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Informace o poradenské službě podle vyhl. č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve
školách a školských poradenských zařízeních ve znění vyhl. 197/2016 Sb
Poradenské služby ve školském poradenském zařízení Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec n.N., p.o.
(dále jen PPP Jablonec) jsou poskytovány dětem, žákům, studentům (dále jen "žák"), jejich zákonným zástupcům,
školám a školským zařízením. PPP Jablonec poskytuje bezplatně standardní poradenské služby na žádost žáků, jejich
zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je předání informace a
písemný souhlas žáka nebo jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených jinými právními
předpisy.
PPP Jablonec musí předem srozumitelně informovat žáka a v případě žáka, který má zákonného zástupce, také
jeho zákonného zástupce o všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze,
rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby, prospěchu, který je možné očekávat, a o všech
předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i možných následcích, pokud
tato služba nebude poskytnuta, jeho právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb včetně
práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu, práva podat návrh na projednání podle § 16a odst. 5
školského zákona, práva žádat o revizi podle § 16b školského zákona a práva podat podnět České školní inspekci
podle § 174 odst. 5 školského zákona, a to prostřednictvím formuláře, jehož vzor je stanoven v příloze k této vyhlášce.
Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců ode dne přijetí
žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je, že žadatel poskytl
součinnost potřebnou k naplnění účelu poradenské služby. Krizová poradenská intervence, kterou se poskytuje
pomoc v naléhavých ohrožujících situacích, se poskytuje bezprostředně po přijetí žádosti.
Výsledkem poradenských služeb PPP Jablonec směřujících k zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb nebo
mimořádného nadání žáka jsou zpráva a doporučení, jejichž náležitosti jsou upraveny jiným právním předpisem.
PPP Jablonec dále vydává zprávu vždy v případě, že poradenská služba spočívá v psychologické nebo speciálně
pedagogické diagnostice, nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
Účelem poradenských služeb je přispívat zejména k vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický
vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu
vzdělávání, naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu
vzdělávání, zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka a mimořádného nadání žáka, doporučování vhodných
podpůrných opatření a vyhodnocování poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami a žákům mimořádně nadaným, prevenci a řešení vzdělávacích a výchovných obtíží, prevenci různých forem
rizikového chování a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací,
vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, vytváření vhodných
podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo žijí v odlišných životních
podmínkách, vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané, vhodné
volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění, rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně
pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních,
podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve školách a školských zařízeních,
jakož i zmírňování důsledků znevýhodnění a prevenci jeho prohlubování, metodické podpoře pedagogů, kteří se
podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, metodické podpoře výchovných
poradců a školních metodiků prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků,
kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků, posílení kvality poskytovaných poradenských
služeb zejména prostřednictvím součinnosti školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť,
součinnosti s orgány veřejné moci a s právnickou osobou uvedenou v § 16b odst. 1 školského zákona.
Při poskytování poradenských služeb PPP Jablonec dodržuje účel poradenských služeb, dodržuje etické zásady
poskytování poradenských služeb, vychází z individuálních potřeb žáka, podporuje jeho samostatnost a přispívá k jeho
sociálnímu začleňování, poskytuje zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka zprávu a doporučení, které jsou
Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou
www.pppjbc.cz

výsledkem psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky, spolupracuje s jinými školami a školskými
zařízeními, sleduje a vyhodnocuje poskytování navržených podpůrných opatření žáka, informuje žáka a zákonného
zástupce žáka o poradenských službách poskytovaných školou nebo školským poradenským zařízením, poskytuje
žákovi a zákonnému zástupci žáka podrobné a srozumitelné seznámení s průběhem a výsledkem poskytování
poradenských služeb.
Při poskytování poradenských služeb PPP Jablonec na základě souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka
poskytuje závěry vyšetření, které jsou podkladem pro doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími
potřebami, dalšímu školskému poradenskému zařízení, které se na péči o žáka podílí.
