřizovaná městy.
Obec nebo svazek obcí zajišťuje výdaje právnických osob vykonávajících činnost školy a
školských zařízení, které zřizuje, s výjimkou výdajů hrazených z finančních prostředků státního
rozpočtu.
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3 POSKYTOVATELÉ PORADENSKÝCH SLUŽEB
Poradenské služby v resortu školství jsou dětem, žákům, rodičům a pedagogickým
pracovníkům poskytovány prostřednictvím pedagogicko psychologických poraden, speciálně
pedagogických center, středisek výchovné péče a v rámci škol tuto službu zajišťují tzv. školní
poradenská pracoviště. Standardní školské a školní poradenské služby jsou poskytovány
zdarma.
Další instituce a odborníci, kteří se mohou na poskytování poradenských služeb podílet,
jsou uvedeni v příloze č. 1, včetně stručného definování jejich činností.
Přehled stěžejních zákonů a na ně navazujících prováděcích vyhlášek, které definují
poradenské služby, postavení a standardní poradenské činnosti školských poradenských
zařízení a škol:


zákon č. 561/2004 Sb. ze dne 27. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v pozdějším platném znění (dále jen
„školský zákon“)



zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění (dále jen „zákon
o pedagogických pracovnících“)



vyhláška č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných,
ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. (dále jen „vyhláška č. 73/2005 Sb.“)



vyhláška č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb
ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.
(dále jen „vyhláška č. 72/2005 Sb.“)



nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné,
přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti
pedagogických pracovníků



zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění (dále jen „zákon
o pedagogických pracovnících“)



zákon č. 333/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné
péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů



vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně
vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče



vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních
školách maturitní zkouškou



Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole (č. j.: 27317/2004-24)

3.1 Pedagogicko–psychologické poradny
Pedagogicko-psychologická poradna (dále jen PPP nebo poradna) je školským
poradenským zařízením, které poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně
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pedagogického poradenství, pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání
dětí, žáků a studentů, a napomáhá při jejich přípravě a volbě jejich budoucího povolání.
3.1.1 Činnosti a kompetence
Poradny zajišťují diagnostické, konzultační, intervenční, terapeutické a metodické činnosti
dětem od 3 let věku, žákům a studentům, jejich rodičům a pedagogům škol. Jejich stanovisko
je zásadní při zařazování dětí do škol se speciálním vzdělávacím programem nebo pro stanovení
individuální vzdělávacího plánu v běžné základní škole. Poradna dále vypracovává odborné
posudky a návrhy podpůrných nebo vyrovnávacích opatření pro školy a školská zařízení, včetně
posudků pro účely uzpůsobení maturitní zkoušky.
V poradnách jsou služby poskytovány psychology, speciálními pedagogy a sociálními
pracovníky. Činnosti PPP se uskutečňují zejména ambulantně, dále formou návštěv pracovníků
poraden ve školách, školských a jiných zařízeních.
Poradny nabízejí poradenské služby (diagnostika, intervence, metodická podpora
pedagogickým pracovníkům) zejména v následujících oblastech:
 posouzení školní zralosti
 nerovnoměrný vývoj dítěte
 výukové problémy (včetně specifické poruchy učení, žáci neprospívající)
 posouzení mimořádného nadání
 problémy v adaptaci a výchovné problémy (včetně specifické poruchy chování)
 osobnostní nebo sociálně-vztahové problémy
 profesní poradenství
Standardní činnosti poraden definované vyhláškou č.72/2005 Sb. jsou uvedeny
v příloze č. 2. Blíže se činnostmi poraden zabývá publikace „Standardní postupy pedagogickopsychologických poraden9“, která je také jedním z výstupů ESF projektu „RAMPS – VIP III.“
3.1.2 Pozice v poradenské síti a spolupráce s ostatními subjekty
Poradny jsou v současné době v každém regionu České republiky. Jednotlivé poradny mají
ve svém regionu detašovaná pracoviště, jejichž prostřednictvím se poradenské služby stávají
dostupnější v rámci celého kraje.
Pedagogicko-psychologické poradny spolupracují s širokým spektrem institucí. V rámci
školských poradenských zařízení spolupracují se speciálně-pedagogickými centry, středisky
výchovné péče, i se školními poradenskými pracovišti. Do spektra spolupracujících resortů
patří i zdravotnictví, pro diagnostické činnosti jsou v některých případech vhodné informace a
podklady od obvodního lékaře pro děti a mládež, od neurologa, klinického psychologa, nebo
dětského psychiatra.
Další spolupracující institucí je orgán sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD).
Spolupráce s jeho pracovníky se obvykle realizuje při dlouhodobější spolupráci s žáky, kteří

Jirásková, P. (ed.) a kol. Standardní postupy pedagogicko-psychologické poradny. Praha: Národní ústav pro
vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2014, ISBN
978-80-7481-045-9.
9
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pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí, případně sami vykazují rizikové chování. PPP
má také ohlašovací povinnost v případě, pokud během vyšetření nebo konzultace zjistí, že je
dítě ohrožováno, týráno nebo zanedbáváno. V takovém případě se PPP obvykle obrací
na OSPOD, případně i na Policii ČR.

3.2 Speciálně pedagogická centra
Speciálně pedagogické centrum (dále jen SPC nebo centrum) je školským poradenským
zařízením, které poskytuje poradenské služby žákům se zdravotním postižením a žákům se
zdravotním znevýhodněním integrovaným ve školách a školských zařízeních, dále těmto žákům
ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách s upravenými vzdělávacími
programy, žákům se zdravotním postižením v základních školách speciálních a dětem
s hlubokým mentálním postižením.
3.2.1 Činnosti a kompetence
SPC zajišťuje pro děti, žáky, studenty se zdravotním postižením a zdravotním
znevýhodněním, jejich zákonné zástupce a školy a školská zařízení, ve kterých se vzdělávají,
informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost. Výsledkem psychologické nebo
speciálně pedagogické diagnostiky jsou zpráva z vyšetření a doporučení obsahující návrhy
úprav ve vzdělávání žáka. Připravuje posudky pro účely uzpůsobení maturitní zkoušky a
jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní zkoušky,
u žáků a uchazečů se zdravotním postižením
Týmy speciálně pedagogických center tvoří speciální pedagogové, psychologové a sociální
pracovníci. Podle druhu a stupně zdravotního postižení klientů jednotlivých center mohou být
tyto týmy doplňovány dalšími odbornými pracovníky.
Poradenská služba a péče jsou realizovány ambulantně na pracovišti centra nebo terénně.
Terénní formy péče se odehrávají formou výjezdů do škol (metodická podpora učitelům,
konzultace k IVP, přímá práce se žákem, poradenství atp. dle potřeb klientů a zaměření SPC),
ve formě výjezdů do rodin (rodinné poradenství, krátkodobé řešení problémů či dlouhodobá
spolupráce s rodinou zaměřená na socioterapii, psychosociální podporu, pomoc při orientaci
v sociální síti…), případně do zařízení pečující o žáky se zdravotním postižením nebo se
zdravotním znevýhodněním (včetně individuální výuky žáků, kteří ze zdravotních důvodů
nemohou každodenně docházet do školy). Typ péče je poskytován vždy podle individuálních
potřeb dítěte a podle možností centra.
Standardní činnosti center definované vyhláškou č.72/2005 Sb. jsou uvedeny
v příloze č. 3. Blíže se činnostmi poraden zabývá publikace „Standardní postupy speciálně
pedagogických center10“, která je také jedním z výstupů ESF projektu „RAMPS – VIP III.“
3.2.2 Postavení v síti a spolupráce s dalšími subjekty
Speciálně pedagogická centra bývají zpravidla zřízena jako součást vybrané školy – školy
samostatně určené pro žáky se zdravotním postižením. Rozvrstvení množství speciálně
10
Čadová, E. (ed.) a kol. Standardní postupy speciálně pedagogických center. Praha: Národní ústav
pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2014.
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pedagogických center a jejich zaměření dle postižení, kterému se věnují, je v různých krajích
různé.
SPC spolupracují s dalšími školskými poradenskými zařízeními, se školami a dalšími
institucemi a odborníky (např. s Orgánem sociálně právní ochrany dětí, dětskými psychiatry,
klinickými psychology, krizovými centry, Policií ČR, atd.).

3.3 Střediska výchovné péče
Střediska výchovné péče (dále jen SVP nebo středisko) jsou pro účely zákona
č. 561/2004 Sb. (školského zákona) považovány dle § 116 za školské poradenské zařízení, a to
v rozsahu jeho činností stanovených zákonem č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských
zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Úkolem středisek je
předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dětí nebo narušení jejich zdravého
vývoje, zmírňovat, nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již rozvinutých poruch chování a
negativních jevů v sociálním vývoji a přispívat ke zdravému osobnostnímu rozvoji dětí.
3.3.1 Činnosti a kompetence
Střediska výchovné péče zajišťují preventivně-výchovnou péči pro děti, žáky a studenty
s rizikem vzniku a vývoje poruch chování, přičemž poskytují svou intervenci také rodičům nebo
školám. Poskytuje služby diagnostické, preventivně výchovné a poradenské.
Ve střediscích pracují pedagogičtí pracovníci, speciální pedagogové a psychologové,
dle typu zařízení pak jiní pedagogičtí pracovníci, vychovatelé apod., dále sociální pracovníci,
na které se lze obracet v případech problémů v chování dětí, žáků a studentů.
Středisko může být zřízeno jako ambulantní nebo jako internátní výchovné zařízení
poskytující krizovou pomoc i střednědobé terapeutické programy. Některá zařízení poskytují i
azylové ubytování.
Střediska poskytují tyto služby:
a) poradenské, spočívající v konzultacích a poskytování odborných informací a pomoci
klientům, orgánům sociálně-právní ochrany dětí, jiným orgánům a organizacím
podílejícím se na práci s dítětem a rodinou, zejména školám a školským zařízením,
b) terapeutické, za účelem urychlení integrace původní rodiny,
c) diagnostické, spočívající ve vyšetření úrovně klienta formou pedagogických a
psychologických činností, na základě nichž vydává doporučení školám a školským
zařízením,
d) vzdělávací, v jejichž rámci se zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností,
posuzují se specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti klienta přiměřeně
jeho věku, individuálním předpokladům a možnostem,
e) speciálně pedagogické a psychologické, směřující k nápravě poruch v sociálních
vztazích a v chování a směřující k integraci osobnosti klienta a rodiny,
f) výchovné a sociální, vztahující se k osobnosti klienta k jeho rodinné situaci a nezbytné
sociálně-právní ochraně dětí,
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g) informační, spočívající ve zprostředkování kontaktů klientovi s jinými orgány a
subjekty, které se podílejí na realizaci opatření sociálně-právní ochrany dítěte, nebo
za účelem zajištění dalších poradenských nebo terapeutických služeb v zájmu klienta.
V rámci projektu „RAMPS – VIP III“ vyšla publikace věnující se blíže činnostem SVP
„Standardní postupy středisek výchovné péče11“.
3.3.2 Postavení v síti a spolupráce s dalšími subjekty
Střediska jsou jednou z forem pomoci dětem, žákům a studentům, jejich rodinám a školám
a školským zařízením. Doplňují služby jiných výchovných a poradenských pracovišť a
spolupracují s nimi.
Střediska výchovné péče mají významnou funkci v rámci regionu z toho důvodu, že se
komplexně věnují problematickému chování dětí a dospívajících. Úzce spolupracuje zejména
s rodinami, školami, odborem sociálně právní ochrany dětí, Probační a mediační službou a
pedagogicko psychologickou poradnou. V některých případech také s Policií ČR a soudy.
Silnou stránkou je zejména práce se třídami přímo ve školách. Naopak rizikovým limitem je
přetíženost a nedostatečné zastoupení ve všech regionech.

3.4 Školy
Školy jsou institucemi, v nichž se dle vzdělávacích programů uskutečňuje vzdělávání.
Vedle vzdělávání se školy věnují také intenzivní poradenské podpoře jak žáků, rodičů, tak
učitelů. Jedná se zejména o nastavení minimálního preventivního programu školy, ošetření
prevence školní neúspěšnosti, poskytnutí kariérové poradenství a zajištění odborné podpory při
integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
3.4.1 Činnosti a kompetence
Ve škole jsou poradenské služby zajišťovány zpravidla výchovným poradcem a školním
metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov a případě pak
s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Poradenské služby mohou být ve škole
poskytovány také školními psychology nebo školními speciálními pedagogy.
Odborná kvalita poradenských služeb poskytovaných školou odpovídá složení
poradenského týmu školního poradenského pracoviště. Školní poradenské pracoviště může
nabízet základní služby v rozsahu činností výchovného poradce a školního metodika prevence
nebo v rozšířené podobě se může opírat o odbornost školního psychologa a/nebo školního
speciálního pedagoga.
Standardní činnosti jednotlivých pracovníků školního poradenského pracoviště definované
vyhláškou č.72/2005 Sb. jsou uvedeny v příloze č. 4. V rámci projektu „RAMPS – VIP III“
dále vyšly dvě samostatné publikace věnující se blíže pozici školního psychologa „Metodika

11
Čáp, D., Dosoudil, P. (eds.) a kol. Standardní postupy středisek výchovné péče. Praha: Národní ústav pro
vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2014.
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pro práci školního psychologa zapojeného ve školním poradenském pracovišti“12 a školního
speciálního pedagoga „Metodika pro práci školního speciálního pedagoga zapojeného ve
školním poradenském pracovišti.“13
3.4.2 Postavení v síti a spolupráce s dalšími subjekty
Školní poradenské pracoviště nejčastěji spolupracuje se školskými poradenskými
zařízeními, a to s pedagogicko-psychologickou poradnou, dále se speciálně pedagogickým
centrem a střediskem výchovné péče. Nejčastěji se školy obrací na PPP, a to z toho důvodu, že
většina žáků, kterým je doporučeno vyšetření, trpí především (specifickými či nespecifickými)
výukovými problémy. Spolupráce s PPP či jinými ŠPZ nabízí pravidelný kontakt mezi
pracovníky, sdílení zkušeností a kontaktů, zajištění provázanosti a komplexnosti služeb,
vzájemné doporučování služeb klientům aj.
Dalšími institucemi, s nimiž školní speciální pedagogové nebo psychologové spolupracují,
jsou orgán sociálně právní ochrany dětí, Policie ČR či soudy, dále klinický logoped, psycholog,
pediatr, pedopsychiatr, neurolog apod.

12
Zapletalová, J. (ed.) a kol Metodika pro práci školního psychologa zapojeného ve školním poradenském
pracovišti. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, 2014.

Kucharská, A, Mrázková, J. (eds.) a kol Metodika pro práci školního speciálního pedagoga zapojeného ve
školním poradenském pracovišti. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2014.
13
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4 PODNĚTY PRO TVORBU EFEKTIVNÍ PORADENSKÉ SÍTĚ
Síť poradenských služeb by měla odrážet specifické požadavky každého regionu.
Bez pochyby však je, že každé z výše uvedených školských poradenských zařízení (dále jen
ŠPZ) hraje v této síti podstatnou a nezastupitelnou roli. Několikaletá zkušenost ESF projektů
„VIP – Kariéra“, „RŠPP – VIP II“ a „RAMPS – VIP III“ prokázala, že v tomto systému, v síti
poradenských služeb, mají poradenské služby poskytované přímo ve škole prostřednictvím
školního psychologa a školního speciálního pedagoga důležitou roli a pevné místo.
V rámci projektu „RAMPS - VIP III“ vznikla spolupráce mezi zřizovatelem (krajskými
úřady), školskými poradenskými zařízeními a školními poradenskými pracovišti. V této
kapitole bude pozornost zaměřena na postřehy a doporučení pracovníků jak školních
poradenských pracovišť (dále jen ŠPP), tak školských poradenských zařízení. Příloha č. 5
mapuje síť školských poradenských zařízení a škol zapojených v projektu u každého
jednotlivého kraje.

4.1 Integrovaná síť poradenských
poradenských zařízení

služeb

pohledem

školských

Ze zkušenosti metodiků pro školská poradenská zařízení14 vyplynula následující témata
z oblastí obsahu spolupráce a struktury poradenských služeb.
a) Podpora vertikální komunikace (PPP, SPC, SVP – zřizovatel)
Spolupráce se zástupcem zřizovatele obvykle probíhala na bázi pravidelných pracovních
schůzek, kterých se účastnili zástupci metodiků poraden, speciálně pedagogických center a
středisek. Jednání a konzultace probíhaly také prostřednictvím telefonátů a elektronické pošty.
V rámci společných pracovních setkání metodici a zástupci krajů spolupracovali
na tématech, která se přímo týkala klíčových aktivit projektu. Metodici pro školská poradenská
zařízení měli možnost si se zástupcem zřizovatele navzájem vyměňovat pracovní zkušenosti a
mapovat aktuální potřeby ŠPZ v daném kraji.
V několika krajích se pracovní schůzky věnovaly tématu asistentů pedagoga, neboť kraj
schvaluje vytváření zřízení funkce asistenta pedagoga a jeho financování.
b) Podpora horizontální komunikace (PPP – SPC – SVP – ŠPP)
Pracovníci zdůrazňovali potřebu komunikace, spolupráce a koordinace péče a výstupů
mezi všemi typy poradenských zařízení – PPP, SPC, SVP, ŠPP. Zařízení by si měla předávat
informace o klientech, pokud k tomu zákonní zástupci dají souhlas. Klient může být současně
veden ve více zařízeních, např. v PPP a SVP při kombinaci specifických poruch učení
s poruchami chování. Doporučení pro školu navrhuje to zařízení, do něhož klient přišel jako
první, s využitím podkladů druhého zařízení, nebo dle dohody rodičů a zařízení.

