Odklad povinné školní docházky
Pedagogicko – psychologická poradna (PPP)
Co mám dělat????
JAK SE OBJEDNAT
O vyšetření žádá zákonný zástupce dítěte, v případě plnoletosti klienta on sám, a to osobně,
telefonicky či písemně. Není třeba mít doporučení školy či jiné instituce.
Nejrychlejším způsobem je telefonická žádost, kdy sociální pracovnice od rodiče/klienta
zjistí základní informace (důvody žádosti, nacionále klienta, telefonní číslo, apod.).
Po evidenci žádosti v PPP je klient informován o termínu vyšetření – telefonicky či písemně.
Objednací lhůta u standardních případů se může značně lišit podle aktuální vytíženosti
odborných pracovníků (1/2 – 3 měsíce). Akutní případy jsou řešeny přednostně.
K návštěvě poradny po projednání s rodiči a s jejich písemným souhlasem může dát podnět
i škola (třídní učitel, výchovný poradce), kterou dítě navštěvuje.
CO VZÍT S SEBOU
Při první návštěvě zákonný zástupce vyplňuje s odborným pracovníkem anamnestické údaje
o klientovi, vše důležité, co může mít vliv na jeho aktuální potíže – informace o těhotenství,
porodu, raném dětství i aktuálním zdravotním stavu. Prosím, připomeňte si tyto údaje.
Pokud má dítě výukové problémy, bude s sebou vhodné vzít školní sešity a žákovskou
knížku. Dále pokud bylo vyšetřeno jiným odborníkem v souvislosti s problémem, se kterým
se pojí návštěva PPP, je vhodné vzít zprávu z tohoto vyšetření také s sebou (vyšetření lékaře,
logopeda, příp. jiné PPP).
Pro jistou pohodu dítěte doporučujeme vzít s sebou také malou svačinku a pití.
PRŮBĚH VYŠETŘENÍ
Vyšetření probíhá zpravidla v dopoledních hodinách v časovém rozsahu 1,5 až 2,5 hodiny.
Pokud je realizováno komplexně, je potřebná časová dotace nejméně 3,5 hodiny. Vyšetření je
zakončeno podrobnou konzultací se zákonnými zástupci, kterým jsou sděleny výsledky
vyšetření včetně dalších doporučení a návrhů opatření pro školu i domácí péči.
Výstupem z vyšetření je zpravidla písemná zpráva, která je předávána zákonným zástupcům
(klientovi) osobně, případně je zasílána poštou. Zpráva z vyšetření je majetkem klienta a jeho
zákonných zástupců, kteří mají možnost (nikoli povinnost) předat ji škole a event. dalším na
řešené problematice zainteresovaným institucím.
Doporučený termín kontrolního vyšetření je uveden ve zprávě z vyšetření aktuálního.

Kontakty PPP Olomouc
U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc
Telefon: 585 221 045, 585 224 573
E-mail: ppp@ppp-olomouc.cz

DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ:
OLOMOUC – Gorazdovo náměstí 2, tel.: 778 751 608, 778 442 439
ODBORNÍ PRACOVNÍCI PPP
Odbornými pracovníky PPP jsou psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovnice.
Psychologové se zabývají diagnostikou rozumových schopností, pracovních a osobnostních
charakteristik klientů, výchovnými a vztahovými problémy ve školním i rodinném prostředí,
posuzují připravenost dětí do školy a řeší studijní předpoklady a možnosti u vycházejících
žáků ZŠ.
Speciální pedagogové posuzují úroveň školských dovedností a kvalitu percepčních funkcí
klientů, které jsou podkladem specifických poruch učení. Doporučují vhodná opatření do
výukového procesu i domácí přípravy, mohou nabídnout i reedukační péči.
Sociální pracovnice přijímají a evidují žádosti o vyšetření, jsou zpravidla první, kdo s rodiči
či klienty komunikují, zjišťují důvody jejich návštěvy. Také předávají nebo zasílají klientům
(zákonným zástupcům) zprávy z vyšetření.

