
 

 

Doradca do spraw wychowania w naszej szkole 

wykonuje 

 

 

1. Porady dla rodziców, dzieci i uczniów 

- Opieka nad dziećmi z diagnozą SPU (specifické poruchy 

učení) 

- Opieka nad dziećmi SPCH (specifické poruchy chování) 

- Opieka nad dziećmi z problemami zdrowotnymi (děti 

zdravotně znevýhodněné) 

 

2. Współpracuje z ośrodkami 

- Pedagogicko-psychologická poradna Karviná 

- Speciálně pedagogické centrum Karviná 

- Lekarz – psychiatra  

 

3. Doradca do spraw wychowania:                                                    

Mgr. Jolanta Kožuszniková,  

telefon: +420 603 276 425,  jolanta.kozusznikova@hotmail.cz 
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Ogólne informacje dotyczące Poradni 

pedagogiczno-psychologicznych  

w Republice Czeskiej 

  

Komu PPP slouží?  

 O služby PPP může zažádat rodič (zákonný zástupce) dítěte, případně může na 
písemnou žádost rodičů iniciovat spolupráci škola nebo školské zařízení, které dítě 
navštěvuje. Studenti od 18 let si vyřizují žádosti o spolupráci sami. Ve specifickém 
případě, kdy dítě samo má potřebu využít poradenské pomoci ve své obzvláště tíživé 
situaci, pro jejíž řešení nemá oporu v rodině, může být žadatelem i dítě mladší 18 let. 
Spolupráci s PPP si mohou také vyžádat státní orgány v případě trestního, či 
sociálně právního řízení, týkajícího se ochrany práv dítěte. 

S čím a kdy je možné se na PPP obrátit?  

 Zařízení funguje jako státní školské zařízení. V tomto kontextu jsou služby PPP 
bezplatné a jsou určeny dětem a mládeži základních, středních a vyšších odborných 
škol, jejich učitelům a rodičům. Na základě tohoto vymezení lze o služby PPP žádat v 
následujících případech: 

- Řešení výukových problémů 

- Podezření na specifické poruchy učení                - 

- Řešení výchovných problémů 

- Posouzení školní zralosti dětí před nástupem do školy 

- Pomoc při výběru střední, případně vysoké školy 

- Řešení problémů tzv. sociální patologie ve školách (šikana, záškoláctví, 
drogy…) 

- Osvětová činnost (přednášky, semináře na odborná témata) 

  

Kdo vám zde může pomoci? 
 Sociální pracovnice 

 Psycholog 

 Speciální pedagog 

 Preventista 

  

Jak je možné o tuto službu požádat? 

Při přijímání žádosti bude PPP od žadatele požadovat stručné, ale srozumitelné 
popsání problému, se kterým se na PPP obrací.   

O spolupráci může žadatel (škola, rodič, zákonný zástupce dítěte)zažádat: 

- osobně na pracovišti v Karviné v pracovní dny v době od 7.00 do 15.30 hod. 

- telefonicky na t.č. +420 597 582 370v pracovní dny v době od 7.00 do 15.30 hod. 

- písemně  viz:  http://www.pppkarvina.cz/  

Dále bude potřeba kontaktní adresa a telefon rodičů (zákonných zástupců) dítěte – 
tedy kontakt, na který jim může být následně odeslána pozvánka k návštěvě 
poradny. Žádost bude zaevidována dle data svého doručení a podle něj bude také v 

http://www.pppkarvina.cz/


rámci možností vyřízena. Obvyklá čekací doba je dle aktuální vytíženosti 1 – 2 
měsíce. Tuto dobu nelze urychlit – je daná počtem klientů a žádostí a na druhé 
straně personální kapacitou. Na rychlost vyřízení žádosti nemá žádný vliv, je-li 
zaslána školou, nebo podána přímo rodiči! 

Jak probíhá první kontakt 

Následně bude proveden pohovor, zaměřený na zjištění důležitých údajů o 
dítěti a o vaší rodině. Po vyšetření dítěte budete pozváni k pohovoru s 
odborným pracovníkem, kde vám budou sděleny výsledky vyšetření a 
navrhnuty další kroky k odstranění či minimalizaci obtíží, které byly důvodem 
vaší návštěvy. Obvyklá doba pedagogicko-psychologického vyšetření je v 
případě komplexního vyšetření minimálně 3,5 hodiny, v případě dílčího 
odborného vyšetření minimálně 1,5 hodiny. V případě prvotního logopedického 
vyšetření minimálně 1 hodinu. Smysluplná prvotní konzultace výchovných 
problémů netrvá obvykle méně než 1,5 hodiny. Vyšetření matematických 
schopností bývá z důvodů své časové náročnosti obvykle realizováno v rámci 
dvou návštěv (2 x 3 hodiny). 