Metodik pro školské poradenské zařízení v rámci projektu „RAMPS – VIP III“ zajišťoval metodickou
podporu v jednotlivých regionech pro školská poradenská zařízení (PPP, SPC, SVP) tak, aby byly naplňovány
standardní činnosti jednotlivých školských poradenských zařízení. Jeden metodik zajišťoval metodickou podporu
pro maximálně šest školských poradenských zařízení. Dále bylo jejich úkolem sledovat kvalitu poskytovaných
poradenských služeb.
14
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Zprůchodnění komunikace je důležité i mezi poradenskými zařízeními stejného typu
v rámci kraje i napříč kraji. Ke znovu obnovení setkávání těchto pracovníků přispěl značnou
měrou projekt „RAMPS – VIP III“
c) Kulaté stoly pro všechny poskytovatele poradenských služeb regionu (i mimo
resort školství)
Ze školských poradenských zařízení zaznívá požadavek, aby nově zřízená koordinační
setkání, která zvala k jednomu stolu zástupce ŠPZ, kraje a školních poradenských pracovišť,
nadále fungovala a rozvíjela spolupráci. Za jednu z nejdůležitějších činností této skupiny
považují pracovníci ŠPZ vyjasňování a vymezování kompetencí jednotlivých zařízení, které by
se následně mohly projevit v jasné legislativní formulaci. Důležité je také rozvíjet komunikaci
a spolupráci s dalšími odborníky, kteří v regionu zajišťují sociální a odborné zdravotnické
služby. Při těchto setkáváních by důležitou roli hrála pozice tzv. mediátora, který by
zprostředkovával dialog mezi odbornými pracovníky školských zařízení a pracovníky krajů.
Poskytování informací pro odborníky i pro veřejnost lze rozvíjet i elektronicky. (Příkladem
dobré praxe je jednotný školský portál, na kterém budou uveřejněny kontakty
na všechna poradenská pracoviště, odborníky a další odborné služby.)
d) Vyspecifikování postavení a role střediska výchovné péče
V současné době jsou jako školská poradenská zařízení se všemi kompetencemi a
povinnostmi, které jsou pro školská poradenská zařízení stanoveny, definována také střediska
výchovné péče.
V dalším legislativním procesu by mělo dojít k přesnému vyspecifikování standardních
činností středisek výchovné péče tak, jak tomu je v případě pedagogicko-psychologických
poraden a speciálně pedagogických center. Toto jasné vydefinování kompetencí následně
umožní další zefektivnění spolupráce mezi jednotlivými zařízeními tak, aby spektrum
poskytované péče bylo pro příjemce služby rychlé, dostupné a účelné.
V připravované vizi by základním okruhem problémů řešených prostřednictvím středisek
výchovné péče měly být specifické i nespecifické poruchy chování. Časté vzájemné
kombinování těchto poruch s poruchami jiných typů (např. se specifickými poruchami učení)
předpokládá a následně si i vyžádá potřebu vzájemné komunikace mezi odbornými pracovníky
jednotlivých poradenských zařízení s cílem zkoordinovat navrhovanou péči jak pro pedagogy,
tak pro celé rodiny i žáky samotné. Návrh vydefinování standardních činnost středisek, který
byl vytvořen v rámci projektu „RAMPS – VIP III“ je uveden v příloze č. 6.
Z hlediska rozdělení jednotlivých odborných činností se z pohledu PPP jeví jako výhodné,
pokud budou SVP nabízet poradenství pro rodiče, individuální práci s dítětem
ve formě ambulantní a pobytové, pozorování ve třídě a práci s třídou, v níž je žák zařazen, apod.
Jako nejvýznamnější se jeví možnost rodinné a skupinové terapie, na kterou PPP obvykle
nemají kapacitu jak po stránce materiální, tak časové, a nedisponují většinou ani odborníky na
tuto problematiku. Jako velmi účelné se jeví prohloubení vzájemné spolupráce mezi SVP a
metodiky prevence působícími v pedagogicko-psychologických poradnách.
e) Dostupnost služeb v regionu
V některých krajích si odborní pracovníci uvědomují nedostatek nebo nerovnoměrné
rozložení školských poradenských zařízení. V případech SPC lze zaznamenat nerovnoměrné
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zacílení na určitou skupinu dětí s postižením. Vlivem změn souvisejících s restrukturalizací
okresních sítí poradenských služeb na sítě krajské došlo v některých regionech ke snížení počtu
SPC zaměřených na určitý druh zdravotního postižení a naopak se zvýšilo množství center
zacílených na kombinovaná postižení. Tomu však často neodpovídá zastoupení odborníků
specializující se na kombinovaná postižení v těchto centrech.

4.2 Integrovaná síť poradenských služeb pohledem školních psychologů a
školních speciálních pedagogů
Jednotlivé oblasti popisují fungování, ale také náměty a podněty školních psychologů a
školních speciálních pedagogů zjišťované dotazníkovým šetřením v době trvání projektu.
4.2.1 Kritéria pro přidělení pozice školního speciálního pedagoga a školního psychologa
ve škole
Školní speciální pedagogové či školní psychologové působí pouze na některých školách
v ČR, ať již v rámci zapojení v projektu „RAMPS-VIP III“ či jiných projektů.
78 % zpráv uvádělo jako ideální stav působení školního speciálního pedagoga či
psychologa, případně obou, na každé škole. Pokud na škole působí oba specialisté, je
vyzdvihována možnost spolupráce, výhoda různých pohledů a komplexního přístupu k práci.
Přítomnost školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga na škole se ukázala
jako žádoucí zejména ve školách:
a) s velkým počtem žáků (nad 350), které vzdělávají vysoký počet žáků ze sociálně
znevýhodněného prostředí a žáků s potřebou podpůrných opatření (dříve se speciálními
vzdělávacími potřebami); dále ve školách, kde je pravděpodobné, že mezi žáky bude vysoké
procento žáků s rizikovým chováním (střední odborná učiliště, odborná učiliště, základní školy
praktické)=kritérium velikosti školy
b) složeny z více subjektů, zejména základním školám, jejichž součástí je mateřská škola,
a středním školám, jejichž součástí je internát. Základní školy, jejichž součástí jsou školy
mateřské, mohou zkvalitnit práci spojenou s přípravou žáků na školní docházku, mohou více
podpořit žáky, v jejichž rodinách chybí možnost zprostředkovávání vzdělávání.
U středních škol spojených s internáty je třeba věnovat zvýšenou pozornost dynamice
vztahů a rizikům spojeným se všemi formami šikany. Je tedy zřejmé, že kritérium počtu žáků
ve škole nemůže být jediným ukazatelem pro zřízení pozice školního psychologa nebo školního
speciálního pedagoga, případně obou odborníků = kritérium škola vytvořená z více subjektů
c) specifika vzdělávaných žáků a z toho vyplývající náročnost pedagogické práce a
náročnost práce se skrytým kurikulem školy a zajišťování podpůrných opatření = skladba žáků
vyžadujících zvýšenou podporu ve vzdělávání.
d) speciální školy zajišťují vzdělávání s pomocí speciálních pedagogů, často však charakter
obtíží vzdělávaných žáků vyžaduje také přítomnost školního psychologa = potřeba doplnění
dalšího odborníka podle charakteru obtíží vzdělávaných žáků
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Školy, které mají více jak 350 žáků, by měly mít možnost postupně využívat služby
školních psychologů nebo školních speciálních pedagogů, případně obou odborníků. (viz
„Koncepce poskytování poradenských služeb ve školách v ČR“)
4.2.2 Školní poradenská služba jako součást poradenských služeb regionu
Charakter spolupráce se ŠPZ se odvíjí dle specifik jednotlivých pracovišť. V některých
pracovištích převládala spolupráce s PPP, jinde se SPC či SVP. Kvalitu spolupráce výrazně
ovlivňuje přístup vedení školy.
V začátcích projektu byla zmiňována slabší úroveň spolupráce, kdy panovala nedůvěra
směrem k ŠPP a jeho pracovníci nejdříve museli obhájit před pracovníky ŠPZ výhody
poradenské práce na škole a hledat cesty efektivní spolupráce.
Mezi silné stránky spolupráce s PPP respondenti uvádějí velmi častý, pravidelný kontakt
mezi pracovníky, stanovení kompetencí, sdílení zkušeností a kontaktů, zajištění provázanosti a
komplexnosti služeb, vzájemné doporučování služeb klientům, dobré osobní vztahy.
Mezi slabé stránky spolupráce s PPP patří nejčastěji přetíženost PPP a z ní vyplývající
dlouhé objednávací lhůty, dále nevyjasněné kompetence, malá četnost návštěv pracovníka PPP
na půdě školy a z ní vyplývající nedostatečná komunikace, odlišné názory na řešení problému,
nejednotná diagnostická kritéria, nejasnosti v užívání diagnostických nástrojů, resp. nejasnosti
ohledně jejich používání, rivalita mezi pracovišti, případně vzájemné osobní antipatie. Méně
frekventovaně je zmiňována horší dopravní dostupnost. Slabou stránkou mohou být také
informace a doporučení ve zprávách z ŠPZ, pokud jejich obsahy nepřinášejí školám vodítka
pro další práci s klienty.
Můžeme tedy shrnout, že výpovědi jednotlivých respondentů či zpráv si mohou vzájemně
odporovat v závislosti na jejich individuální zkušenosti ve vztahu ke konkrétnímu ŠPZ. Pohled
na silné a slabé stránky spolupráce ŠPP a ŠPZ se tak může lišit v rámci jednoho popisovaného
jevu např., jsou-li kompetence nevyjasněné jako slabá stránka je uváděna spolupráce, jsou-li
naopak jasné, je spolupráce vnímána jako silná stránka. Stejně tak je pozitivně pociťován
pravidelný kontakt mezi pracovníky ŠPP a ŠPZ a negativně pak malá četnost pracovních
kontaktů.
Popisovány byly také silné stránky na straně ŠPP, např. kvalitní pracovní tým ŠPP, který
je schopný dodat PPP objektivní zprávu o problému a o dosud realizovaných opatřeních.
Z hlediska intervence je tak ŠPP jakousi prodlouženou rukou PPP a funguje též jako prostředník
mezi rodiči, učiteli a PPP.
Ke spolupráci se SPC se vyjadřuje menší množství pracovníků ŠPP. Ještě méně často je
pak zmiňována spolupráce se SVP. Spolupráce je popisována od velmi dobré po formální. Silné
a slabé stránky jsou víceméně totožné s PPP, ve SVP je problematické zpoplatnění některých
služeb tohoto zařízení, na které někteří klienti finančně nedosáhnou. Důležitým faktorem
dostupnosti služby bývá vzdálenost zařízení od místa školy, čím je vzdálenost větší, tím je
dostupnost horší. Vzdálenost je pak považována za silnou nebo naopak za slabou stránku
v dostupnosti služby. Ve zprávě pardubického kraje byla informace o zřízení SPC
při speciální ZŠ: škola má tak k dispozici dvě poradenská pracoviště. Zde se nabízí otázka, zda
nedochází v některých typech činností ke zdvojení služeb.
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4.2.3 Spolupráce školního speciálního pedagoga a školního psychologa s Policií ČR a
OSPOD
Spolupráce s Policií ČR a OSPOD je školními speciálními pedagogy a školními
psychology popisována velmi rozdílně co do frekvence i kvality spolupráce. Z hlediska četnosti
spolupráce kolísá od nahodilé a výjimečné spolupráce k velmi úzké a časté spolupráci na dobré
až vynikající úrovni. Důvodem nespolupráce může být jednak její nepotřebnost vzhledem
k nízkému výskytu rizikových jevů ve škole, resp. to, že škola zvládá řešení těchto jevů
vlastními prostředky, jindy však je důvodem špatná zkušenost, nespokojenost s dosavadní
spoluprací.
Z hlediska kvality je vyzdvihována pružnost a rychlost kontaktu v případě, že to situace
vyžaduje, osobní účast pracovníků těchto institucí na jednání přímo ve škole (pracovní porady,
výchovné komise) a také kvalita preventivních aktivit. Tam, kde jsou výhrady
ke spolupráci s Policií ČR a OSPOD, je nejčastějším argumentem malá nebo dokonce žádná
zpětná vazba na informace, které škola těmto institucím poskytuje, a to často i přesto, že
o tuto zpětnou vazbu školy opakovaně žádají. Častější výtky jsou v tomto směru směrem
k OSPOD. Stejně tak bývá důvodem k omezení spolupráce skutečnost, že pracovníci OSPOD
příliš konfrontují rodiče s informacemi získanými ze školy, a to pak brzdí proces
spolupráce mezi školou a rodiči. Ani OSPOD by neměl být pouze represivním orgánem, ale
měl by hledat ve spolupráci se školou cesty k podpoře rodiny, je-li naděje na pozitivní změnu.
Školy se často snaží vyjednat funkčnější podobu spolupráce a to s různým úspěchem. Kvalita
spolupráce je také podmíněna lidským faktorem na obou stranách.
Spolupráce s Policií ČR se realizuje dvěma směry. Prvním jsou preventivní aktivity
prováděné Policií ČR: u mnohých škol převládá právě tento model spolupráce a školy je hodnotí
pozitivně. Často se jedná o semináře a workshopy zaměřené na snížení rizikového chování
žáků, včetně projevů šikany a kyberšikany.
Dalším důvodem spolupráce je výskyt jevů, které podléhají ohlašovací povinnosti.
Spolupráce s Policií ČR je častější na středních školách, a to při řešení trestných činů žáků,
které se staly na půdě školy, dále pak v případech oznámení podezření na užívání návykové
látky. K nejčastějším důvodům zásahů Policie ČR patří vyšetřování při oznámení krádeže,
loupeže, zneužívání alkoholu, přítomnosti šikany a kyberšikany, vyšetřování sprejerství, a
záškoláctví.
Ve spolupráci s OSPOD převažuje řešení záškoláctví a nevyhovujícího rodinného prostředí
včetně zanedbávání péče o dítě. Častý bývá alkoholismus či jiné užívání návykových látek ze
strany rodičů. Dále je z hlediska četnosti důvodem ke spolupráci porušování školního řádu
žákem, rodiči, udělování sociálních příspěvků na školní akce, rozvody a svěřování dětí do péče
jednomu z rodičů. Pracovníci OSPOD se někdy na požádání školy účastní výchovných komisí.
Důvodem ke spolupráci bývá také nedostatečná spolupráce rodin se školou, vyhrocené
rozvodové situace, neplacení různých poplatků. Pracovníci OSPOD také spoluřeší agresivní
chování dětí ve škole či mimo ni, včetně agrese vůči pedagogovi.
OSPOD či Policie ČR kontaktuje školu v případech, kdy je navrhováno umístění dítěte do
výchovného zařízení.
Samostatným tématem je aktivizace kontaktu s těmito institucemi, kompetence a procesy
v rámci školy z hlediska navázání spolupráce. Školní psycholog a školní speciální pedagog
většinou nejsou první kontaktní osobou ve vztahu s OSPOD a Policií ČR, jednání zpravidla
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aktivuje vedení školy či výchovný poradce, který to mívá ve své kompetenci. Často tito
pracovníci školy reagují na podnět od třídního učitele, následuje řešení situace ve škole včetně
např. svolání výchovné komise a stanovení opatření k řešení problému. Na těchto opatřeních
již školní psycholog a školní speciální pedagog často participují a touto cestou se také dostávají
do kontaktu s pracovníky těchto institucí.
4.2.4 Požadavky na systém školních poradenských služeb
V rámci této otázky měli školní psychologové a školní speciální pedagogové formulovat
návrhy směřující k větší efektivitě a funkčnosti plánovaného poradenského systému.
Požadavky na systém poradenských služeb spadají v krajských zprávách do dvou
základních oblastí. První oblast se věnuje požadavkům na další ukotvení profese školního
speciálního pedagoga a školního psychologa a jejich fungování ve školním poradenském
pracovišti, druhá oblast pak specifikuje požadavky na systémové propojení školních
poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení.
Požadavky na lepší ukotvení profese školního speciálního pedagoga a školního psychologa
jsou specifikovány ve smyslu systémového posílení obou pozic a vychází z dosavadní značné
závislosti služby na projektové podpoře a na ochotě vybraných krajů a ředitelů škol se na
projektu podílet. Funkce školního speciálního pedagoga a školního psychologa na školách je
již v současnosti legislativně ukotvena, ale systémově řešena a financována zatím není. Je
potřeba zajistit a podpořit základní síť ŠPP v rozšířené variantě, vytvořenou v rámci celé ČR,
aby se mohla rozvíjet i po skončení projektů MŠMT financovaných EU. Byly zaznamenány i
požadavky
na
větší
legislativní
ukotvení
ŠPP,
ale
bez uvedení námětů na konkrétní změny.
Odlišnosti jsou ve vnímání pozice školního speciálního pedagoga a školního psychologa
v rámci pracovněprávního vztahu. Jedna část názorů se vyslovuje pro jejich plnou integraci
mezi zaměstnance školy. Měli by se stát jejími kmenovými pracovníky s jasně stanovenými
mzdovými tarify jako u pedagogů a s podřízeností vůči řediteli školy. Druhý pohled prezentuje
školního psychologa a školního speciálního pedagoga jako nezávislé odborníky, kteří stojí
z pracovněprávního hlediska vně školy, jsou financován skrze struktury kraje a nejsou přímo
podřízeni vedení školy.
Ve zprávách nejsou konkrétní návrhy na budoucí uspořádání poradenského systému
zastoupeny příliš četně, více je však deklarován základní požadavek systémového posílení
pozice školního psychologa a školního speciálního pedagoga. Jednou z možných interpretací je
pociťovaná nejistota a nestabilita pracovní pozice, která snižuje motivaci pracovníků
stanovovat si dlouhodobé strategické cíle v rámci působení na škole, a stejně tak i formulovat
konkrétní náměty na systémové změny.
V rámci oblasti ukotvení fungování školního poradenského pracoviště, byly ve zprávách
navrhovány tyto změny: převedení financování této poradenské služby na úroveň krajů,
zjednodušení výkaznictví, propracování kompetencí a spolupráce v rámci ŠPP včetně stanovení
hierarchie v rámci ŠPP, ponechání vysoké míry samostatnosti a odpovědnosti se zachováním
kontroly (není specifikováno jak), zachování metodického vedení a setkávání specialistů z ŠPP
na regionální úrovni, zajištění DVPP, navýšení úvazků pro výchovné poradce a metodiky
prevence. I v oblasti systémového řešení poradenských služeb byl formulován ideál zapojení
školního speciálního pedagoga a psychologa na všech školách na plné úvazky, s vědomím
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neuskutečnitelnosti tohoto ideálu z hlediska financování služby. Zároveň byly navrhovány
kritéria přidělování úvazků dle velikosti školy, problémovosti žáků/lokality apod.
Další frekventovanou kategorií požadavků na změnu systému byly požadavky na větší
propojení školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení. Konkrétně se
pak jednalo o požadavek na hlubší specifikaci kompetencí, a zejména na potřebu
systémovějšího uchopení komunikace a spolupráce. Konkrétní návrhy hovořily o potřebě
pravidelných společných porad buď na půdě školy nebo ŠPZ, určení pracovníků, kteří budou
mít komunikaci s partnery ze školy či ŠPZ na starosti, byly požadovány častější návštěvy
pracovníků ŠPZ na školách, propojení DVPP obou institucí apod. V jedné ze zpráv byl též
vysloven požadavek na vznik revizního pracoviště ŠPZ, které by řešilo spory obou zařízení či
stížnosti klientů na závěry, doporučení a intervenci.

