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Informace pro rodiče o poskytování poradenských služeb
SPC poskytuje péči dětem, žákům a studentům:
•
•

s mentálním postižením
se souběžným postižením více vadami v kombinaci s MP

Poskytujeme:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

psychologickou diagnostiku pro děti/žáky a studenty se speciálními vzdělávacími
potřebami;
speciálně pedagogickou diagnostiku pro děti/žáky a studenty se speciálními
vzdělávacími potřebami;
komplexní diagnostiku pro děti/žáky a studenty se speciálními vzdělávacími
potřebami;
zpracování odborných podkladů ke vzdělávání dětí/žáků a studentů – stanovení míry
podpůrných opatření, Zprávu určenou zákonnému zástupci/zletilému žákovi,
Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními
vzdělávacími potřebami ve škole;
odborné konzultace pedagogům, zákonným zástupcům dětí/žáků a studentům,
vzdělávaným ve školách a školských zařízeních – ambulantně nebo v terénu;
metodické vedení pedagogů a AP k poskytování a následnému naplňování podpůrných
opatření;
psychologická nebo speciálně pedagogická intervence - pomoc při řešení vzniklých
výchovných a výukových problémů ve škole i v domácím prostředí;
individuální psychologickou a speciálně pedagogickou péči dětem/žákům a studentům
v SPC, škole nebo v domácím prostředí;
pravidelnou ambulantní péči klientům, zejména v předškolním věku, zaměřenou
na rozvoj všech složek psychomotorického vývoje;
metodickou pomoc, konzultace, odborné přednášky a semináře pro pedagogy a rodiče;
zapůjčování didaktických/kompenzačních pomůcek a odborné literatury;
informace pro zákonné zástupce o možné sociální podpoře rodiny v oblasti péče
o dítě/žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Informace k diagnostice (vyšetření):
•

v případě žádosti o službu v SPC se objednejte osobně, telefonicky ( 518 612 803
nebo 601 394 311) nebo na e-mail: spc.kyjov@tiscali.cz., na termínu vyšetření

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

se domluvíte s pracovnicí SPC, při osobní návštěvě se obracejte na sociální pracovnici
pí. Evu Krajtlovou;
škola vyplní a zašle školní dotazník, pracovník SPC provede konzultaci s pověřeným
pracovníkem školy, ve které je/bude dítě/žák, student vzděláván;
před/po vyšetření s vámi proběhne pohovor, budete seznámeni se všemi náležitostmi,
týkajícími se vyšetření vašeho dítěte, s obsahem informovaného souhlasu, svůj souhlas
stvrdíte podpisem;
zpráva a doporučení se vydávají do 30 dnů ode dne ukončení posuzování speciálních
vzdělávacích potřeb žáka, nejpozději však do 3 měsíců ode dne přijetí žádosti
o poskytnutí poradenské pomoci školským poradenským zařízením; tato lhůta
se prodlužuje o dobu nezbytnou k obstarání posouzení podstatných skutečností
ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem (vyhl. č.27/2016, § 13, odst.3
ve znění pozdějších předpisů);
vyšetření trvá cca 2 hodiny, v individuálních případech může být rozloženo do více
termínů; dětem vezměte přezůvky, pití a případně svačinku, přineste ukázky školních
prací vašich dětí (sešity ČJ a M, portfolio, příp. jiné);
při první návštěvě vás požádáme o vyplnění anamnestického dotazníku, který s vámi
následně probere a doplní pracovnice SPC;
psychologické vyšetření je zaměřeno zejména na zjištění úrovně psychomotorického
vývoje dítěte, případných odchylek ve vývoji, intelektových předpokladů
a kognitivních schopností dětí/žáků a studentů, k diagnostice jsou používány zejména
standardizované testové metody, klinické metody; vybavení SPC diagnostickými
nástroji je v souladu s dostupnou nabídkou metod a možnostmi SPC inovováno;
speciálně pedagogické vyšetření je zaměřeno zejména na zjišťování úrovně celkového
psychomotorického vývoje dítěte, ověřování dovedností a vědomostí žáků/studentů;
z vyšetření bude vypracována Zpráva (určena pouze rodičům, ZZ, studentovi)
a Doporučení, určené rodiči, ZZ, studentovi a škole, které bude obsahovat navržená
podpůrná opatření ke vzdělávání;
v případě nesouhlasu se závěry vyšetření lze žádat o revizi podle § 16b ŠZ a podat
podnět ČŠI podle § 174 odst. 5 ŠZ;
poskytování navržených podpůrných opatření budete konzultovat ve škole, v případě
souhlasu stvrdíte svým podpisem.
UPOZORNĚNÍ:
Žádáme vás, abyste nenavštěvovali naše SPC s nemocným či nachlazeným dítětem,
žákem nebo studentem, domluvte si, prosíme, nový termín!