Psychologická a speciálně-pedagogická diagnostika: pracovníci PPP Jablonec volí postupy, nástroje a metody
odpovídající účelu vyšetření, vycházející z aktuálního stavu poznatků příslušné vědní disciplíny a v souladu s těmito
poznatky s nimi pracují; v případě zásadních rozhodnutí z hlediska vzdělávacích potřeb je nutné rozhodnutí založit na
využití několika postupů.
Postupy, nástroje a metody psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky musí být standardizované. Není-li
to možné, volí poradenská zařízení ty postupy, nástroje a metody, které mají prokazatelný přínos pro diagnostickointervenční péči ve vzdělávání žáka a slouží k zjištění vzdělávacích potřeb žáka a uzpůsobení postupů práce s ním, a to
ve školním i domácím prostředí. Je-li pro poskytování poradenských služeb nutné lékařské posouzení zdravotního
stavu žáka nebo posouzení jiným odborníkem, pak se k závěrům tohoto posouzení vždy přihlíží.
PPP Jablonec poskytuje poradenské služby prostřednictvím pedagogických pracovníků a sociálních pracovníků,
ředitelka PPP Jablonec zajistí průběžné metodické vedení těchto pracovníků.
Pedagogickým pracovníkům vykonávajícím pedagogicko-psychologickou činnost PPP Jablonec je poskytována
odborná podpora za účelem zvýšení kvality poradenských služeb právnickou osobou zřizovanou Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
K naplnění vzdělávacích potřeb žáka pracovníci PPP Jablonec při poskytování poradenských služeb spolupracují s
dalšími odborníky.
PPP Jablonec vede dokumentaci o žádostech o poskytnutí poradenské služby, o odmítnutí nebo přerušení
poskytování poradenské služby, o vyšetření, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové, včetně
zprávy a doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a žáka mimořádně nadaného, o
doporučeních k poskytování podpůrných opatření, jejich druhu, skladbě a stupních a o případných změnách těchto
doporučení, o doporučeních ke vzdělávání žáků ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst.
9 školského zákona, o poskytnutí informace podle § 1 odst.vyhl. 197/2016, o součinnosti se školami a školskými
zařízeními, o komunikaci a spolupráci s orgány veřejné moci, o revizi zprávy a doporučení podle § 16b školského
zákona.
PPP Jablonec poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a
pedagogicko-psychologickou a speciálně pedagogickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků.
Činnost poradny se uskutečňuje ambulantně na pracovišti poradny a návštěvami zaměstnanců právnické osoby
vykonávající činnost poradny ve školách a školských zařízeních.
PPP Jablonec zjišťuje pedagogicko-psychologickou připravenost žáků na povinnou školní docházku a vydává o ní
zprávu a doporučení, zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků škol a na základě výsledků psychologické a speciálně
pedagogické diagnostiky vypracovává doporučení s návrhy podpůrných opatření,
vydává zprávu a doporučení podle jiného právního předpisu za účelem stanovení podpůrných opatření na základě
posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka nebo mimořádného nadání žáka,
vydává zprávu a doporučení podle jiného právního předpisu k zařazení žáka do školy, třídy, oddělení nebo studijní
skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo zařazení nebo převedení do vzdělávacího programu
odpovídajícího vzdělávacím potřebám žáka,
provádí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky
mimořádně nadané, poskytuje žákům přímou speciálně pedagogickou a psychologickou intervenci,
poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v
osobnostním a sociálním vývoji, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím tyto žáky
poskytuje poradenské služby zaměřené na vyjasňování osobních perspektiv žáků,
poskytuje poradenské služby žákům z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
poskytuje metodickou podporu škole a školskému zařízení při poskytování poradenských služeb a podpůrných
opatření, poskytuje žákům kariérové poradenství,
poskytuje informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupcům žáka,
prostřednictvím metodika prevence zajišťuje prevenci rizikového chování realizaci preventivních opatření a
koordinaci školních metodiků prevence.
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