4.3 Metodická podpora
Výstupy a zkušenosti z projektu „RAMPS – VIP III“ ukazují především na užitečnost
metodické podpory jednotlivých pracovníků na školách, pracovníků působících ve školských
poradenských pracovištích a pracovníků ze školských poradenských zařízení.
Jako zásadní se v projektu ukazovalo metodické vedení školních psychologů a školních
speciálních pedagogů metodikem Národního ústavu pro vzdělávání. Tato podpora byla
podstatná především z důvodu, že v rámci své profese byli na školách osamoceni. Metodická
podpora se odehrávala především ve formě individuálních setkání metodika s daným
odborníkem nebo ve formě skupinových setkání několika odborníků na škole s metodikem.
Možná a využívaná byla také forma rychlé telefonické či emailové konzultace odborníka
s metodikem. Četnost setkání byla různá, zpravidla o frekvenci jednou za měsíc nebo dva.
Důležitá byla nejen podpora daného pracovníka – metodika, ale také možnost setkávání se
odborníků působících na školách a vyměňování svých zkušeností.
V rámci projektu byla zajišťována metodická podpora také pro pracovníky SPC a PPP,
která byla realizována skrze vedoucí metodiky školských poradenských zařízení a metodiky
ŠPZ. Vedoucí metodici přímo komunikovali a oslovovali pro spolupráci vedoucí jednotlivých
SPC, prezentovali informace na společných regionálních setkáních SPC, individuálních
schůzkách vedoucích metodiků a metodiků jednotlivých krajů, předávali všem svým kolegům
instrukce k zadaným úkolům, pokyny ke zpracování podkladů a pozvánky na semináře
„RAMPS - VIP III“ organizované zdarma v Praze a Brně. Jejich úkolem bylo i navázání
kontaktu s pracovníky Krajského úřadu. Metodická podpora v rámci projektu
„RAMPS - VIP III“ v linii školských poradenských zařízení byla také součástí spolupráce se
školami, především s vedením škol. Ve formě přímé metodické podpory pak byla realizována
u samotných pedagogických pracovníků, metodici poskytovali supervizi nad IVP dětí a žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami.
V linii pracovišť SVP pak v rámci projektu „RAMPS – VIP III“ poskytoval odborné služby
pracovník střediska výchovné péče přímo na školách. Žáci, rodiče ani pedagogičtí pracovníci
škol za ním nemuseli docházet do střediska. Takový postup se jevil jako velmi prospěšný pro
včasné podchycení obtíží a pro možnost rychlé a cílené intervence se znalostí prostředí.
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4.4 Koncepce supervize
4.4.1 Vymezení
Navrhuje se zavést supervizní činnost jako součást systému pedagogicko-psychologického
poradenství ve školství (dále jen supervize). Supervize je podmínkou udržení a růstu kvality
poradenských služeb. Je hlavní složkou systému dalšího vzdělávání pracovníků poskytujících
tyto služby.
Supervize je vysoce odborně náročná, specializovaná činnost vykonávaná supervizory a
poskytovaná pracovníkům vykonávajícím pedagogicko-psychologické poradenství.
Ve státech EU je supervize nezbytnou podmínkou profesionálního růstu pracovníků
ve všech pomáhajících profesích. V ČR je supervize zavedena jako podmínka výkonu
psychoterapeutických činností ve zdravotnictví a v systému poradenství pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy v resortu práce a sociálních věcí.
4.4.1.1 Definice supervize
Supervize je činnost cílená na pomoc odbornému a osobnímu rozvoji pracovníků, kteří
realizují ve školství pedagogicko-psychologické poradenství, a na zvýšení profesionality při
výkonu jejich profese. Uskutečňuje se v supervizním procesu, a to především formou
individuálních a skupinových konzultací odborných pracovníků se supervizory.
Supervizi ve školství lze definovat ve třech rovinách:


jako metodu poradenské pomoci pracovníkům vykonávajícím pedagogickopsychologické činnosti, která je zaměřena na reflexi jejich odborných výkonů a
systému jejich práce;



jako proces zaměřený:
o na zkvalitnění přístupu pracovníků vykonávajících
psychologické poradenství směrem k uživatelům,

pedagogicko-

o na zvýšení efektivity metod jejich odborné práce,
o na nacházení efektivních řešení problémů a situací, se kterými se pracovníci
při poskytování pedagogicko-psychologických služeb setkávají;


jako koncept umožňující identifikovat a popsat faktory, které se vztahují
ke komunikaci mezi pracovníky poskytujícími pedagogicko-psychologické služby
a uživateli.

4.4.2 Úkoly supervize a její postavení v systému kariérního růstu pracovníků
pedagogicko-psychologickém poradenství ve školství
Systém kariérního růstu pracovníků zahrnuje dva způsoby (cesty) gradace jejich profesního
začlenění: odborný růst spojený se zvyšováním kvalifikace v daném oboru (profesi) a funkční
růst spojený se zvyšováním kvalifikace v oblasti metodických, řídících a správních činností.
Supervize se promítá do obou těchto způsobů kariérního růstu: odborná práce pod supervizí je
nezbytná pro zvyšování kvalifikace pracovníků v oboru (profesi); podmínkou pro to, aby
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pracovník mohl zastávat pozici supervizora, je přitom vedle získání nejvyšší odborné
kvalifikace i speciální příprava na výkon této metodické činnosti.
a) Úkoly supervize v systému odborného růstu
Katalog prací určuje pro psychology a speciální pedagogy ve školství platové třídy,
do kterých jsou pracovníci zařazováni podle náročnosti odborných výkonů (činností). Činnost
odborníka ve vyšší třídě je spojena s náročnějšími odbornými výkony. Katalog je východiskem
návrhu systému odborného růstu, v němž by supervize měla tyto základní úkoly:


Je nezbytná k završení přípravy na získání vyššího kariérního stupně, který je
podmínkou pro zařazení do vyšší platové třídy.



Je preventivním prostředkem proti profesnímu vyhoření všech zkušených
pracovníků vykonávajících pedagogicko-psychologické činnosti ve školských
poradenských zařízeních.

b) Úloha supervize ve zkvalitnění práce zařízení
Supervize může sloužit také při práci celého týmu. Ředitel zařízení by tak měl mít možnost
požádat o supervizi práce týmu pracovníků poskytujících psychologické, speciálně
pedagogické a poradenské služby. Účelem supervize týmů je zkvalitnění a zefektivnění
poskytovaných služeb a činností. Navrhuje se uskutečňovat supervizi týmu 1-2 ročně
v celkovém rozsahu 20, resp. 40 hodin. Cílem supervize práce týmu je poskytnout kvalitní
zpětnou vazbu práce zařízení a vytvořit prostor k případným změnám.
c)

Získání pozice supervizora

Pozice supervizora ve školství je ošetřena především Českým institutem pro supervizi a
Českomoravským institutem pro supervizi a koučing. K výkonu funkce supervizora je nutno
získat akreditaci. U výše uvedených institucí je možné se přihlásit (po splnění určitých kritérií
- např. věk, vzdělání, léta praxe, vlastní práce pod supervizí apod.) do výcviku supervize,
na jehož závěru je možné získat akreditaci k výkonu supervize.
4.4.3

Organizace výkonu supervize
a) Subjekty supervize

K zajištění koordinační, metodické, organizační a informační činnosti v oblasti supervize
ve školství se navrhuje zřídit pod MŠMT ČR Komisi pro supervizi. Ve spolupráci s touto komisí
by byl ve Věstníku MŠMT ČR a na internetových stránkách MŠMT ČR zveřejňován a
pravidelně 1 x za 2 roky aktualizován jmenný seznam supervizorů s uvedením kontaktních
adres.
b) Komise pro supervizi
Komise pro supervizi se navrhuje zřídit při Národním ústavu pro vzdělávání (dále jen
NÚV), v sekci 3. Komise by se skládala z členů asociací odborných pracovníků a zařízení
v oblasti školství, dále z pracovníků MŠMT ČR a NÚV. Členství v komisi by bylo dobrovolné
a frekvence setkávání je navrhována na 4 x ročně.
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Návrh činnosti komise se týká těchto oblastí:


zpracovávání návrhů a koncepčních materiálů pro MŠMT v oblasti supervize,



vedení evidence supervizorů ve školství a předkládání jejich jmen a kontaktních
adres ke zveřejnění ve Věstníku MŠMT ČR,



organizace odborných aktivit pro supervizory,



poskytování odborných informaci z oblasti supervize školám a školským
zařízením,



provádění monitoringu a evaluace supervize ve školských poradenských zařízeních
a ve školách,



spolupráce s profesními sdruženími a odbornými společnostmi sdružujícími
pracovníky vykonávající pedagogicko-psychologické poradenství ve školství a
doporučování MŠMT k akreditaci vzdělávací programy pro tyto pracovníky.

Odborným partnerem Komise pro supervizi budou Český institut supervize a
Českomoravský institut pro supervizi a koučing. Provoz Komise pro supervizi bude zajišťovat
NÚV.
4.4.4 Pravidla pro výkon supervize
Povinnosti supervizorů


plnit požadavky supervidovaných pracovníků způsobem, který významně přispívá
k jejich odbornému růstu a ke zkvalitnění jejich práce,



zajišťovat dodržování příslušných právních, etických a profesionálních zásad a
předpisů odborné praxe,



monitorovat dosažené výsledky a odborný růst supervidovaného pracovníka,



poskytovat supervidovaným průběžnou zpětnou vazbu (oficiální nebo neformální,
ústní nebo písemnou).

Vztah mezi supervizorem a supervidovaným pracovníkem je založen na kontraktu.
Kontrakt je ústní dohoda o odborném zaměření a podmínkách supervize, která je výsledkem
konzultace o požadavcích supervidovaného pracovníka vůči supervizorovi. Povinností
supervizora je dbát na to, aby se v průběhu supervize obě strany řídily obsahem tohoto
kontraktu. Kterákoli ze stran může supervizní vztah ukončit, není-li supervidovaný nebo
supervizor z nějakých důvodů schopen se kontraktem řídit; supervizor má v tomto případě
povinnost dbát na to, aby ani supervidovaný, ani ti, kterým poskytuje pedagogickopsychologickou službu, neutrpěli žádnou újmu.
Při průběžném posuzování a vyhodnocování supervidovaného pracovníka si supervizor
uvědomuje jeho osobní nebo profesionální možnosti. Supervizor může supervidovanému
pracovníku doporučit poradenskou nebo psychoterapeutickou službu, jestliže se ukáže, že mu
činí potíže porozumět sám sobě nebo řešit problémy do takové míry, že to brání efektivnímu
výkonu jeho odborné práce. Samotní supervizoři však nesmějí supervidovaným pracovníkům
psychoterapii ani takto zaměřenou poradenskou službu poskytovat.

30

Povinnosti supervidovaných


informovat ty, kterým poskytují pedagogicko-psychologickou službu, o tom, že je
jim poskytována supervize,



vyžádat si od nich souhlas k tomu, aby pozorování a záznamy z vyšetření,
z poradenského procesu apod. mohli konzultovat se svým supervizorem,



informovat je o tom, že jejich právo na ochranu osobnosti a na zachování důvěrnosti
informací nebude supervizí ovlivněno.

Supervize je realizována formou konzultací supervidovaných odborných pracovníků se
supervizory; jednotkou těchto konzultací je supervizní hodina, která trvá 50 minut.

4.5 Zavedení supervize a její úhrada
Doporučuje se, aby supervize byla součástí programu Dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, a to např. ve formě bálintovských skupin, kazuistických seminářů či jiných forem
skupinové supervize nebo také supervize individuální. Jako taková by umožňovala dosáhnout
na supervizi pedagogickým pracovníkům ve školských poradenských zařízeních a školách tak,
aby se podpořila co nejvyšší možná úroveň kvality poskytovaných služeb.
Supervize poskytovaná pracovnímu týmu by byla hrazena zaměstnavatelem.
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5 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Poradenské služby jsou poskytovány školskými poradenskými zařízeními. Do této
kategorie patří pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a střediska
výchovné péče. Služby v těchto zařízeních zajišťují pedagogičtí pracovníci, a to zejména
psychologové, speciální pedagogové, případně sociální pedagogové a dále pak sociální
pracovníci.
Poradenské služby jsou již několikaletou tradicí zajišťovány i ze strany škol, a to zejména
prostřednictvím činností výchovného poradce a školního metodika prevence. ESF projekty
„VIP – Kariéra“, „RŠPP - VIP II“ a „RAMPS – VIP III“ se výraznou měrou podílely
na rozšíření školních poradenských služeb o služby nabízené školními psychology a školními
speciálními pedagogy.
V průběhu realizace projektu „RAMPS – VIP III“ byly mapovány nároky kladené
na funkčně nastavenou síť poradenských služeb. Byly definovány základní doporučení a
podněty pro rozvoj funkční sítě poradenských služeb:


Rozvoj spolupráce na republikové úrovni mezi jednotlivými kraji, MŠMT, NÚV a
ostatními subjekty kraje.



Rozvíjení vertikální komunikace na regionální úrovni. (Zprostředkování
komunikace na úrovni poskytovatelů poradenských služeb, jejich zřizovatelů a
dalších orgánů podílející se na životní úrovni regionu/obce vytváří platformu
pro mapování potřeb jednotlivých účastníků a nastavení podmínek regionu tak, aby
poskytované služby byly co nejpřínosnější a nejúčinnější.)