K osobnímu setkání se dostaví rodič (zákonný zástupce) s dítětem dle instrukcí na 
pozvánce, která mu bude doručena poštou na jeho kontaktní adresu (případně bude 
s ním pozvánka dojednána telefonicky). Role rodiče jako doprovodu dítěte, je v 
tomto případě nezastupitelná!!! Pozváni budete na jedno z pracovišť dle 
spádovosti školy. Při příchodu na pracoviště v Novém Jičíně se usadíte do čekárny v 
přízemí a vyčkáte příchodu sociální pracovnice. Poté dostanete informaci o časové i 
personální organizaci vyšetření (jak dlouho a který odborný pracovník bude s vámi a 
s vaším dítětem dále pracovat). 

Jaká jsou vaše práva 

Na základě provedených vyšetření mají rodiče právo na plnou a srozumitelnou 
informovanost o výsledcích z vyšetření a o všech realizovatelných opatřeních k 
nápravě diagnostikovaných obtíží. Po předání těchto informací jsou rodiče vedeni 
odbornými pracovníky poradny v rámci konzultací k přijetí vlastního rozhodnutí o 
dalším způsobu odstraňování, či minimalizace obtíží svých dětí. Tímto přístupem ze 
strany odborných pracovníků poradny je potvrzována plná zodpovědnost rodičů za 
realizaci zvolených opatření k nápravě obtíží jejich dětí. Stejně tak jsou rodiče 
poradenskými pracovníky jednoznačně zplnomocňováni k předání informací (ve 
formě kopie zprávy z vyšetření) škole, kterou dítě navštěvuje a k zodpovědné 
spolupráci se školou při realizaci nápravných opatření, které byly s rodiči dohodnuty 
odbornými pracovníky poradny. V případě, jehož odůvodněnost byla projednána s 
ředitelem PPP, mají rodiče právo na volbu odborného pracovníka, který bude s jejich 
dítětem pracovat. Rodiče dětí (zákonní zástupci), mají právo plně určovat a 
vymezovat cíle poradenské péče o své děti. 

Jaké jsou povinnosti pracovníků PPP 

Pracovníci PPP jsou ze zákona povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých 
zjištěních, získaných vyšetřením dětí a spoluprací s jejich rodiči. Bez 
písemného souhlasu rodičů (zákonného zástupce) nesmí poskytovat tyto informace 
žádné třetí straně nevyjímaje školu dítěte. Výjimku ze zákona tvoří případné 
vyžádání těchto informací státními orgány v případě trestně právního řízení, 
týkajícího se ochrany práv dítěte. Dále jsou pracovníci PPP profesně vázáni 
poskytovat odbornou péči, adekvátní zjištěným obtížím dítěte a svým odborným 
kompetencím. Z hlediska nápravy zjištěných obtíží vystupuje odborný pracovník vždy 
v roli poradce a navrhovatele opatření. To znamená, že tato opatření doporučuje a 
pokud možno co nejsrozumitelněji konzultuje s rodiči dítěte, kteří jsou v poradenském 
procesu vždy respektováni ve svém finálním a výlučném postavení osob plně 



zodpovědných za zdárný a zdravý vývoj svých dětí. Tento přístup s sebou nese 
kromě plného uznání práv rodičů také nároky na jejich aktivní a zodpovědný přístup 
ke spolupráci s poradnou i se školou na odstraňování obtíží jejich dětí.  V případě 
odůvodněného podezření na zanedbávání rodičovské péče o zdravý vývoj dítěte, 
případně na porušování jeho základních práv, či přímo ohrožování zdraví dítěte, má 
odborný pracovník povinnost oznámit toto orgánům činným v trestním řízení, 
případně dát podnět k prošetření orgánům sociální péče o rodinu a dítě. 

Ochrana dat klientů 

Informace a data získaná v rámci diagnostiky a následné péče o klienty PPP lze 
zařadit dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. do režimu tzv. citlivých 
údajů (údaje o zdravotním stavu). Vedení evidence těchto údajů o dítěti v rámci tzv. 
matriky školského zařízení současně ukládá školský zákon č. 561/2004 Sb (§ 28). 
Zákon o ochraně osobních údajů zakazuje předávání údajů o dítěti kterékoliv další 
osobě či organizaci bez předchozího písemného svolení rodičů (zákonného 
zástupce) dítěte. S ohledem na tuto skutečnost jsou i písemné zprávy z vyšetření 
předávány do rukou výlučně rodičům (zákonnému zástupci) dítěte. Pracovník PPP 
pak může rodiči pouze doporučit, aby rodič předal zprávu z vyšetření dále škole, 
případně dalšímu odbornému zařízení, podílejícímu se na řešení obtíží dítěte. 

 


