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Školská poradenská zařízení 

Školská poradenská zařízení poskytují poradenské služby prostřednictvím pedagogických pracovníků a 

sociálních (resp. administrativních) pracovníků, jejichž činnost je stanovena ve Vyhlášce 72/2005 Sb. 

(Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních). 

Typy školských poradenských zařízení jsou:  

 pedagogicko-psychologické poradny (dále PPP)  

 speciálně pedagogická centra (dále SPC).  

Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra poskytují standardní, bezplatnou 

poradenskou pomoc a služby v souladu s Vyhláškou 72/2005 Sb., dítěti, žákovi, studentovi (zpravidla 

ve věku od 3 do 19 let) a zákonnému zástupci dítěte nebo žáka na základě jeho žádosti nebo na základě 

rozhodnutí orgánu veřejné moci podle jiného právního předpisu. 

K naplnění vzdělávacích potřeb žáka školská poradenská zařízení při poskytování poradenských služeb 

spolupracují s dalšími odborníky (př. lékař, klinický logoped, klinický psycholog, učitel, vychovatel, 

pracovník sociálně právní ochrany dětí). Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně 

pedagogické poradenské služby je předání potřebných informací a písemný souhlas žáka nebo jeho 

zákonného zástupce. 

Výsledkem poradenské pomoci školského poradenského zařízení jsou zejména zpráva a doporučení. 

Ve zprávě školské poradenské zařízení uvádí skutečnosti podstatné pro doporučení podpůrných 

opatření. V doporučení jsou uvedeny závěry vyšetření a podpůrná opatření prvního až pátého stupně, 

která odpovídají zjištěným speciálním vzdělávacím potřebám a možnostem dítěte, žáka nebo studenta, 

a to včetně možných kombinací a variant podpůrných opatření a způsobu a pravidel jejich použití při 

vzdělávání.  

Školské poradenské zařízení poskytuje zprávu a doporučení tomu, komu je poskytována poradenská 

pomoc; škole nebo školskému zařízení, v němž se dítě, žák nebo student vzdělává, poskytuje pouze 

doporučení. Školské poradenské zařízení poskytne vydané doporučení také orgánu veřejné moci, který 

svým rozhodnutím uložil zákonnému zástupci dítěte nebo žáka, dítěti, žákovi nebo studentovi 

povinnost využít odbornou poradenskou pomoc ve školském poradenském zařízení.  
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Pokud má zletilý žák, student nebo zákonný zástupce dítěte nebo žáka pochybnosti o tom, že škola 

nebo školské zařízení postupuje v souladu s doporučením školského poradenského zařízení, může 

řediteli školy nebo školského zařízení navrhnout, aby s ním případ projednal za účasti pověřeného 

zaměstnance příslušného školského poradenského zařízení, a ředitel je povinen jednání bez 

zbytečného odkladu svolat. 

Pedagogickým pracovníkům vykonávajícím pedagogicko-psychologickou činnost ve školách a školských 

poradenských zařízeních je poskytována odborná podpora za účelem zvýšení kvality poradenských 

služeb právnickou osobou zřizovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

 Školská poradenská zařízení i školy poskytují bezplatně standardní poradenské služby v rozsahu 

uvedeném ve Vyhlášce 72/2005 Sb., a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo 

školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.  

Školská poradenská zařízení při poskytování poradenských služeb kladou důraz na ochranu práv jejich 

uživatelů a na ochranu osobních údajů – postupují v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména při předávání 

informací o dětech, žácích a jejich zákonných zástupcích, kterým jsou poskytovány poradenské služby 

třetím osobám a při zpracovávání důvěrných a citlivých údajů o těchto uživatelích poradenských 

služeb. 