Rozvíjení horizontální komunikace (PPP - SPC - SVP - ŠPP) s vymezením
kompetencí a forem vzájemné spolupráce v rámci regionu, ale i na republikové
úrovni.



Organizování tzv. kulatých stolů (setkávání různých odborníků a zástupců subjektů
poskytující poradenské služby nad vybranými tématy a problematikou regionu
s účastí mediátora).



Respektování specifik regionů (nevytvářet uniformní sítě poradenských služeb,
umožnit variabilně podporovat oblasti poradenských služeb, po kterých je v rámci
regionu nejvyšší poptávka).



Nastavení dostupnosti služeb v regionu (místně, ale i časově).



Úprava vykazování dat, která by měla směřovat k zajištění lepšího fungování a
predikci poskytovaných služeb.



Nastavení meziresortní spolupráce při poskytování poradenských služeb žákům se
zdravotním postižením (např. u dítěte s poruchou autistického spektra je potřebná
spolupráce MŠMT, MPSV, MZ).



Podpora úplné sítě ŠPP, aby se mohla rozvíjet i po skončení projektů MŠMT
financovaných EU.



Kompetentnost odborníků (s odpovídajícím pregraduálním studiem).
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15



Zajištění metodické podpory včetně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
(v rámci metodické podpory je možné realizovat např. konzultace s metodikem,
setkávání odborníků v rámci regionu, stáže začínajících školních psychologů a
speciálních pedagogů u jejich zkušenějších kolegů ze ŠPP, dále pak stáže na půdě
ŠPZ apod.).



Supervize odborných pracovníků (ŠPP, ŠPZ) a odborné provázení pomáhajících
profesí v systému s důrazem na dodržování etických pravidel u těchto profesí.



Komplementarita služeb (vzájemně se doplňující, nikoliv dublující se poradenské
služby jednak pro žáky, rodiče a pedagogy škol, ale také pokrývající celé spektrum
problematických oblastí
od výukových
a výchovných
problémů
po problematiku žáků se zdravotním postižením).



Jasné definování činnosti jednotlivých poskytovatelů poradenských služeb
(zajištění komplementárních nikoliv duplicitních služeb), vyspecifikování
postavení a role středisek výchovné péče.



Dořešení zřizovatelské kompetence zařízení (SPC, SVP).



Přijetí dokumentů zaměřených na standardy služeb školských poradenských
pracovišť a zařízení a na kariérní řád pracovníků těchto zařízení a pracovišť
s možným zavedením certifikace služeb (= zprůhlednění poskytovaných služeb),
představení nástroje na jejich evaluaci15.



Vznik revizního pracoviště, které by řešilo stížnosti klientů na závěry, doporučení
a intervenci ŠPZ a ŠPP.

Pro inspiraci lze využít evaluační nástroj vytvořený v rámci projektu „RAMPS – VIP III“ – viz příloha č.7.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Další poskytovatelé poradenských služeb
Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a kurátor pro děti a mládež
Pod OSPOD spadá také práce kurátora pro mládež. Práce kurátora je zaměřena především na sociálněvýchovnou prevenci a sociální práci s problémovými skupinami, dále pak na prevenci negativních jevů. Kurátor
vyhledává děti s dispozicemi k problémovému chování, děti vystavené vlivu špatně fungující rodiny nebo rizikové
party, u kterých je v budoucnu zvýšené nebezpečí výskytu nežádoucího chování. Široká škála jeho klientů zahrnuje
jak děti s méně závažnými výchovnými problémy (záškoláky, sprejery, vandaly, rváče), tak i pachatele nejčastěji
majetkové, ale i násilné trestné činnosti. Ve spolupráci s rodinou, školou a dalšími subjekty se dlouhodobým
cíleným působením snaží zvrátit negativně nasměrovaný osobnostní vývoj dítěte.
Typ služby: Služby poskytované kurátorem jsou především ambulantní, odehrávají se na pracovišti OSPOD
nebo ve formě návštěv zaměstnanců ve školách a školských zařízeních (s účastí např. na výchovných komisích
apod.)
Pro koho: Služby jsou určeny děti, žáky a studenty do 18 let, pro jejich zákonné zástupce, školy a školská
zařízení.
Dětský psycholog nebo psychiatr
Dětští psychologové a pedopsychiatři nabízí poradenskou a terapeutickou práci s dětmi a jejich rodinami.
Většinou jsou vyhledávání na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny.
Typ služby: Psychologové a psychiatři poskytuji ambulantní služby.
Pro koho: Nabízené služby jsou určeny pro děti, žáky, studenty, jejich zákonné zástupce, školy a školská
zařízení.
Krizové centrum pro děti a mládež
Krizová centra nabízí poradenskou pomoc v krizi. Nabízí zpravidla poradenství, individuální a rodinnou
terapii, telefonickou krizovou pomoc a internetovou linku důvěry.
Typ služby: Krizová centra nabízí ambulantní služby, je možné využít služby i bez objednání, tedy při akutní
krizi.
Pro koho: Centra jsou určena pro děti, žáky, studenty, jejich zákonné zástupce, školy a školská zařízení.
Školská výchovná zařízení pro děti a mládež
Pro výchovu ohrožených dětí a rizikové mládeže, u nichž jsou problémy velmi výrazně, se pak děti dostávají
do školských výchovných zařízení pro děti a mládež. Dítě tak může být umístěno do zařízení pro výkon ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy (diagnostický ústav, dětský domov, dětský domov se školou a výchovný ústav).
Tato zařízení jsou určena pro výchovu dětí a mládeže od 3 do 18, případně 19 let. Děti jsou do zařízení umisťovány
na základě legislativního opatření, do diagnostického ústavu může být dítě umístěno i na žádost rodičů nebo jiných
osob odpovědných za jeho výchovu.
Účelem těchto zařízení je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho
zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke
zdravému osobnostnímu vývoji dítěte. Dále je účelem zajišťovat na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově
nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje,
řádné výchovy a vzdělávání.
Typ služby: Školská výchovná zařízení jsou pobytová.
Pro koho: Tato zařízení nabízí služby pro děti, žáky, studenty, jejich zákonné zástupce, školy a školská
zařízení.
Diagnostický ústav
Diagnostický ústav je zařízení, které plní úkoly diagnostické, výchovně vzdělávací, terapeutické (v oblasti
psychologické, sociální, pedagogické), organizační, metodické a koncepční. Diagnostický ústav rozmísťuje
svěřence do odpovídajících dětských domovů nebo výchovných ústavů na základě výsledků komplexního
speciálně pedagogického, psychologického a sociálního vyšetření, s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu.
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Dětský domov
Dětský domov je zařízení, které zajišťuje výkon nařízené ústavní výchovy svěřenců bez vážných poruch
chování, je určeno pro děti, které nemají možnost vyrůstat v rodině, a to proto, že rodina není schopna či ochotna
se o ně starat. Dětský domov plní úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Děti se vzdělávají ve školách, které
nejsou součástí dětského domova.
Dětský domov se školou
Dětský domov se školou je zařízení, které zajišťuje péči především o děti s nařízenou ústavní výchovou
(mají-li závažné poruchy chování, nebo které pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují
výchovně léčebnou péči) a děti s uloženou ochrannou výchovou. Děti nemohou být vzdělávány ve škole, jež není
součástí dětského domova se školou. Zde jsou umísťovány děti zpravidla od 6 let do ukončení povinné školní
docházky.
Výchovný ústav
Výchovný ústav je zařízení, které pečuje o děti zpravidla starší 15 let se závažnými poruchami chování, u
nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Výchovný ústav plní zejména úkoly
výchovné, vzdělávací a sociální. Výchovné ústavy se zřizují odděleně pro děti s nařízenou ústavní výchovou a
uloženou ochrannou výchovou. Při výchovném ústavu se jako jeho součást zřizuje základní nebo speciální škola,
může být zřízena i střední škola.
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Příloha č. 2 – Standardní činnosti poraden
Komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika:
1) Zjišťování předpokladů pro školní docházku, skupinová a individuální psychologická a speciálně
pedagogická diagnostika školní zralosti.
2) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku z důvodů
nerovnoměrného vývoje.
3) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku, žáků základních
škol a žáků středních škol s problémy v adaptaci a s výchovnými problémy, včetně specifických poruch
chování.
4) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků základních škol a žáků středních
škol s výukovými problémy, včetně specifických poruch učení, a žáků neprospívajících.
5) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako podklad:
a) pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování nebo pro specializovanou péči v rozsahu
integrace,
b) pro návrhy na zařazování a přeřazování žáků se specifickými poruchami učení a chování do škol, tříd,
oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro tyto žáky.
6) Skupinová a individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako podklad pro pomoc
žákům základních škol a žákům středních škol v případech komplikací při volbě další školy či povolání.
7) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků středních škol jako podklad pro
pomoc při reorientaci a přestupu na jinou střední školu.
8) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků základních škol a žáků středních
škol s osobnostními nebo sociálně-vztahovými problémy.
9) Diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných programů.
10) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika mimořádného nadání žáků.
Psychologická a speciálně pedagogická intervence:
1) Poradenská intervence (včetně telefonické) u dětí předškolního věku, žáků základních škol a žáků
středních škol, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků v životní krizi či nouzi a individuální
pomoc těmto jedincům při zpracování krize v případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání
dítěte nebo žáka.
2) Individuální práce s dětmi předškolního věku s nerovnoměrným vývojem, s obtížemi v adaptaci apod.1)
3) Základní individuální a skupinová reedukace žáků se specifickými poruchami učení, jejichž problémy
vyžadují odborně mimořádně náročnou speciálně pedagogickou péči. 1)
4) Individuální práce se žáky základních škol a žáky středních škol s obtížemi v adaptaci, s osobnostními,
sociálně-vztahovými a podobnými problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání. 1)
5) Kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol a studenty vyšších odborných škol
(individuální a skupinové).
6) Poradenské nebo terapeutické vedení rodin s dítětem nebo žákem (v případech problémů, které negativně
ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka).
7) Poradenské konzultace a krátkodobé poradenské vedení zákonných zástupců dětí předškolního věku a
žáků základních škol (popřípadě i žáků středních škol), kterým je poskytována individuální nebo
skupinová diagnostická a intervenční péče poradny.
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8) Poradenské konzultace a doporučení pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím děti a žáky, kterým je
poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče poradny (tzv. intervence ve
škole pro žáky).
Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace apod.:
1) Metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků prevence v základních a středních
školách.
2) Příprava podkladů
a) pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování do základních a středních škol,
b) pro zařazení žáků se specifickými poruchami učení a chování do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s
upravenými vzdělávacími programy pro tyto žáky.
3) Při přípravě zpráv v případech, kdy je žák v péči odborného lékaře nebo klinického psychologa, školské
poradenské zařízení vychází z klinické diagnosy a léčebných opatření odborného lékaře nebo klinického
psychologa, který tuto péči žákovi poskytuje, pokud tyto podklady zákonný zástupce nebo žák školskému
poradenskému zařízení předá.
4) Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům v oblasti péče o děti předškolního věku,
žáky základních škol a žáky středních škol, jejichž školní vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost.
5) Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům základních a středních škol v souvislosti
s integrací žáků se zdravotním postižením a s vytvářením a naplňováním individuálních vzdělávacích
plánů pro tyto žáky.
6) Zpracování zpráv o žácích pro zákonné zástupce, školy a další instituce v souladu s předpisy o ochraně
osobních údajů.
7) Vedení dokumentace, vedení evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu s
předpisy o ochraně osobních údajů.
8) Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol.
9) Spolupráce se středisky výchovné péče při poskytování standardních služeb pro žáky se specifickými
poruchami chování a s rizikem vzniku sociálně patologických jevů, pro jejich zákonné zástupce a
pedagogické pracovníky, kteří je vzdělávají.
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Příloha č. 3 – Standardní činnosti center
1) Vyhledávání žáků se zdravotním postižením.
2) Komplexní diagnostika žáka (speciálně pedagogická a psychologická).
3) Tvorba plánu péče o žáka (strategie komplexní podpory žáka, pedagogicko-psychologické vedení apod.).
4) Přímá práce s žákem (individuální a skupinová).
5) Včasná intervence.
6) Konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení.
7) Sociálně právní poradenství (sociální dávky, příspěvky apod.).
8) Krizová intervence.
9) Metodická činnost pro zákonné zástupce, pedagogy (podpora při tvorbě individuálního vzdělávacího
plánu).
10) Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením.
11) Zapůjčování odborné literatury.
12) Zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek podle potřeb žáků.
13) Ucelená rehabilitace pedagogicko-psychologickými prostředky.
14) Pomoc při integraci žáků se zdravotním postižením do mateřských, základních a středních škol, instruktáž
a úprava prostředí.
15) Všestranná podpora optimálního psychomotorického a sociálního vývoje žáků se zdravotním postižením
v duchu tzv. ucelené rehabilitace (využívání prostředků pedagogicko-psychologických, léčebných,
sociálních a pracovních), tj. zajištění komplexní péče zaměřené nejen na žáka s postižením, ale na celou
jeho rodinu.
16) Vedení dokumentace centra a příprava dokumentů pro správní řízení.
17) Koordinace činností s poradenskými pracovníky škol, s pedagogicko-psychologickými poradnami a
středisky výchovné péče.
18) Zpracování návrhů k zařazení do režimu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
19) Zpracování návrhů individuálních vzdělávacích plánů.
20) Tvorba, návrhy a nabídka speciálních pomůcek podle individuálních potřeb žáků.
Standardní činnosti speciální:
Standardní činnosti speciální se liší podle typu/zaměření speciálně pedagogického centra:
1.

centrum poskytující služby žákům s vadami řeči, jejich zákonným zástupcům, školám a školským
zařízením vzdělávajícím tyto žáky,

2.

centrum poskytující služby žákům se zrakovým postižením, jejich zákonným zástupcům, školám a
školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky,

3.

centrum poskytující služby žákům se sluchovým postižením, jejich zákonným zástupcům, školám a
školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky,

4.

centrum poskytující služby žákům s tělesným postižením, jejich zákonným zástupcům, školám a
školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky,

5.

centrum poskytující služby žákům s mentálním postižením, jejich zákonným zástupcům, školám a
školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky,
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6.

centrum poskytující služby žákům s poruchami autistického spektra, jejich zákonným zástupcům,
školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky,

7.

centrum poskytující služby žákům hluchoslepým, jejich zákonným zástupcům, školám a školským
zařízením vzdělávajícím tyto žáky,

8.

centrum poskytující služby žákům s více vadami, jejich zákonným zástupcům, školám a školským
zařízením vzdělávajícím tyto žáky.
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Příloha č. 4 – Standardní činnosti pracovníků školních poradenských
pracovišť
I. Standardní činnosti výchovného poradce
Poradenské činnosti:
1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj.
zejména:
a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnostickoporadenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků
v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním
učitelem),
d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním
učitelem),
e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při
zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a
poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních
služeb těchto středisek.
2) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava
návrhů na další péči o tyto žáky.
3) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a
inrvenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
4) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování
poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace
vzdělávacích opatření u těchto žáků.
5) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem kjejich speciálním vzdělávacím
potřebám.
Metodické a informační činnosti
1) Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
2) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace,
individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
3) Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
4) Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich
zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
5) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a
jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
6) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená
a realizovaná opatření.
II. Standardní činnosti školního metodika prevence
Metodické a koordinační činnosti
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1) Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
2) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí,
vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování,
rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
3) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických
jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
4) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických j evů.
5) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího
procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a
dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
6) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku
prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými
pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi),
které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
7) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě
akutního výskytu sociálně patologických jevů.
8) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských
zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
9) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence,
navržená a realizovaná opatření.
Informační činnosti
1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách
programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům
školy.
2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně
patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická
zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové
intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).
Poradenské činnosti
1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování
poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče
odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně
patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které
jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
3) Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace
poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými
zařízeními.
III. Standardní činnosti školního psychologa
Diagnostika, depistáž
1) Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
2) Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách.
3) Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků.
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4) Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
5) Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
6) Screening, ankety, dotazníky ve škole.
Konzultační, poradenské a intervenční práce
1)

Péče o
vedení).

integrované

žáky

(pomoc

při

sestavování

individuálního

vzdělávacího

plánu,

2) Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení).
3)

Krizová
zástupce.

