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Jmenované centrum je samostatnou nově vzniklou organizací od 1. 9. 2018 pro 
klienty s různými druhy postižení. 
Jeho pracovníci poskytují v terénu či ambulantně konzultační, informační, 
diagnostickou, metodickou a vzdělávací služby zákonným zástupcům, 
opatrovníkům a učitelům škol a školských zařízení našich klientů se speciálními 
vzdělávacími potřebami, převážně uživatelů služeb DOZP (tj. domovů pro 
osoby se zdravotním postižením). Jejich primárním postižením je v celé šíři 
postižení mentální, dominují však postižení vícenásobná, u nichž se převážně 
s mentálním postižením kumuluje další přidružený hendikep (např. řečový, 
tělesný ... ), objevují se klienti s poruchami autistického spektra i s přesně 
nevyjasněnou diagnózou. 

Standardní poradenské služby jsou poskytovány bezplatně, na základě žádosti 
žáků, zákonných zástupců nezletilých žáků, škol nebo školských zařízení. 
Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka Ueho 
zákonného zástupce, opatrovníka). Žák (jeho zákonný zástupce či opatrovník), 
je předem informován o všech podstatných náležitostech poskytované služby, 
zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech a o všech předvídatelných 
rizicích a dopadech, které mohou vyplynout z jejího poskytování i možných 
následcích toho, když poradenská služba nebude poskytnuta. Žák Ueho zákonný 
zástupce, opatrovník), je také předem písemně informován o právech a 
povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb. 
Informace se poskytují s důrazem na srozumitelnost, v případě nezletilých žáků 
se zřetelem k jejich věku a rozumové vyspělosti. 

Věnujeme se také publikační, přednáškové a osvětové činnosti. Jsme členy 
Asociace pracovníků SPC či Psychopedické společnosti. Odborní pracovníci se 
účastní na pozici lektorské vzdělávání poradenských pracovníků, asistentů 





V ostatních případech se hodnotil se IVP, podpůrná opatření, přístupy k žákům, 
formy hodnocení, začlenění žáků do vrstevnického kolektivu. Byly vytvořeny 
metodické materiály a prezentace k tvorbě IVP a vzory IVP. 
Ze skupinových aktivit proběhla ve spolupráci s učiteli depistážní šetření u 109 
žáků. 
Ve 4 případech se uskutečnilo setkání s celým učitelským sborem v souvislosti 
s jejich metodickým vedením, mluvilo se o specifikách konkrétní diagnózy a o 
konkrétních vzdělávacích potřebách žáků a jejich zakomponování do 
individuálního vzdělávacího plánu. 
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POMOC PEDAGOGICKYM PRACOVNIKUM 

Ve školním roce 2018/2019 jsme uskutečnili 125 výjezdů za klienty. Při 
návštěvách pracovnice individuálně pracovaly s klientem, následně konzultovaly 
se sociálními pracovnicemi, vyučujícími popř. s asistentem pedagoga a vedením 
školy, dle potřeby s opatrovníkem. 
Krom toho jsme poskytly zhruba 350 telefonických a mailových konzultací. 
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POCTY PRACOVNIKU 

I. Odborní pracovníci podle stavu k 30. 9. 2019

Číslo Fyzické osoby Přepočtení 
řádku celkem z toho ženy 

na plně 
zaměstnané 

a b 2 2a 8 

Speciální pedagogové 0101 3 2 1,5 

PsycholoQové 0102 1 1 0,5 

Sociální pracovníci 0103 1 o O, 1 
Ostatní odborní pracovnici 0105 1 1 O, 1 

--

Administrativní pracovníci 0106 1 1 0,1 
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