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Činnost Speciálně pedagogického centra (dále jen SPC):
Hlavním úkolem SPC je včasná a správná diagnostika dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami, stanovení stupně míry podpůrných opatření dle platné legislativy, odborná
speciálně pedagogická a psychologická pomoc při práci s těmito dětmi
a v odůvodněných případech přímá terapeutická činnost s klienty.
SPC Kyjov poskytuje služby klientům s mentálním postižením (dále jen MP)
a souběžným postižením více vadami v kombinaci s MP. V SPC nabízíme odbornou
pomoc a následnou péči na základě žádosti a doporučení:
•

rodičů,

•

škol a školských zařízení,

•

odborných lékařů,

•

OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí), příp. jiných institucí.

Prioritou SPC je:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

diagnostická, poradenská, konzultační a metodická činnost pro žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami od raného věku po dospělost (osoby s MP
a souběžným postižením více vadami v kombinaci s MP), preferující komplexní
přístup a úzkou spolupráci rezortů MŠMT, MZ, MPSV;
poradenská, konzultační a metodická činnost pro rodiče, zákonné zástupce (dále
jen ZZ), zletilé klienty, školy a školská zařízení;
stanovení míry podpůrných opatření dle platné legislativy;
intenzivní, pravidelná, krátkodobá i dlouhodobá speciálně-pedagogická péče
(činnosti na rozvoj motoriky, rozvoj a náprava grafomotorických dovedností,
smyslového vnímání, snoezelen,…);
podpora žáka při začlenění do výchovně-vzdělávacího procesu;
konzultace při vytváření individuálních vzdělávacích plánů;
intervenční činnost;
vypracování odborných podkladů pro vzdělávání žáků;
sociální poradenství;
poradenství při výběru kompenzačních a rehabilitačních pomůcek;
výjezdy do rodin, škol a školských zařízení;
metodická setkávání s rodičovskou a pedagogickou veřejností;
poradenská a přednášková činnost;

•
•
•

zapůjčování metodického a didaktického materiálu, odborné literatury
a speciálních pomůcek;
metodické vedení začínajících psychologů a speciálních pedagogů SPC;
školení a metodické vedení asistentů pedagoga, vedení odborné praxe studentů.