intervence

a

zpracování

krize

pro

žáky,

pedagogické

pracovníky

a

zákonné

4) Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.).
5) Kariérové poradenství u žáků.
6) Techniky a hygiena učení (pro žáky).
7) Skupinová a komunitní práce s žáky.
8) Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
9) Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
10) Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
11) Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
12) Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.
Metodická práce a vzdělávací činnost
1) Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
2) Metodická pomoc třídním učitelům.
3) Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení).
4) Účast na pracovních poradách školy.
5) Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence,
třídní učitelé).
6) Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními,
zdravotnickými a dalšími zařízeními.
7) Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího
programu.
8) Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).
9) Prezentační a informační činnost.
10) Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.
IV. Standardní činnosti školního speciálního pedagoga
Depistážní činnosti
Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
Diagnostické a intervenční činnosti (péče o žáka/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
1) Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy
osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

45

2) Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh,
rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).
3) Realizace intervenčních činností, tj.
a) provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické
vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),
b) provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních,
kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,
c) participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem
odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery
podpůrného týmu uvnitř i vně školy),
d) průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
e) úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
f) zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),
g) speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické
pracovníky školy,
h) participace na kariérovém poradenství - volba vzdělávací cesty žáka - individuální provázení žáka,
i) konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení.
Metodické a koordinační činnosti
1) Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole - koordinace
speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.
2) Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve
prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
3) Participace na vytváření školních vzdělávacích programů a individuálních vzdělávacích plánů s cílem
rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
4) Metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy - specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a
stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky -jejich zavádění do výuky, instruktáže
využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
5) Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.
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Příloha č. 5 – Sítě poradenských služeb dle jednotlivých regionů
PRAHA
a) Školská poradenská zařízení
Pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP)
PPP pro Prahu 1, 2 4, Francouzská 56/260, 101 00 Praha 10
PPP pro Prahu 3 a 9, Lucemburská 40, 130 00 Praha 3
PPP pro Prahu 3 a 9, U nové školy 871, 190 00 Praha 9
PPP pro Prahu 5, Kuncova 1580/1, 155 00 Praha 5
PPP pro Prahu 6, Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6
PPP pro Prahu 7 a 8, Glowackého 6/555, 182 00 Praha 8
PPP pro Prahu 7 a 8, U Smaltovny 22, 170 00 Praha 7
PPP pro Prahu 10, Jabloňova 30, 106 00 Praha 10
PPP pro Prahu 11, Kupeckého 576/17, 149 00 Praha 4
PPP pro Prahu 12, Barunčina 11, 143 00 Praha 4
PPP – Křesťanská, Pernerova 8, 186 00 Praha 8,
Pražská PPP – soukromá, Ohradní 20, 140 00 Praha 4
Speciálně pedagogická centra (dále jen SPC)
Kombinované vady
SPC, Štíbrova 1691, 182 00 Praha 8
SPC při Základní škole (dále jen ZŠ) speciální, Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10
SPC při Fakultní mateřské škole (dále jen MŠ) se speciální péčí, Arabská 681/20, 160 00 Praha 6
Mentální postižení (jinde v textu MP) a poruchy autistického spektra (jinde v textu PAS)
SPC pro mentálně postižené, Na Lysinách 41/6, 147 00 Praha 4
SPC pro mentálně postižené, Trávníčkova 1743, 155 00 Praha 5
SPC „Sluníčko“ s MŠ, Deylova 3/233, 150 00 Praha 5
SPC pro MP, PAS, Chotouňská 474, 108 00 Praha 10 - Malešice
SPC Vertikála, Rooseveltova 8, 160 00 Praha 6
Vady řeči (jinde v textu VŘ)
SPC pro děti a mládež, Tyršova 13, 120 00 Praha 2
SPC pro žáky s VŘ, Libčická 8/399, 181 00 Praha 8 - Čimice
Tělesné postižení (jinde v textu TP)
SPC pro TP, Hurbanova 1285, 142 00 Praha 4
SPC pro TP – Jedličkův ústav, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2
Vady sluchu (jinde v textu sluchové postižení – SP)
SPC pro SP, Holečkova 4, 150 00 Praha 5
SPC pro SP, Výmolova 169/2, 150 00 Praha 5
SPC pro SP, Ječná 27, 120 00 Praha 2
Vady zraku (jinde v textu zrakové postižení – ZP)
SPC pro ZP, nám. Míru 19, 120 00 Praha 2
SPC pro ZP, Horáčkova 1095, 140 00 Praha 4, Vídeňská, Praha 4
SPC pro ZP, Loretánská 19, 100 00 Praha 1
Poruchy chování (jinde v textu PCH nebo SPCH – specifické poruchy chování)
SPC při ZŠ pro žáky se SPCH, Na Zlíchově 6, 152 00 Praha 5
Střediska výchovné péče (dále jen SVP)
Diagnostický ústav (dále jen DÚ a Středisko výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19
SVP Modřany, Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 - Modřany
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Výchovný ústav (dále jen VU), SVP Klíčov, ZŠ, praktická škola (dále jen PŠ) a školní jídelna, Praha 9,
Čakovická 51
Ambulantní oddělení Prosek SVP Klíčov, Čakovická 783/51, 190 00 Praha 9 - Prosek
Ambulantní oddělení Klíčov SVP Klíčov, Čakovická 783/51, 190 00 Praha 9 - Prosek
Ambulantní oddělení SVP Klíčov – detašované pracoviště Praha 5, Weberova 1, 150 00 Praha 5
Celodenní a internátní oddělení SVP Klíčov, Čakovická 783/51, 190 00 Praha 9 - Prosek
Zařízení pro děti - cizince, DÚ, dětský domov se školou (dále jen DDŠ), VÚ, SVP, ZŠ a PŠ, Praha 5, Radlická
30
SVP Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 – Háje
b) Školy zapojené do projektu
Školy zapojené v linii SVP
ZŠ, T.G.Masaryka, Modřanská 10a/1375, 143 00 Praha 4 – Modřany
ZŠ Písnická, Písnická 760/11, 142 00 Praha 4 - Kamýk
ZŠ Smolkova, Smolkova 565, 142 00Praha - Modřany
ZŠ a MŠ, U školské zahrady 1030/4, 182 00 Praha 8
ZŠ Litvínovská 500, 180 49 Praha 9
ZŠ Kořenského 10/760, 150 00 Praha 5
ZŠ Vodičkova 683/22, 110 00 Praha 1
Školy zapojené v linii ŠPP
ZŠ, Ohradní 1366/49, 140 00 Praha 4
ZŠ, Letohradská 1, 170 00 Praha 7
ZŠ, Libčická 10/658, 181 00 Praha 8
ZŠ Kunratice, Předškolní 420/5, 148 00 Praha 4
ZŠ Petřiny - sever, Na Okraji 43/305, 162 00, Praha 6
ZŠ a MŠ, U Santošky 1/1007, 150 00 Praha 5
ZŠ, Poláčkova 1067, 140 00 Praha 4
ZŠ, Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9
ZŠ J. Gutha - Jarkovského, Truhlářská 22, 110 00 Praha 1
ZŠ a MŠ Angel, Angelovova 3183/15, 143 00 Praha 4
Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) a střední průmyslová škola dopravní, Masná 18, 110 00 Praha 1
ZŠ Prof. Švejcara, Mráčkova 3090/2, 143 00 Praha 4
ZŠ, Bří Venclíků 1140, 198 00 Praha 9
ZŠ, Havlíčkovo nám. 10/300, 130 00 Praha 3
ZŠ, Kozinova 1000, 102 00 Praha 10
ZŠ, Táborská 45/421, 140 00 Praha
ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111, 163 00 Praha
Fakultní ZŠ, Brdičkova 1878, 155 00 Praha 5
Fakultní ZŠ profesora Otokara Chlupa, Fingerova 2186, 158 00 Praha 5
ZŠ a MŠ J.A.Komenského, U Dělnického cvičiště 1, 169 00 Praha 6
Masarykova ZŠ, Slavětínská 200, 190 14 Praha - Klánovice
JIHOČESKÝ KRAJ
a) Školská poradenská zařízení
PPP
PPP Jihočeská, Nerudova 59, 370 04 České Budějovice
PPP Český Krumlov, Kaplická 19, 381 01 Český Krumlov
PPP Dačice, Náměstí Republiky 86, 380 01 Dačice
PPP Jindřichův Hradec, Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
PPP Písek, Erbenova 722, 397 01 Písek
PPP Prachatice, Zlatá stezka 245, 383 01 Prachatice
PPP Soběslav, Bechyňská 26/30, 392 01 Soběslav
PPP Strakonice, Kochana z Prachové 163, 386 01 Strakonice
PPP Tábor, Martina Koláře 2118, 390 02 Tábor
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SPC
Mentální postižení
SPC pro MP, Plánkova 430, kontaktní adresa: Svatopluka Čecha 1324, 386 01 Strakonice, detašované pracoviště
- Čsl. Armády 925/33, 390 00 Tábor
SPC pro MP, Štítného 3, 370 01 České Budějovice,
Vady řeči
SPC pro VŘ, Sakařova 342, 375 01 Týn nad Vltavou
Tělesné postižení
SPC při DC ARPIDA, U Hvízdala 9, 370 11 České Budějovice
Vady sluchu
SPC pro SP, Riegrova 1, 370 01 České Budějovice
Vady zraku
SPC pro ZP, Zachariášova 5, 370 04 České Budějovice
SVP
Dětský diagnostický ústav (dále jen DDÚ), DDŠ, SVP, ZŠ a školní jídelna, Homole 90, 370 01 České
Budějovice
SVP České Budějovice, Dukelská 23, 370 01 České Budějovice
SVP Český Krumlov, Špičák 114, 381 01 Český Krumlov
SVP Strakonice, Ellerova 160, 386 01 Strakonice
b) Školy zapojené v projektu
Školy zapojené v linii SVP
ZŠ M. J. Husa Husinec - Kostnická 277, 384 21 Husinec
ZŠ Kaplice, Gen. Fanty 446, 382 41 Kaplice
1.ZŠ T. G. Masaryka Milevsko - Jeřábkova 690/3, 399 01 Milevsko
ZŠ a MŠ Větřní 232, 382 11 Větřní
ZŠ Oskara Nedbala 30, 370 05 České Budějovice
ZŠ a MŠ Nerudova 9, 370 04 České Budějovice
Školy zapojené v linii školských poradenských pracovišť (dále jen ŠPP)
ZŠ Sira Nicholase Wintona, nám. Komenského 237, 378 62 Kunžak
ZŠ, Janderova 160, 377 31 Jindřichův Hradec
Dětský domov (dále jen DD), MŠ, ZŠ a PŠ, Šobrova 111, 397 01 Písek
ZŠ, Dukelská 166, 386 01 Strakonice II
ZŠ, Máj II, 370 05 České Budějovice
VOŠ, Střední škola (dále jen SŠ), Centrum odborné přípravy, Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí
ZŠ a MŠ, Český Rudolec 40, 37883 Český Rudolec
ZŠ a MŠ J.Š.Baara, Jírovcova 9/a, 370 01 České Budějovice
ZŠ M.J.Husa a MŠ, Kostnická 227, 384 21 Husinec
ZŠ Josefa Kajetána Tyla a MŠ, Tylova 2391, 397 01 Písek
ZŠ, Karla Čapka 800, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Gymnázium Pierra de Coubertina, náměstí Františka Křižíka 860/25, 390 01 Tábor
ZŠ T.G.Masaryka, 1. máje 268, 385 01 Vimperk
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
a) Školská poradenská zařízení
PPP
PPP Jihomoravský kraj Zachova 1, 602 00 Brno
PPP Brno – město, pracoviště Zachova, Zachova 1, 602 00 Brno
PPP Brno – město, pracoviště Kohoutova, Kohoutova 4, 613 00 Brno
PPP Brno – město a Brno – venkov, Sládkova 45, 613 00 Brno
PPP Brno – venkov, pracoviště Hybešova, Hybešova 15, 602 00 Brno
PPP Brno – venkov, pracoviště Ivančice, Mjr. Nováka 7, 664 91 Ivančice

