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Informace o poskytování poradenských služeb 
SPC poskytuje především tyto poradenské služby: psychologické a speciálně pedagogické 

vyšetření, konzultace s pedagogy ve škole (jednorázové – opakované), konzultace ohledně 

rozvoje řeči a komunikace (jednorázové-opakované), individuální péče (pravidelné terapie) 

a další.  

 

1) Vyšetření:  Komplexní, speciálně pedagogické nebo psychologické vyšetření se 

poskytuje  především za účelem  doporučení odkladu školní docházky, doporučení 

optimálního školského zařazení pro dítě, doporučení podpůrných opatření při vzdělávání, 

doporučení k přeřazení do jiného vzdělávacího programu, posouzení intelektové kapacity 

dítěte, posudek pro upravení podmínek k maturitní zkoušce apod.  

Povaha vyšetření: Dítě/žák bude vyšetřeno pracovníkem SPC se zaměřením na rozumové 

schopnosti, vnímání, paměť a vnější projev (psychologické vyšetření), na zhodnocení vývoje 

řeči a komunikačních schopností, úrovně čtení a psaní a dosažených školních nebo 

předškolních vědomostí a dovedností (speciálně pedagogické a logopedické vyšetření) 

Postupy při vyšetření: zejména psychologické a speciálně pedagogické testy, vyšetření řeči, 

výslovnosti a komunikačních dovedností, anamnestický rozhovor se zákonnými zástupci, 

pozorování, náslech ve třídě, rozhovor s třídními učiteli, s jinými pedagogickými pracovníky. 

Zpráva z vyšetření: Po ukončení vyšetření bude vypracována zpráva, která bude předána 

osobně nebo zaslána poštou zákonnému zástupci dítěte. Pro účely vzdělávání se zpracovává 

Doporučení podpůrných opatření – s jeho návrhem je seznámen zletilý klient-zákonný 

zástupce a  zasílá se vždy škole. 

Očekávaný prospěch vyšetření: získání informací o možnostech podpory vývoje řeči a 

vzdělávání žáka, podpora pro vzdělávání - doporučení podpůrných opatření, návrh metod, 

pomůcek, metodická pomoc škole, doporučení odkladu školní docházky apod. 

Rizika a nevýhody vyšetření: Z vyšetření mohou vyplynout jistá rizika hlavně v oblasti 

doporučení některých forem podpůrných opatření pro školu, především při navrhovaném 

zařazení žáka do jiného vzdělávacího programu (pro ZŠ speciální). Máte právo na poskytnutí 

úplné informace o rozdílech mezi jednotlivými vzdělávacími programy, podle kterých se 

uskutečňuje vzdělávání v základní nebo speciální škole, včetně dalších možností uplatnění 

žáka po absolvování jednotlivých vzdělávacích programů. Máte právo na poskytnutí úplné 

informace o různých formách podpůrných opatření, která vždy předcházejí případnému 

zařazení žáka do jiného vzdělávacího programu ZŠ.  

Alternativy vyšetření: zákonný zástupce může požádat o vyšetření na jiném pracovišti 

v registru školských poradenských zařízení v celé ČR. Máte právo žádat o opakované 

vyšetření. 

Možné důsledky při neudělení souhlasu s vyšetřením: při nesouhlasu zákonného zástupce 

s vyšetřením dítěte/žáka není možné vytvořit optimální podmínky pro jeho přiměřené 

vzdělávání (např. vytvoření individuálního vzdělávacího plánu, individuální či skupinová 

integrace, přítomnost pedagogického asistenta ad.) 
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2) Konzultace s pedagogy ve škole  
Účelem je podpora žáka a jeho pedagogů při výuce, metodická pomoc škole, řešení 

konkrétních problémů. Služba se poskytuje dle potřeby, především u individuálně 

integrovaných žáků, písemná zpráva z konzultace se poskytuje pouze na vyžádání. 

 

3) Konzultace ohledně rozvoje řeči a komunikace (jednorázové-opakované) 
Konzultace se poskytují za účelem návrhu postupu rozvoje komunikace včetně využití metod 

komunikace augmentativní a alternativní, mohou být jednorázové i opakované, dle dohody. 

Písemná zpráva z konzultace se poskytuje pouze na vyžádání. 

 

4) Individuální péče (pravidelné terapie)  
Jedná se o individuální práci speciálního pedagoga nebo psychologa SPC s dítětem. Tato 

terapie je zaměřena na rozvoj komunikace, přípravu na školu, použití speciálně 

pedagogických metod při řešení problémů ve výuce apod. 

 

Doba trvání vyšetření či konzultace: pohybuje se od 10 minut do cca 3 hodin, dle 

povahy vyšetření či konzultace. 

 

 

 

 