 

Pedagogicko-psychologické poradny poskytují služby pedagogicko-psychologického a speciálně 

pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou a speciálně pedagogickou pomoc při 

výchově a vzdělávání žáků: 

 a) zjišťují pedagogicko-psychologickou připravenost žáků na povinnou školní docházku a vydává o ní 

zprávu a doporučení,  

b) zjišťují speciální vzdělávací potřeby žáků škol a na základě výsledků psychologické a speciálně 

pedagogické diagnostiky vypracovávají doporučení s návrhy podpůrných opatření pro žáky,  

c) vydávají zprávu a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření na základě posouzení 

speciálních vzdělávacích potřeb žáka nebo mimořádného nadání žáka,  
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d) vydávají zprávu a doporučení 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,  

e) provádějí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáky mimořádně nadané,  

f) poskytují žákům přímou speciálně pedagogickou a psychologickou intervenci,  

g) poskytují 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,  

h) poskytují poradenské služby žákům z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními 

podmínkami,  

i) poskytují metodickou podporu škole a školskému zařízení při poskytování poradenských služeb a 

podpůrných opatření,  

j) poskytují žákům kariérové poradenství,  

k) poskytuje informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupcům žáka,  

l) prostřednictvím metodika prevence zajišťuje prevenci rizikového chování, realizaci preventivních 

opatření a koordinaci školních metodiků prevence.  

 

Speciálně pedagogická centra poskytují poradenské služby zejména při výchově a vzdělávání žáků s 

mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více 

vadami nebo autismem. Jedno centrum poskytuje poradenské služby v rozsahu odpovídajícím 

jednomu nebo více druhům znevýhodnění (v souladu s Vyhláškou 72/2005 Sb.).  

a) zjišťují připravenost žáků na povinnou školní docházku,  

b) zjišťují speciální vzdělávací potřeby žáků a přihlížejí přitom k lékařskému posouzení zdravotního 

stavu nebo posouzení jiným odborníkem, zpracovávají odborné podklady pro nastavení podpůrných 
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opatření pro tyto žáky a pro jejich zařazení nebo přeřazení do škol a školských zařízení a pro další 

vzdělávací opatření, vypracovávají zprávy z vyšetření a doporučení ke vzdělávání žáků,  

c) zajišťují speciálně pedagogickou péči a speciálně pedagogické vzdělávání pro žáky, kteří jsou 

vzděláváni ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině, která není zřízena podle § 16 odst. 9 

školského zákona, nebo kterým je stanoven jiný způsob plnění povinné školní docházky, 

d) vydávají zprávu a doporučení podle jiného právního předpisu za účelem stanovení podpůrných 

opatření na základě posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka,  

e) vydávají zprávu a doporučení podle jiného právního předpisu pro 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,  

f) poskytují kariérové poradenství žákům, 

g) vykonávají speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytují poradenské služby se 

zaměřením na pomoc při řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků na 

zjištění individuálních předpokladů a vytváření podmínek pro uplatňování a rozvíjení schopností, 

nadání a na začleňování do společnosti,  

h) poskytují pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství v oblasti vzdělávání žáků,  

i) poskytují metodickou podporu školám,  

j) poskytují informační, konzultační, poradenskou a metodickou podporu zákonným zástupcům žáků.  
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Pedagogicko-psychologické poradny, kontakty na jednotlivá pracoviště: 

Pedagogicko-psychologická poradna (dále jen PPP) České Budějovice je zřízena jako samostatný právní 

subjekt formou příspěvkové organizace. Zřizovatelem je Jihočeský kraj.  

PPP poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a 

pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou poskytovány 

dětem od 3 do 19 let věku, jejich rodičům a učitelům. Služby poradny jsou bezplatné a jsou zajišťovány 

týmem psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovnic.  

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice – pracoviště Jindřichův Hradec 

Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

tel.: +420 721 077 255 

e-mail: poradnajh@pppcb.cz 

 

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice – pracoviště Jindřichův Hradec - Dačice 

náměstí Republiky 86/V, 380 04 Dačice 

tel.: +420 720 941 062 

e-mail: poradna.dacice@pppcb.cz 

 

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice  

Nerudova 59, 370 04 České Budějovice 

tel.: +420 723 392 134  

e-mail: poradna.info@pppcb.cz 

 