49

PPP Brno, Hlinky 27, 603 00 Brno
PPP Brno – venkov, pracoviště Židlochovice, Nádražní 232, 667 01 Židlochovice
PPP Brno – venkov, Špitálka 10, 602 00 Brno
PPP Brno, Mendlovo nám. ¾, 603 00
PPP Břeclav, Bří Mrštíků 30, 690 01 Břeclav
PPP Hustopeče, Masarykovo nám. 1/136, 693 24 Hustopeče
PPP Mikulov, Náměstí 28, 692 01 Mikulov
PPP Hodonín, Jilemnického 2, 695 03 Hodonín
PPP Kyjov, Nádražní 1333/34, 697 01 Kyjov
PPP Veselí nad Moravou, Kollárova 1660, 698 01 Veselí nad Moravou
PPP Vyškov, Jungmannova 2, 682 01 Vyškov
PPP Blansko, Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko
PPP Boskovice, Štefánikova 1145/2, 680 01 Boskovice
PPP Znojmo, Jana Palacha 6, 669 02 Znojmo
SPC
Kombinované vady
SPC pro KV, Žižkova 27, 678 01 Blansko
Mentální postižení
SPC pro MP KV, Ibsenova 1, 638 00 Brno
SPC pro MP, Sekaninova 1, Husovická 14, 614 00 Brno
SPC pro MP, Husova 574, 697 01 Kyjov
Poruchy autistického spektra
SPC Štolcova, Štolcova 16, 618 00 Brno
Vady řeči
SPC pro VŘ, Veslařská 234, 637 00 Brno
Tělesné postižení
SPC při SŠ a SŠZ pro TP, Kociánka 6, 612 00 Brno
Vady sluchu
SPC pro SP, Novoměstská 21, 621 00 Brno
SPC pro SP, Školní 3208, 697 01 Kyjov
SPC pro SP, Široká 42, 664 91 Ivančice
Vady zraku
SPC pro ZP, Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno
SVP
SVP pro děti a mládež HELP ME, Bořetická 2, 628 00 Brno
DÚ pro mládež, SVP a školní jídelna, Veslařská 246, 637 00 Brno
SVP, DDÚ, SVP, ZŠ a školní jídelna, Hlinky 140, 603 00 Brno
SVP Kamenomlýnská 2, 603 69 Brno - Pisárky
b) Školy zapojené do projektu
Školy zapojené v linii SVP
ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 638 00 Brno
ZŠ Brno, Otevřená 20a, 641 00 Brno - Žebětín
ZŠ Brno, Kamínky 5, Kamínky 368/5, 634 00 Brno – Nový Lískovec
ZŠ a MŠ Brno, Jana Broskvy 3,643 00 Brno
ZŠ J.A. Komenského, náměstí Republiky 10, 614 00 Brno
ZŠ, Mutěnická 4164/23, 628 00 Brno
Školy zapojené v linii ŠPP
ZŠ a MŠ, Husova 17, 602 00 Brno
ZŠ a MŠ, Křenová 21, 602 00 Brno
ZŠ a MŠ, nám. 28. října 22, 602 00 Brno
ZŠ, nám. 9. května 8, 680 01 Boskovice
ZŠ a MŠ, Školní 446, 679 02 Rájec – Jestřebí
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SOŠ a SOU, André Citoëna, Nám. 9. května 2a, 680 01 Boskovice
ZŠ, Valtická 3, 692 01 Mikulov
ZŠ, Masarova 11, 628 00 Brno
ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Klášterní 2, 669 02 Znojmo
ZŠ, Horácké náměstí 13, 621 00 Brno
ZŠ, Heyrovského 32, 635 00 Brno
ZŠ, Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice
ZŠ a MŠ Brankovice, Tasova 272, 683 33 Nesovice
ZŠ, Purkyňova 39, 682 01 Vyškov
ZŠ, Školní 1, 692 01 Mikulov
ZŠ, Vejrostova 1, 635 00 Brno
ZŠ Gajdošova 3, 615 00 Brno – Židenice
ZŠ, Laštůvkova 77, 635 00 Brno
ZŠ, Novoměstská 21, 621 00 Brno
ZŠ, Sekaninova 1, 614 00 Brno
ZŠ, Labská 27, 625 00 Brno
ZŠ a MŠ, Kotlářská 4, 602 00 Brno
ZŠ a MŠ, Kupkova 1, 690 02 Břeclav
ZŠ, Palackého 68, 612 00 Brno
ZŠ, náměstí 28. října 1708, 666 01 Tišnov
Integrovaná střední škola automobilní, Křižíkova 15, 612 00 Brno
ZŠ, Smíškova 840, 666 01 Tišnov
Cyrilometodějská církevní ZŠ, Lerchova 65, 602 00 Brno
SŠ technická a ekonomická, Olomoucká 61, 627 00 Brno
ZŠ, Tyršova 611, 667 01 Židlochovice
SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví, náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec
ZŠ, Komenského 163/2, 693 01 Hustopeče
ZŠ Edvarda Beneše, Zákostelí 360, 679 71 Lysice
ZŠ, Očovská 1, 695 01 Hodonín
ZŠ, Novolíšeňská 10, 628 00 Brno
Gymnázium, Palackého náměstí 1, 680 11 Boskovice
MŠS, ZŠS a PŠ Elpis, Koperníkova 2/4, 615 00 Brno
ZŠ, Slovácká 40, 690 02 Břeclav
SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 23, 624 00 Brno
ZŠ M. Kudeříkové, Příční 1365, 696 62 Strážnice
KARLOVARSKÝ KRAJ
a) Školská poradenská zařízení
PPP
PPP Karlovy Vary, Západní 15, 360 26 Karlovy Vary
PPP Toužim, Plzeňská 318, 364 01 Toužim
PPP Cheb, Palackého 8, 350 02 Cheb
PPP Sokolov, K. H. Máchy 1276, 356 01 Sokolov
SPC
Mentální postižení, kombinované vady, tělesné postižení, PAS
SPC Karlovy Vary, Vančurova 83, 36017 Karlovy Vary - odloučená pracoviště:
pro TP - K.H.Máchy 1267, 356 01 Sokolov
pro kombinované postižení - Na Třešňovce 603, 353 01 Mariánské Lázně
pro VŘ - Vítězství 29, 353 01 Mariánské Lázně – Hamrníky
pro PAS - Hradební 17, 350 02 Cheb
Vady řeči
SPC při ZŠ pro žáky se SPU, Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary
SVP
SVP Karlovy Vary, Myslbekova 4, 360 01 Karlovy Vary
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b) Školy zapojené do projektu
Školy zapojené v linii SVP
žádná škola
Školy zapojené v linii ŠPP
ZŠ, Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary
ZŠ, Školní 234, 356 01 Lomnice
ZŠ, Švabinského 1702, 356 01 Sokolov
ISŠ technická a ekonomická, Jednoty 1620, 356 11 Sokolov
ZŠ, Školní 786, 357 31 Horní Slavkov
ZŠ, Jana A. Komenského 540, 357 51 Kynšperk nad Ohří
KRAJ VYSOČINA
a) Školská poradenská zařízení
PPP
PPP Jihlava, tř. Legionářů 6, 586 01 Jihlava
PPP Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335, 580 01 Havlíčkův Brod
PPP Pelhřimov, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov
PPP Třebíč, Vltavínská 1346, 674 01 Třebíč
PPP Moravské Budějovice, Chelčického 904, 676 02 Moravské Budějovice
PPP Žďár nad Sázavou, Veselá 35, 591 01 Žďár nad Sázavou
PPP Bystřice nad Pernštejnem, Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
PPP Velké Meziříčí, U Tržiště 2191/3, 594 01 Velké Meziříčí
SPC
Kombinované vady
SPC při Základní škole a Střední škole Březejc (TP, MP, KV, VŘ, SP), U Tržiště 219/3, 594 01 Velké Meziříčí
SPC Jihlava (ZP, SP, TP, MP, VŘ, KV, PAS), Demlova 28, 586 01 Jihlava
Mentální postižení
SPC (MP, VŘ, KV, SP), Dobrovského 2915, 580 01 Havlíčkův Brod
SPC (MP, TP, SP, KV, VŘ), Komenského 8, 591 01 Žďár nad Sázavou
SVP
VÚ, SVP, SŠ a školní jídelna, Jirákova 285, 394 94 Černovice
b) Školy zapojené do projektu
Školy zapojené v linii SVP
ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326, 39301 Pelhřimov
ZŠ Kamenice nad Lipou, Vackova 125, 394 70 Kamenice nad Lipou
Školy zapojené v linii ŠPP
ZŠ, Komenského 6, 591 01 Žďár nad Sázavou
ZŠ Otokara Březiny, Komenského nám. 120, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
ZŠ a MŠ, Na Kopcích 342, 674 01 Třebíč
Gymnázium, Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava
ZŠ, Jungmannova 6, 586 01 Jihlava
ZŠ a MŠ, Dušejov 86, 588 05 Dušejov
OA a Hotelová škola, Bratříků 851, 580 02 Havlíčkův Brod
SPŠ, Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč
ZŠ, Bartuškova 700/20, 674 01 Třebíč
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KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
a) Školská poradenská zařízení
PPP
PPP Hradec Králové, Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
PPP Chlumec nad Cidlinou, Kozelkova 123/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
PPP Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
PPP Jičín, Fortna 39, 506 01 Jičín
PPP Náchod, Smiřických 1237, 547 01 Náchod
PPP Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
PPP Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov
SPC
Mentální postižení, poruchy autistického spektra, vady řeči
SPC pro MP, PAS, Hradecká 1231, 500 03 Hradec Králové
SPC Trutnov (MP, PAS, VŘ), Žižkova 277, 541 01 Trutnov
SPC Náchod (VŘ, MP, PAS), Smiřických 1237, 547 01 Náchod
Vady řeči a vady sluchu
SPC pro SP, VŘ, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové
Tělesní postižení
SPC při OA pro TP, Obchodní 282, 542 25 Jánské Lázně
SPC PROINTEPO, Hrubínova 1458, 500 02 Hradec Králové
Vady zraku
SPC pro děti s vadami zraku při SŠ, ZŠ a MŠ, Šimkova 879, 500 03 Hradec Králové
SVP
DDÚ, SVP, ZŠ a školní jídelna, Říčařova 277, 503 01 Hradec Králové
SVP Návrat, Brandlova 112, 500 03, Říčařova 277 503 01, Hradec Králové (pobyt)
SVP VARIANTA, Mládežnická 536, 541 02 Trutnov
SVP KOMPAS, Smiřických 1237, 547 01 Náchod
b) Školy zapojené do projektu
Školy zapojené v linii SVP
ZŠ a MŠ Františka Škroupa Osice 42, 503 26 Osice
ZŠ a MŠ Libčany 1, 50322 Libčany 1
ZŠ Štefcova, Štefcova 1092, 500 09 Hradec Králové
ZŠ Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, 551 01 Jaroměř
ZŠ Na Ostrově, Na Ostrově 4, 551 01 Jaroměř
MŠ a ZŠ Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 Hradec Králové
MŠ a ZŠ Svobodné Dvory, Spojovací 66, 503 11 Hradec Králové
ZŠ Milady Horákové 258, 500 06 Hradec Králové
ZŠ a MŠ Josefa Zemana, Jiráskova 461, 547 01 Náchod
ZŠ, Na Stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Erebem
SŠ propagační tvorby a polygrafie, Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
ZŠ Úprkova - Úprkova 473/1, 500 09 Hradec Králové
ZŠ Týniště nad Orlicí, Komenského 828, 517 21 Týniště nad Orlicí
Školy zapojené v linii ŠPP
ZŠ, V Domcích 488, 541 01 Trutnov
ZŠ, Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov
ZŠ, Komenského 425, 547 01 Náchod
VOŠ a SPŠ, U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
ZŠ, Komenského 540, 549 41 Červený Kostelec
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LIBERECKÝ KRAJ
a) Školská poradenská zařízení
PPP
PPP Liberec, Truhlářská 3, 460 01 Liberec
PPP Raspenava, Fučíkova 430, 463 61 Raspenava
PPP Česká Lípa, Havlíčkova 443/9, 470 01 Česká Lípa
PPP Semily, Nádražní 213, 513 01 Semily
PPP Jablonec nad Nisou, Palackého 118/48, 466 04 Jablonec nad Nisou
PPP Lomnice nad Popelkou, Josefa J. Fučíka 61, 512 51 Lomnice nad Popelkou
PPP Turnov, Žižkova 518, 511 01 Turnov
SPC
Mentální postižení, poruchy autistického spektra
SPC pro MP, Liberecká 1734/31, 466 01 Jablonec nad Nisou
SPC pro MP a děti s autismem, Sobotecká 242, 511 01 Turnov
Tělesné postižení
SPC pro TP, Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1
Vady sluchu, vady řeči
SPC pro VŘ, SP, E.Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14
Vady zraku
SPC pro ZP při nemocnici, Tyršova 1, 460 01 Liberec 5
SVP
DDÚ, SVP, ZŠ, MŠ a školní jídelna, U Opatrovny 3, 460 01 Liberec
SVP Liberec, Na výšinách 451/9, 460 05 Liberec
b) Školy zapojené do projektu
Školy zapojené v linii SVP
žádná škola
Školy zapojené v linii ŠPP
ZŠ, Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou
ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056, 470 06 Česká Lípa
ZŠ, Aloisina výšina 642, 460 15 Liberec 15
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
a) Školská poradenská zařízení
PPP
PPP Moravskoslezský kraj, Kpt. Vajdy 1, 700 30 Ostrava – Zábřeh
PPP Ostrava-Zábřeh, Kapitána Vajdy 1, 700 30 Ostrava – Zábřeh
PPP Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava – Poruba
PPP Bruntál, Krnovská 9, 792 01 Bruntál
PPP Krnov, Za drahou 3, 794 01 Krnov
PPP Frýdek-Místek, Palackého 130, 738 02 Frýdek-Místek
PPP Frýdek-Místek, Politických obětí 531, 738 02 Frýdek-Místek
PPP Třinec, Máchova 643, 739 61 Třinec
PPP Karviná, Víta Nejedlého 591, 734 01 Karviná
PPP Bohumín, Bezručova 190, 735 52 Bohumín
PPP Český Těšín, Moskevská 1, 737 01 Český Těšín
PPP Havířov, Opletalova 5, 736 01 Havířov
PPP Orlová, Masarykova 958, 735 14 Orlová – Lutyně
PPP Nový Jičín, Žižkova 3, 741 01 Nový Jičín
PPP Opava, Rybí trh 7-8/177-8, 746 01 Opava
PPP Opava, Hradecká 16, 746 01 Opava
PPP Hlučín, Tyršova 2, 748 01 Hlučín
PPP Vítkov, Opavská 22, 749 01 Vítkov
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SPC
Kombinované vady
SPC při ZŠ a MŠ speciální (SPC pro TP, MP), Komenského 64, 741 01 Nový Jičín
Mentální postižení, vady řeči, tělesné postižení
SPC pro MP, Těšínská 98, 710 00 Slezská Ostrava
SPC pro MP, Rýmařovská 15, 792 01 Bruntál
SPC pro MP a VŘ, Komenského 614, 735 06 Karviná – Nové Město
SPC Srdce při ZŠ Opava (MP, TP), Slezského odboje 5, 746 01 Opava
Poruchy autistického spektra
SPC pro PAS, VŘ, Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Vady řeči, vady zraku
SPC pro VŘ, ZP, Havlíčkova 1, 746 01 Opava
Tělesné postižení
SPC pro TP, 28.října 1884, 738 01 Frýdek – Místek
Vady sluchu
SPC pro SP, Spartakovců 1153, 708 00 Ostrava – Poruba
SVP
DÚ pro mládež, SVP a školní jídelna, Ostrava - Kunčičky, Škrobálkova 16, 117 00 Ostrava
SVP Ostrava Koblov, Antošovická 258, 711 00 Ostrava - Koblov
SVP Karviná - Fryštát, Vydmuchov 1835/10, 733 10 Karviná
SVP Opava, Hradecká 16,74601 Opava
SVP Frýdek Místek Centrum naděje, 28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek
SVP Krnov, náměstí Míru 13, 794 01 Krnov
SVP Bruntál, Krnovská 9, 792 01 Bruntál
b) Školy zapojené do projektu
Školy zapojené v linii SVP
ZŠ Mladecko, Mladecko 67, 747 54 Mladecko
ZŠ Jarní 400, Orlová-Poruba,735 14 Orlová
SŠ Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov – Šumbark
SŠ a ZŠ, Školní 601/2, 736 01 Havířov-Šumbark
SŠHS (SOU Husova) Tyršova 34, 746 01 Opava
ZŠ nám. J. Zajíce 1, 74901 Vítkov
ZŠ Slezská, Slezská 773, 739 61 Třinec
ZŠ Koperníkova, Koperníkova 696, 739 61 Třinec
AHOL - Střední odborná škola, s.r.o., nám. Jiřího z Poděbrad 301/26,703 00 Ostrava-Vítkovice
Jubilejní Masarykova ZŠ, U Splavu 550, 739 61 Třinec
ZŠ a MŠ, A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
ZŠ Emílie Lukášové, Klegova 29, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
ZŠ, Kosmonautů 13, 700 30 Ostrava – Zábřeh
AHOL SŠ gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní 8, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Školy zapojené v linii ŠPP
ZŠ, Mendelova, Einsteinova 2871/8, 733 01 Karviná – Hranice
ZŠ, Komenského 571/66, 741 01 Nový Jičín
ZŠ a městské osmileté gymnázium, Školní 2, 792 01 Bruntál
SŠ prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava – Poruba
ZŠ, tř. T.G.Masaryka 454, 738 01 Frýdek – Místek
ZŠ, Dvořákovy sady 4, 746 01 Opava; ZŠ, Opavská 217, 747 41 Hradec nad Moravicí
SŠ hotelová, obchodní a polygrafická, Frýdecká 32, 737 01 Český Těšín
SOŠ, Dukelská 5, 792 01 Bruntál
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OLOMOUCKÝ KRAJ
a) Školská poradenská zařízení
PPP
PPP Olomoucký kraj, U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc
PPP Olomouc, U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc
PPP Litovel, Nám. Př. Otakara 753/11, 784 01 Litovel
PPP Šternberk, DDM p.o., Opavská 14, 785 01 Šternberk
PPP Uničov, ZŠ Uničov, Haškova 211, 783 91 Uničov
PPP Přerov, SŠT, Kouřílkova 8, 750 02 Přerov
PPP Hranice, Galašova 1746, 753 01 Hranice na Moravě
PPP Prostějov, Vrchlického 5, 796 01 Prostějov
PPP Konice, Vrchlického 349, 798 52 Konice
PPP Šumperk, Husitská 12, 787 01 Šumperk
PPP Mohelnice, Olomoucká 41, 789 85 Mohelnice
PPP Zábřeh, Sušilova 40, 789 01 Zábřeh
PPP Jeseník, Dukelská 1240, 790 01 Jeseník
SPC
Mentální postižení, poruchy autistického spektra
SPC při Soukromé střední odborné škole, Jaselská 832, 753 01 Hranice I – Město
SPC pro MP, Lidická 86, 796 01 Prostějov
SPC pro MP, PAS, Svatoplukova 11, 779 00 Olomouc-Řepčín
Kombinované vady
SPC pro žáky s více vadami, Masarykova 4, 78985 Mohelnice
Vady řeči
SPC pro VŘ, Tř.Svornosti 37/900, 779 00 Olomouc - detašovaná pracoviště:
v Jeseníku, Dukelská 1240, 790 01 Jeseník
v Prostějově, Fanderlíkova 25, 796 01 Prostějov
v Přerově, Kouřílkova 8, 750 02 Přerov
SPC pro VŘ, Erbenova 16, 78701 Šumperk
Vady sluchu v kombinaci s jiným postižením a hluchoslepotou
SPC pro SP, Kosmonautů 4, 779 00 Olomouc
Vady zraku
SPC pro ZP, Tomkova 411/42, 779 00 Olomouc - Hejčín
SVP
DDÚ, SVP, ZŠ a školní jídelna, Ústavní 9, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček
SVP Tršice, Tršice 225, 783 57
b) Školy zapojené do projektu
Školy zapojené v linii SVP
Fakultní ZŠ dr. M. Horákové a MŠ Olomouc, Rožňavská 21, 779 00 Olomouc
ZŠ, Nedvědova 17, 779 00 Olomouc
ZŠ a MŠ, Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc
ZŠ Přerov, U Tenisu 4, 750 00 Přerov
ZŠ a MŠ Hranice, Nová 1820, 753 01 Hranice
ZŠ a MŠ Hranice, Hranická 100, 753 61 Hranice IV – Drahouše
ZŠ Hustopeče nad Bečvou, Školní 223, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
ZŠ, Dr. Hrubého 319/2, 785 01 Šternberk
Waldorfská ZŠ a MŠ Olomouc, Kosinova 876/3, 779 00 Olomouc
Školy zapojené v linii ŠPP
ZŠ a MŠ, Pod skalkou 1, 751 24 Přerov II – Předmostí
ZŠ a MŠ, Lidická 9, 783 35 Horka nad Moravou
SŠ, ZŠ a MŠ, Hanácká 3, 787 01 Šumperk
ZŠ, Vrchlického 22, 787 01 Šumperk
ZŠ Haškova 211, 783 91 Uničov
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ZŠ, Heyrovského 33, 779 00 Olomouc
ZŠ Štěpánov, Dolní 597, 783 13 Štěpánov
ZŠ a MŠ, Demlova 18, 779 00 Olomouc
Švehlova střední škola, nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov
ZŠ a MŠ, Kollárova ul. 4, 796 01 Prostějov; ZŠ, E. Valenty 52, 796 01 Prostějov
ZŠ Zeyerova, Zeyerova 28, 779 00 Olomouc
Gymnázium, Čajkovského 9, 779 00 Olomouc
SŠ Polytechnická, Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc
SŠ a ZŠ, Osecká 301, 750 31 Lipník nad Bečvou
ZŠ, Velká Dlážka 5, 750 02 Přerov
ZŠ, Sluneční 38, 787 01 Šumperk
PARDUBICKÝ KRAJ
a) Školská poradenská zařízení
PPP
PPP Pardubický kraj, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice
PPP Pardubice, Sukova třída, 530 02 Pardubice:
Pracoviště Přelouč, Kladenská 494, 535 01 Přelouč
Pracoviště Holice, Holubova 47, 534 01 Holice
Organizační útvar PPP Chrudim, Poděbradova 842, 537 01 Chrudim:
Pracoviště Hlinsko v Čechách, Nádražní 548, 539 01 Hlinsko v Čechách
Pracoviště Třemošnice, Internátní 214, 538 43 Třemošnice
PPP Ústí nad Orlicí, Královehradecká 513, 562 01 Ústí nad Orlicí
PPP Lanškroun, ZŠ Dobrovského 630, 563 01 Lanškroun
PPP Vysoké Mýto, Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
PPP Žamberk, Nádražní 550, 564 01 Žamberk
PPP Svitavy, Riegrova 2063, 568 02 Svitavy:
Elokované pracoviště Litomyšl, T. G. Masaryka 1160, 570 01 Litomyšl
Elokované pracoviště Moravská Třebová, Komenského 302, 569 21 Moravská Třebová
Elokované pracoviště Polička, Švermova 401, 572 01 Polička
SPC
Kombinované vady
SPC Kamínek, Lázeňská 206, 562 01 Ústí nad Orlicí
SPC Svítání, Komenského 432, 530 03 Pardubice
SPC pro MP, Zámecká 1, 569 92 Bystré
SPC Skuteč, Rubešova 531, 539 73 Skuteč
SPC pro ZP, Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová
SVP
DDŠ, SVP a ZŠ, Čáslavská 624, 537 01 Chrudim
SVP Chrudim, Školní náměstí, 537 01 Chrudim
SVP PYRAMIDA, Sokolovská 146, 533 54 Rybitví)
SVP MIMOZA, Mírové náměstí 1388, 562 01 Ústí nad Orlicí
b) Školy zapojené do projektu
Školy zapojené v linii SVP
Gymnázium Josefa Ressela Chrudim, Olbrachtova 291m 53701 Chrudim IV.
Gymnázium, Tyršovo náměstí 970, 560 02 Česká Třebová
ZŠ, Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová
ZŠ Dr.Peška Chrudim, Dr.Peška 768, 537 01 Chrudim
ZŠ, Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí
ZŠ Česká Třebová, Habrmanova 1500, 560 02 Česká Třebová

57

Školy zapojené v linii ŠPP
ZŠ Pardubice - Polabiny, Prodloužená 283, 630 09 Pardubice
ZŠ M. Choceňského, Mistra Choceňského 211, 565 01 Choceň
ZŠ, Zámecká 496, 570 01 Litomyšl
ZŠ, nábřeží Závodu míru 1951, 530 02 Pardubice
ZŠ, Štefánikova 448, 530 02 Pardubice
ZŠ, Dr. Malíka 958, 537 01 Chrudim
ZŠ, Kozelkova 123/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Speciální ZŠ, SPC, Rubešova 531, 539 73 Skuteč
ZŠ, Proseč 260, 539 44 Proseč
PLZEŇSKÝ KRAJ
a) Školská poradenská zařízení
PPP
PPP Plzeňský kraj, Částkova 78, 326 00 Plzeň
PPP Plzeň město, Částkova 78, 326 00 Plzeň
PPP Plzeň sever, Částkova 78, 326 00 Plzeň
PPP Plzeň jih, Částkova 78, 326 00 Plzeň
PPP Domažlice, Pivovarská 323, 344 01 Domažlice
PPP Klatovy, Voříškova 823, 339 01 Klatovy
PPP Sušice, Nuželická 60, 342 01 Sušice
PPP Rokycany, Jiráskova 181/II, 337 01 Rokycany
PPP Tachov, K. H. Borovského 521, 347 01 Tachov
PPP Stříbro, Mánesova 485, 349 01 Stříbro
SPC
Mentální postižení
SPC pro MP, Nádražní 89, 346 01 Horšovský Týn
SPC pro MP, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň – Skvrňany
Vady řeči
SPC pro VŘ, Ke Špitálskému lesu 3, 312 00 Plzeň
Tělesné postižení
SPC pro TP, Macháčkova 43, 318 00 Plzeň - Skvrňany
SPC pro TP, Zbůch u Plzně, 330 22 Zbůch u Plzně
Vady sluchu
SPC pro SP, Mohylová 90, 312 00 Plzeň
Vady zraku
SPC pro ZP, Lazaretní 25, 312 00 Plzeň
SVP
DDÚ, SVP, ZŠ a školní jídelna Plzeň, Karlovarská 67, 323 00 Plzeň
b) Školy zapojené do projektu
Školy zapojené v linii SVP
ZŠ a MŠ Radnice, Sídliště 591, 338 28 Radnice
17. ZŠ a MŠ Plzeň, Malická 469/1, 301 00 Plzeň-Severní Předměstí
ZŠ Zbiroh, Muchova 554, 338 08 Zbiroh
Školy zapojené v linii ŠPP
ZŠ Jižní předměstí, Čechova 855, 337 01 Rokycany
ZŠ, Mánesova 485, 349 01 Stříbro
ZŠ, Lerchova 1112, 342 01 Sušice
ZŠ, náměstí Svobody 59, 348 15 Planá
ZŠ a MŠ, Komenského nám. 10, 333 01 Stod
SŠ Informatiky a finančních služeb, Klatovská 2778/200 G, 301 00 Plzeň
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STŘEDOČESKÝ KRAJ
a) Školská poradenská zařízení
PPP
PPP Středočeská, Jaselská 826, 280 02 Kolín IV
PPP pro Prahu – východ, Mochovská 570, 194 00 Praha 9
PPP Strančice, Hrdinů 175, 251 63
PPP Benešov, Černolesklá 1997, 256 01 Benešov
PPP Český Brod, Sokolská 1313, 282 01 Český Brod
PPP Hořovice, Palackého nám. 640, 268 01 Hořovice
PPP Králův Dvůr, Plzeňská 90, 267 01 Králův Dvůr
PPP Kladno, Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno
PPP Kolín, Jaselská 826, 280 02 Kolín IV
PPP Kutná Hora, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora
PPP Mělník, Bezručova 109, 276 01 Mělník
PPP Mladá Boleslav, Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav
PPP Nymburk, Masarykova 895, 288 01 Nymburk
PPP Příbram Pod Šachtami 294, 261 01 Příbram
PPP Rakovník, Františka Diepolta 1576, 269 01 Rakovník
PPP Vlašim, Luční 1699, 258 01 Vlašim Pražská
PPP – soukromá, pobočka Říčany, budova ZŠ u Říčanského lesa, Školní 4, 251 01 Říčany
SPC
Mentální postižení a kombinované vady
SPC pro MP, PAS, PCH, KP, VŘ, SP, TP, Na Celně 2, 293 01 Mladá Boleslav
SPC pro MP, kombinované, Kutnohorská 179, 28002 Kolín
SPC pro MP, kombinované, SPUCH, Fr. Diepolta 1576, 269 01 Rakovník
SPC pro MP při ZŠ, Školní 291, 250 02 Brandýs n/L-Stará Boleslav
SPC pro MP, kombinované, SPUCH, řeč – soukromé, Hornická 410, 273 03 Stochov
SPC při ZŠ (pro MP, TP, VV, VŘ, PAS, SPCH), Pařížská 2249, 272 01 Kladno
SPC pro MP, VŘ, SPU, Švermova 380, 29501 Mnichovo Hradiště
SPC pro MP, Konopišťská 386, 256 01 Benešov
SPC pro MP, kombinované, PAS, SPUCH, TP, Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV
SVP
DÚ, DDŠ, DD, SVP, ZŠ a školní jídelna, Dobřichovice, Pražská 151, 252 29 Dobřichovice
SVP Slaný, Tomanova 1361, 274 01 Slaný
SVP Kolín, Komenského 375, 280 00 Kolín
SVP Příbram, Školní 129, 261 01 Příbram
b) Školy zapojené do projektu
Školy zapojené v linii SVP
VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938, 286 14 Čáslav
I.ZŠ Zruč nad Sázavou, Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou
Školy zapojené v linii ŠPP
ZŠ, Pražská 235, 259 01 Votice
ISŠ hotelového provozu, obchodu a služeb, Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram
SOŠ a SOU, Dubská, 272 03 Kladno
SZŠ a VOŠZ, Jiráskovy sady 113, Příbram I
ZŠ, Gen. Klapálka 1029, 278 01 Kralupy nad Vltavou
ZŠ, Pražská 28, 281 04 Plaňanyy
ZŠ, Opletalova 493, 277 46 Veltrusy
ZŠ a MŠ, Norská 2633, 272 01 Kladno
SPŠS a OA, Cyrila Boudy 2954, 272 01 Kladno
ZŠ Jindřicha Matiegky, Pražská 2817, 276 01 Mělník
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ZŠ, nám. A. z Pardubic 8, 250 82 Úvaly
ZŠ, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem
ZŠ T.G.Masaryka, Školní 556, 290 01 Poděbrady
ZŠ Václava Havla, Na Valech 45, 290 01 Poděbrady
ZŠ, Jungmannova 164, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
ÚSTECKÝ KRAJ
a) Školská poradenská zařízení
PPP
PPP Ústecký kraj, Lípová 651/9, 415 01 Teplice
PPP Děčín, Jiřího z Poděbrad 209/19, 405 02 Děčín
PPP Chomutov, Václavská 4153, 430 03 Chomutov
PPP Kadaň, Fibichova 1129, 432 01 Kadaň
PPP Litoměřice, Palachova 18, 412 01 Litoměřice
PPP Louny, Poděbradova 634, 440 01 Louny
PPP Litvínov, Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov
PPP Most, Jana Palacha 1534, 434 01 Most
PPP Roudnice nad Labem, Karlovo nám. 71, 413 01 Roudnice nad Labem
PPP Rumburk, Sukova 6, 408 01 Rumburk
PPP Teplice, Lípová 651/9, 415 01 Teplice
PPP Ústí nad Labem, Čelakovského 703/2, 400 07 Ústí nad Labem
PPP Žatec, Smetanovo nám. 331, 438 01 Žatec
PPP – soukromá, Bří. Čapků 618/4, 400 01 Ústí nad Labem
SPC
Kombinované vady
SPC Litoměřice (MP, TP, ZP, SP, VŘ, PAS), Šaldova 6, 412 01 Litoměřice
SPC Teplice (TP, PAS, MP, VŘ, SP), Trnovanská 1331, 415 01 Teplice
Mentální postižení
SPC Žatec (MP, KV), Lidická ul.1254, 438 01 Žatec
SPC Litvínov (MP, KV), Šafaříkova 991, 436 01 Litvínov
SPC Děčín (MP, TP, SPU, PAS, poruchy aktivity), Stavební 16, 405 38 Děčín
SPC Litoměřice (MP), Dalimilova 2, 412 01 Litoměřice
SPC Ústí nad Labem, (MP a narušená komunikační schopnost) Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem
Vady řeči
SPC Měcholupy (VŘ, MP, TP, KV, SP), Měcholupy 1, 439 31 Měcholupy
Odloučené pracoviště SPC Měcholupy – SPC, Školní 3587, 430 01 Chomutov
SPC Litoměřice (NKS), Šaldova 6, 412 01 Litoměřice
SPC Děčín (MP, TP, SPU, PAS, poruchy aktivity), Stavební 16, 405 38 Děčín
Vady sluchu, vady zraku
SPC Démosthenes – soukromé (SP, ZP), Mírová 2, 400 11 Ústí nad Labem
SPC Litoměřice (SP,ZP, narušená komunikační schopnost), Dalimilova 2, 412 01 Litoměřice
SPC pro SP, Školní 3587, 430 01 Chomutov
SVP
VÚ, DDŠ, SVP,ZŠ, SŠ a školní jídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70, 407 11 Děčín
SVP Ústí nad Labem, U Nádraží 2, 400 01 Ústí nad Labem
SVP Děčín, Pivovarská 179/30, 405 02 Děčín
SVP Chomutov, Cihlářská 4132, 430 03
SVP Most, Růžová 1408, 434 11
b) Školy zapojené do projektu
Školy zapojené v linii SVP
žádná škola
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Školy zapojené v linii ŠPP
ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480, 432 01 Kadaň
ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice
ZŠ Děčín IV, Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín
ZŠ a MŠ, Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem
ZŠ a MŠ, Máchovo nám. 688/11, 405 02 Děčín IV
ZŠ, Přemyslovců 2209, 440 01 Louny
ZŠ, Krátká 676, 431 51 Klášterec nad Ohří
ZŠ, Kamenická 1145, 405 02 Děčín II
ZŠ, Komenského 474, 434 01 Most
ZŠ a MŠ, Školní 10, 407 46, 407 46 Krásná Lípa
ZŠ, Draguš 581, 439 42 Postoloprty
ZLÍNSKÝ KRAJ
a) Školská poradenská zařízení
PPP
PPP Zlínský kraj, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín
PPP Zlín, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín
PPP Kroměříž, Jánská 197, 767 01 Kroměříž
PPP Holešov, Zlínská 993, 769 17 Holešov
PPP Uherské Hradiště, Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště
PPP Uherský Brod, Přebranská 415, 688 01 Uherský Brod
PPP Valašské Meziříčí, Vodní 782, 757 01 Valašské Meziříčí
PPP Vsetín, Hrbová 1561, 755 01 Vsetín
PPP Slavičín, Komenského 882, 763 21 Slavičín
SPC
Kombinované vady, tělesné postižení, poruchy autistického spektra
SPC, Středová 4694, 760 05 Zlín SPC, F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž (odloučené pracoviště Křižná 78, 757
01 Valašské Meziříčí)
Mentálně postižení
SPC Lazy 3695, 760 01 Zlín
Vady řeči a vady sluchu
SPC, Vsetínská 454, 757 01 Valašské Meziříčí (detašovaná pracoviště Příluky 372, 760 01 Zlín, 8. Pěšího
pluku 1975, 738 01 Frýdek Místek)
Vady zraku
SPC, Obeciny 3583, 760 01 Zlín
SVP
VÚ, SVP HELP, ZŠ A SŠ, Zámecká 107, 768 04 Střílky
SVP Help, Zelené nám. 1292, 686 01 Uherské Hradiště
SVP Domek, Česká 4789, 760 05 Zlín
SVP Kroměříž, Husovo nám. 229, 767 01 Kroměříž
SVP Bystřice pod Hostýnem, 6. Května 1071, 768 41 Bystřice pod Hostýnem
SVP Valašské Meziříčí, Králova 370, 757 01 Valašské Meziříčí
b) Školy zapojené do projektu
Školy zapojené v linii SVP
ZŠ Zlín, Štefánikova 2514, 761 15 Zlín
ZŠ Zlín, Křiby 4788, 76005 Zlín
Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně, Česká 4787, 76005 Zlín
ZŠ Zlín, Slovenská 3076, 76001 Zlín
ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558, 761 73 Zlín
ZŠ, Školní 222, 763 15 Slušovice
ZŠ Oskol, Mánesova 3861/5, 767 01 Kroměříž
ZŠ, Školní 222, 763 15 Slušovice
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ZŠ a MŠ, Bílovice 440, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
ZŠ Zlín Štípa, Nová cesta 268, 763 14 Zlín - Štípa
Školy zapojené v linii ŠPP
ZŠ Valašské Meziříčí, Křižná 167, 757 01 Valašské Meziříčí
ZŠ a MŠ, Větrná 1063, 686 05 Uherské Hradiště
ZŠ Slovan, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž
ZŠ Videčská, Videčská 63, 765 61 Rožnov pod Radhoštěm
ZŠ, Komenského náměstí 440, 767 01 Kroměříž
ZŠ Zachar, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
ZŠ, Luh 1544, 755 01 Vsetín
SOŠ, Josefa Sousedíka, Benátky 1779, 755 01 Vsetín
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků, Pod Zábřehem 1100, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
ZŠ, Mánesova 908, 765 02 Otrokovice
ZŠ, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín
ZŠ, Komenského 1720, 686 0, Staré Město
SŠ hotelová a služeb, Na Lindovce 1463, 767 27 Kroměříž
ZŠ, Školní 790, 763 12 Vizovice
ZŠ a MŠ, Turkmenská 1612, 755 01 Vsetín
ZŠ, Okružní 4685, 760 05 Zlín
ZŠ, Tř. Svobody 868, 763 02 Zlín – Malenovice
ZŠ, Šafaříkova 726, 757 01 Valašské Meziříčí
SŠ Informatiky, elektroniky a řemesel, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
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Příloha č. 6 - Návrh standardních činností SVP
Základní úlohy střediska výchovné péče v systému podpory škol byly definovány
v navrhovaných legislativních změnách. Jednalo se o úpravu vyhlášky 116/2011, o
poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a přílohu
této vyhlášky.
Návrh přílohy k vyhlášce č. 72/2005 Sb.
Standardní činnosti středisek
Komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika:
1.