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice - pracoviště Písek 

Erbenova 722, 397 01 Písek 

tel.: +420 724 831 376 

e-mail: poradna.pisek@pppcb.cz 
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Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice - pracoviště Český Krumlov 

Kaplická 19, 381 01 Český Krumlov 

tel.: +420 602 325 693 

e-mail: poradna.krumlov@pppcb.cz 

 

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice - pracoviště Prachatice 

Zlatá stezka 245, 383 01 Prachatice 

tel.: +420 777 897 109 

e-mail: erika.klementova@pppcb.cz 

 

Pedagogicko-psychologická poradna pro České Budějovice - pracoviště Tábor 

Martina Koláře 2118, 390 02 Tábor 

tel.: +420 602 181 423 

e-mail: poradna.tabor@pppcb.cz 

 

Pedagogicko-psychologická poradna pro České Budějovice - pracoviště Tábor - Soběslav 

Školní náměstí 56, 392 01 Soběslav 

tel.: +420 601 103 150 

e-mail: blanka.musilova@pppcb.cz 

 

Pedagogicko-psychologická poradna pro České Budějovice - pracoviště Strakonice 

Plánkova 1132, 386 01 Strakonice 

tel.: +420 724 831 377 

e-mail: poradna.strakonice@pppcb.cz 
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Speciálně pedagogická centra - kontakty na jednotlivá pracoviště: 

Speciálně pedagogické centrum (dále jen „SPC“ nebo "centrum") je školské poradenské zařízení, 

které poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům se zdravotním postižením (dále jen 

"žák"), jejich rodičům - zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. 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 (jeho 

zákonného zástupce). 

Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené – České Budějovice 

Štítného 3, České Budějovice 

tel.: +420 774 300 038 

e-mail: spcmp.cb@seznam.cz 

Odloučené pracoviště Speciálně pedagogického centra – Jindřichův Hradec 

Pravdova 837/II, 377 07 Jindřichův Hradec 

tel.: +420 601 151 477 

e-mail: spcmp.cb@seznam.cz 

Odloučené pracoviště Speciálně pedagogického centra - Český Krumlov 

Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov 

tel.: +420 602 635 726 

e-mail: spcmp.cb@seznam.cz 

 

Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené – Strakonice 

Plánkova 430, 386 01 Strakonice 

tel.: +420 602 413 577 

e-mail: spc@zmskolast.cz 

 

Speciálně pedagogické centrum pro zrakové postižené 

Zachariášova 5, 370 04 České Budějovice 

tel.: +420 725 932 612 

e-mail: spccb@mybox.cz 
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Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči – Týn nad Vltavou 

Sakařova 342,375 01 Týn nad Vltavou 

tel.: +420 385 731 824 

e-mail: spc@zslogopedicka-tnv.cz 

Odloučené pracoviště Speciálně pedagogického centra – Tábor 

Bydlinského 2474, 390 02, Tábor 

tel.: +420 727 879 152 

e-mail: spc@zslogopedicka-tnv.cz 

Odloučené pracoviště Speciálně pedagogického centra – Jindřichův Hradec 

Pravdova 837/II, 377 01, Jindřichův Hradec 

tel.: +420 727 879 268 

e-mail: spc@zslogopedicka-tnv.cz 

Odloučené pracoviště Speciálně pedagogického centra – Prachatice 

Zlatá stezka 139, 383 01, Prachatice 

tel.: +420 727 879 177 

e-mail: spc@zslogopedicka-tnv.cz 

Odloučené pracoviště Speciálně pedagogického centra – Strakonice 

Želivského 291, 386 01, Strakonice 

tel.: +420 727 882 336 

e-mail: spc@zslogopedicka-tnv.cz 

 

Speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené 

Riegrova 1812/1, 370 01 České Budějovice 

tel.: +420 387 315 859 

e-mail: spc@sluchpostcb.cz 

 

Speciálně pedagogické centrum pro tělesně postižené 

U Hvízdala 1402/9, České Budějovice 37011 

tel.: +420 770 101 418 

e-mail: spc@arpida.cz 
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Příloha 1: Grafické schéma 
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Příloha 2: Vybrané kontakty 

 