2.
3.
4.

Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku, žáků
základních škol a žáků středních škol s problémy v adaptaci, s osobnostními nebo sociálněvztahovými problémy a s výchovnými problémy včetně specifických vývojových poruch
chování.
Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako podklad pro realizaci
podpůrných opatření dle Katalogu.
Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika sloužící jako podklad
k realizaci služeb v oddělení celodenním a internátním
Diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu speciálních
programů pro třídní kolektivy

Psychologická a speciálně pedagogická intervence:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Poradenská intervence (včetně telefonické) u dětí předškolního věku, žáků základních škol a
žáků středních škol, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků v životní krizi či nouzi a
individuální pomoc těmto jedincům při zpracování krize v případech problémů, které
negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka.
Individuální práce s dětmi předškolního věku s nerovnoměrným vývojem, s obtížemi v
adaptaci apod.
Individuální práce se žáky základních škol a žáky středních škol s obtížemi v adaptaci, s
osobnostními, sociálně-vztahovými a podobnými problémy, které negativně ovlivňují jejich
vzdělávání.
Vzdělávací a reedukační činnosti organizované ve skupině klientů oddělení internátního a
celodenního zacílené na rozpoznání a využití individuálního kognitivního stylu každého
klienta a osvojení si odpovídajícího stylu učení, osvojování si správných metod učení,
zdokonalování získaných dovedností a návyků.
Cílený terapeutický program pro skupinu klientů zaměřený na zmírnění či odstranění určitých
jasně určených problémů, pro které byli klienti do programu zařazeni.
Individuální terapeutická činnosti s rodičem klienta směřující k vytváření a ovlivňování
podmínek pro zdravý vývoj jeho dítěte. Jedná se o systematické a soustavné poskytování
psychologické podpory rodiči klienta při řešení výchovných obtíží.
Terapeutická činnost s rodinnou jako cílené a soustavné působení na členy rodinného systému
při řešení rodinných vztahových problémů vyvolaných obtížemi klienta ve vztahu k sobě,
k rodičům, ke škole nebo k referenční skupině projevujících se napětím či konflikty s rodinou,
vrstevníky, učiteli apod.
Dlouhodobé společné terapeutické a poradenské činnosti s rodiči více klientů.
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9.

Poradenské konzultace a krátkodobé poradenské vedení zákonných zástupců dětí předškolního
věku žáků základních a žáků středních škol), kterým je poskytována individuální nebo
skupinová diagnostická a intervenční péče střediska.

10. Poradenské konzultace a doporučení pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím děti a žáky,
kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče střediska.
11. Vypracování a realizace speciálního programu pro třídní kolektivy při předcházení a při řešení
sociálně patologických jevů a výskytu rizikového chování v třídním kolektivu.
12. Poradenské služby jsou poskytovány i klientům v oddělení celodenním a internátním, jejich
rodičům a pedagogickým pracovníkům.
Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace apod.:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků prevence v základních a
středních školách.
Příprava podkladů:
a) pro integraci žáků se specifickými poruchami chování do základních a středních škol,
b) pro zařazení žáků se specifickými poruchami chování do škol, tříd, oddělení a studijních
skupin s upravenými vzdělávacími programy pro tyto žáky.
Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům v oblasti péče o děti
předškolního věku, žáky základních škol a žáky středních škol, jejichž školní vzdělávání
vyžaduje zvláštní pozornost.
Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům základních a středních škol v
souvislosti s integrací žáků se zdravotním postižením v oblasti vývojových poruch chování a s
vytvářením a naplňováním individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky.
Zpracování zpráv o žácích pro zákonné zástupce, školy a další instituce v souladu s předpisy o
ochraně osobních údajů.
Vedení dokumentace, vedení evidence a administrativa související se standardními činnostmi v
souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol.
Spolupráce při zajišťování komplexní péče o klienta s pedagogicko-psychologickou poradnou
nebo speciálně pedagogickým centrem. Sdělování údajů o klientovi školským poradenským
zařízením je vázáno souhlasem podle zvláštního právního předpisu.
Spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí , poskytování informací, vypracovávání
podkladových zpráv a přímá spoluúčast při poradenské a preventivní činnosti.
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Příloha č. 7 – Evaluační nástroj pro hodnocení kvality poskytovaných poradenských služeb ŠPZ ze strany zřizovatele
1. Základní informace o ŠPZ
Kritérium

Ano

a)

Má ŠPZ písemně vyjádřeno poslání, personální obsazení, způsob a rozsah poskytování poradenských
služeb pro informovanost potencionálních klientů?

b)

Má ŠPZ písemně vyjádřeno, komu jsou určeny jeho služby? (pro informovanost potenciálních klientů)

Ne

Komentář

2. Poskytování poradenských služeb a ochrana práv klientů ŠPZ
Kritérium
a) ŠPZ při poskytování poradenských služeb dodržuje následující subkritéria:

Ano



poskytování standardních činností v souladu s platnými právními předpisy (dodržování postupů,
metod a forem práce, dokumentace, atd.)



dodržuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění



po dohodě s klientem (zletilým) nebo jeho zákonným zástupcem - z důvodu ochrany osobních
údajů, po dohodě s klientem používá ŠPZ pro telefonní formu poskytování informací dohodnutý
kód (např. jméno, číslo)

Pokud ŠPZ používá dohodnutý kód, napište jakým způsobem.
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Ne

Komentář

3. Přijetí zakázky (první kontakt)
Kritérium
a) ŠPZ má písemně vypracovány způsoby přijetí zakázky – první kontakt s klientem a dodržuje je v praxi
b)

Vytváří ŠPZ podmínky, aby klienti, kterým poskytuje poradenské služby, mohli uplatňovat vlastní vůli
(např. srozumitelné informování na základě informovaného souhlasu)?

c)

ŠPZ informovaný souhlas
 zpracovává v písemné podobě
 seznamuje s ním žáka nebo zákonného zástupce jasně a srozumitelně,
poradenský pracovník se přesvědčuje, zda klient nebo zákonný zástupce obsahu porozuměl a
umožňuje mu klást doplňující otázky

Ano

Ne

Komentář

Ano

Ne

Komentář

4. Činnosti ŠPZ a metody práce
Kritérium
a) ŠPZ poskytuje činnosti v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů
b)

Realizuje ŠPZ nadstandartní činnosti?
Pokud ano vypište jaké.

c)

Nesplňuje ŠPZ některé oblasti standardních činností dle vyhlášek 72/2005 a 73/2005 Sb?
Pokud ano, vypište v jaké oblasti a z jakého důvodu.

d)

Realizuje ŠPZ tyto formy poradenských služeb:


ambulantní forma – v prostorách ŠPZ
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e)

terénní forma – ve škole, školském zařízení, rodině, domově pro zdravotně postižené a
dalších zařízeních

Zajišťuje ŠPZ v případě potřeby terénní formy péče


metodicko – konzultační návštěva ve škole



intervence v rodině



intervence ve školských a dalších zařízení: dětský domov, stacionář, domov pro zdravotně
postižené, OSPOD, střediska rané péče, občanská sdružení, atd.
Jaké další terénní formy péče ŠPZ poskytuje - vypište
f)

Informuje poradenský pracovník ŠPZ v případě, že klient nebo zákonný zástupce je cizinec, o
možnosti využít služeb tlumočníka, případně předává klientovi nebo zákonnému zástupci kontakt na
tlumočníka?

g)

Orientují se pracovníci ŠPZ v oblasti Rámcových vzdělávacích programů.

5. Dokumentace
Kritérium
a) Vede ŠPZ dokumentaci dle platných právních předpisů?
b)

Ano

Probíhá v ŠPZ kontrola dokumentace výstupů ŠPZ ze strany ředitele ŠPZ?
Pokud ano, napište jakým způsobem.
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Ne

Komentář

c)

Vede ŠPZ tuto dokumentaci:



evidenci žádostí o poskytnutí poradenské služby, případně o její přerušení či ukončení.
dokumentaci v rámci vyšetření, jeho výsledků a poskytnuté péče (individuální
a skupinové)
 dokumentaci týkající se formy vzdělávání (zařazení do třídy samostatně zřízené pro žáky se
zdravotním postižením, individuální a skupinové integrace)
 dokumentaci týkající se podpůrných opatření (zajištění asistenta pedagoga, vzdělávání dle IVP,
kompenzačních pomůcek, metodických a výukových materiálů, bezpečnosti,…)


dokumentace týkající se průběhu vzdělávání (doporučení k OŠD, dodatečnému OŠD, přestupu
na jinou školu, doporučení ke studiu, doporučení k uzpůsobení maturitní zkoušky,…..)



dokumentace o poskytnutí informace dle vyhlášky 72/2005 Sb. v platném znění (informovaný
souhlas).



dokumentace o spolupráci se školou a školskými zařízeními. (např. zpráva z metodicko
konzultační návštěvy, zápis z konzultace)



písemné záznamy o komunikaci s rodiči



dokumentace v souladu s § 28 školského zákona

d)

ŠPZ zakládá do složek klientů lékařské zprávy, zprávy z ostatních institucí a zařízení (dg.ústavy, KÚ,
SVP, střediska rané péče, OSPOD,…?)

e)

Vede ŠPZ archivaci dokumentace v souladu s platnými právními předpisy
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6. Informovanost a práva
Kritérium
a) Zajišťuje ŠPZ práva klientů /příp.o nich klienta informuje/:

b)

Ano



Právo na vlastní výběr ŠPZ, poskytnutí poradenských služeb v souladu s právními předpisy a
s dodržováním etických principů ze strany poradenských pracovníků.



Právo na okamžitou pomoc – krizová intervence



Právo na vyjádření nesouhlasu s doporučeními vyplývajícími z vyšetření

Ne

Komentář

Ne

Komentář

Má ŠPZ zpracována pravidla pro řešení situace, kdy zletilý klient nebo zákonný zástupce prokazatelně
neposkytuje součinnost se ŠPZ nebo v případě, že ŠPZ nemůže nadále zajistit odbornou službu
z důvodu personálních (např. odchod jediného tyflopeda, logopeda)?

7. Personální a organizační zajištění sociální služby
Kritérium
a) ŠPZ splňuje základní personální obsazení školského poradenského zařízení:
 speciální pedagog
 psycholog
 sociální pracovník

Ano

b)

Uveďte, zda v ŠPZ pracují další zaměstnanci mimo výše uvedených profesí.
( např. ergoterapeut, fyzioterapeut, psychoterapeut, zrakový terapeut, administrativní pracovnice, IT
pracovník)?

c)

ŠPZ disponuje u odborných pracovníků minimálními úvazky:
SPC

69




PPP



SVP




1,0 pracovní úvazek speciální pedagog
0,5 pracovní úvazek psycholog
0,5 pracovní úvazek sociální pracovník
0,5 pracovní úvazek speciální pedagog
1,0 pracovní úvazek psycholog
0,5 pracovní úvazek sociální pracovník

1,0 pracovní úvazek speciální pedagog
1,0 pracovní úvazek psycholog
0,5 pracovní úvazek sociální pracovník

d)

Uveďte pracovní profese a výši úvazků ŠPZ

e)

Dodržuje ŠPZ při přijímání nových pracovníků kvalifikační požadavky dle platných právních předpisů?

f)

Má ŠPZ písemně zpracována pravidla pro přijímání a zaškolování nových pracovníků (např. jak je
zajištěno odborné vedení začínajících pracovníků..)

g)

Má ŠPZ písemně zpracován systém přijímání studentů na odborné praxe, stážistů atd.
(bezpečnost práce, mlčenlivost, atd.)
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8. Profesní rozvoj zaměstnanců
Kritérium
a) Věnuje pozornost programům DVPP a profesnímu růstu svých pracovníků ?

b)

Pokud ano, napište jakým způsobem.
Zajišťuje ŠPZ supervizi pro zaměstnance (supervizi provádí externí odborník s akreditovaným
psychoterapeutickým a supervizím výcvikem)?

c)

Pokud ano, napište, jakým způsobem supervizi zajišťujete?
Zajišťuje ŠPZ metodickou podporu pro zaměstnance (interní – zkušenější pracovníci zajišťují
metod.podporu pro ostatní pracovníky) ?

d)

Pokud ano, jakým způsobem interní metodickou podporu zajišťujete.
Zajišťuje ŠPZ metodickou podporu pro zaměstnance (externí – met.podporu zajišťuje externí pracovník
(např. obdobné pracoviště v rámci pedií, pracovník MŠMT…)

e)

Pokud ano, jakým způsobem externí metodickou podporu zajišťujete.
Vypracovává ředitel ŠPZ plány DVPP, supervizí či metodické podpory?

f)

Využívá ŠPZ právní poradenství?

Ano

Ne

Komentář

Ano

Ne

Komentář

Pokud ANO, napište, kdo poskytuje a jakým způsobem.
Pokud NE, napište o jaký způsob právní pomoci má ŠPZ zájem.
9. Prostředí a podmínky
Kritérium
a) ŠPZ má k dispozici vhodné prostorové podmínky:


Kanceláře pro odborné pracovníky.
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b)

c)



Napište počet pracovníků v jedné kanceláři.
Místnost pro individuální vyšetření, intervenci, terapii



Místnost pro skupinovou práci s klienty.



Místnost pro realizaci seminářů, metodických setkání, atd.



Čekárna



Sociální zázemí (WC pro personál a návštěvníky)

ŠPZ má k dispozici zařízení pracoviště:


Stacionární PC, ve kterém je uložena evidence klientů



Přenosný počítač pro každého poradenského pracovníka (notebook, tablet, atd.) příp. PC pro
každého pracovníka



Pokud ne, napište stav ve vašem ŠPZ.
Tiskárna



Kopírka



Skener



Kompenzační a reedukační pomůcky



Knihovna odborné literatury

ŠPZ poskytuje poradenské služby v takovém prostředí, které je důstojné a odpovídá individuálním
potřebám klientů (klidné pracovny bez rušivých vlivů)
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d)

ŠPZ má k dispozici zařízení umožňující mobilitu pracovníků:


Automobil



Mobilní telefon (nejlépe pro každého poradenského pracovníka)



Připojení PC k internetu



Zapojení PC do sítě s přenosnými PC

e)

ŠPZ má k dispozici diagnostické nástroje, které umožní objektivní posouzení aktuálního edukačního
profilu žáka a míry speciálních vzdělávacích potřeb.

f)

Pořizuje ŠPZ nové aktuální diagnostické nástroje?
Pokud ano, v jakém časovém horizontu ŠPZ pořídilo nový diagnostický nástroj.
10. Evidence klientů, statistika, finance

Kritérium
a) Používá ŠPZ evidenční program pro evidenci klientů?
Pokud ano, napište jaký?
b) Má pracoviště jasně definováno, jakým způsobem vykazuje komplexní vyšetření?
Pokud ano, napište jak.
c) Zná ŠPZ finanční rozpočet určený pro ŠPZ? (Platí pro SPC, které je součástí školy)

Ano

73

Ne

Komentář

11. Provozní podmínky
Kritérium
a) Má ŠPZ písemně stanovenu provozní dobu ŠPZ?
Pokud ano napište jakou.
b)

Ano

Ne

Komentář

Ano

Ne

Komentář

Napište provozní dobu ŠPZ v době letních prázdnin.

12. Zvyšování kvality poradenských služeb
Kritérium
a)

b)

c)

Hodnotí ŠPZ kvalitu poskytovaných poradenských služeb? (např. formou dotazníků, které předkládá
k vyplnění zletilým klientům, zákonným zástupcům a školám)
Pokud ano, napište jakým způsobem
Zapojuje ŠPZ do hodnocení poradenských služeb také zaměstnance?
Pokud ano, napište jakým způsobem.
Přijímá ŠPZ na základě vyhodnocení dotazníků ŠPZ opatření ke zvyšování kvality poskytovaných
poradenských služeb nebo aktualizuje nabídku poskytovaných poradenských služeb?

Výsledky hodnocení jsou určeny pro potřeby školského poradenského zařízení s cílem zvyšování kvality poskytovaných služeb. Slouží školskému poradenskému zařízení k vyhodnocení
kvality poskytovaných školských poradenských služeb a případně k přijetí opatření na zlepšení kvality.
Dne 22.11.2013
Zpracovala Mgr. Jana Hanzlíková, připomínkoval kolektiv pracovníků projektu RAMPS VIP III
Předkládaný „Evaluační nástroj pro hodnocení kvality poskytovaných poradenských služeb ŠPZ ze strany zřizovatele“ respektuje připomínky odborných pracovníků krajských úřadů, hlavních
a vedoucích metodiků, metodiků projektu RAMPS VIP III a pracovníků školských poradenských zařízení ČR.
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