Stručná informace pro rodiče
Co je školní neúspěšnost?
Školní neúspěšnost je v protikladu školní úspěšnosti často považována laickou veřejností za
vznešenější označení pro „špatné známky“, které pak úzce souvisí se vznikem negativních
postojů k učení a škole.
Jednoduše řečeno – žák i rodiče se dítěti věnují, připravuje se na školu, dítě se snaží ….. a
výsledky jsou stále neuspokojivé, dítě dále selhává.

Jak pomoci dětem zasaženým školní neúspěšností?
Možnosti pomoci neprospívajícím žákům z hlediska pohledu společného vzdělávání – inkluze.
Jedná se žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ( SVP )
Nově od 1.9.2016 je pomoc stanovena vyhláškou 27/2016 ze dne 21.1.2016 O vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Tato vyhláška upravuje zejména:
Pravidla vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků nadaných.
Pomoc žákům se SVP formou podpůrných opatření

Možné formy pomoci žákům se školní neúspěšností
Individuální vzdělávací plán
(ulehčení neúspěšným žákům, úprava obsahů
vzdělávání, úprava přístupu)
Předmět speciálně-pedagogické péče
Pedagogické intervence
(možnost doučování, reedukační činnosti)
Asistent pedagoga ve třídě
(pomoc pedagogovi, možnost přímé činnosti
s dítětem se SVP, spolupráce s rodiči)

Na koho a jak se obrátit o pomoc?
Školským poradenským zařízením v regionu je Pedagogicko – psychologická poradna
Pardubice a zejména její organizační útvar Chrudim se svými pracovišti v Hlinsku
a Třemošnici.
Ředitelství poradny a Organizační útvar Pardubice sídlí v prostorách Konzervatoře
Pardubice, Sukova třída 1260. Organizační útvar Chrudim sídlí v ulici Poděbradova 842
v prostorách Střední zemědělské školy a VOŠ.
Odloučená pracoviště jsou vzhledem k rozložení klientů v rámci působnosti poradny a jejich
snadnější dostupnosti umístěna v Přelouči, Holicích, Hlinsku a v Třemošnici.





Pracovní doba odborných pracovníků poradny - Organizační útvar Chrudim poskytuje poradenské služby v pracovních dnech, v hodinách vymezených pro klienty,
a to: pondělí až čtvrtek 7.30 – 11.00 a 12.30 – 15.30 a v pátek 7.30 – 11.00 hod
Organizační útvar Pardubice – poskytuje poradenské služby v pracovních dnech
v hodinách vymezených pro klienty, a to: pondělí až čtvrtek 7.00 – 11.30 a 12.30 –
17.00 v pátek 7.00 – 11.30 a 12.30 – 15.00 hod.

Klienty poradny jsou děti od tří let, horní věková hranice je tvořena ukončením středního
stupně vzdělávání (včetně studentů VOŠ).
Obsahem poradenských služeb je především komplexní psychologická a speciálně
pedagogická diagnostika a na ně navazující péče, konkrétně reedukační, terapeutické,
konzultační a intervenční postupy. Pro pedagogickou veřejnost slouží poradna jako
metodické pracoviště.

Jaký je postup při objednání do pedagogicko – psychologické poradny?
Po přijetí žádosti od zákonných zástupců – rodičů je třeba součinnost se školou, kterou žák
navštěvuje. Pracovník PPP kontaktuje školu žáka a mapuje celkovou situaci ve třídě, získává
potřebné informace potřebné k vyšetření. Třídní učitel a výchovný poradce školy vyhodnotí
Plán pedagogické podpory ( popis nastavených podpůrných opatření - pomoci za strany
školy realizovaných po dobu zpravidla 3 měsíců) a Mapu školy (souhrn podmínek, pomůcek,
a materiálního zabezpečení, které má škola k dispozici). Na základě těchto informací dojde k
pozvání klienta do školského poradenského zařízení a proběhne psychologické a zpravidla i
speciálně – pedagogické vyšetření. Na jeho základě jsou stanovena podpůrná opatření
(konkrétní forma pomoci žákovi, učiteli). Poté zákonní zástupci (rodiče) obdrží Zprávu a
doporučení z vyšetření. Nezávisle na souhlasu rodičů škola vždy obdrží Doporučení.
Více informací na http://www.ppp-pardubice.cz , kde je možné získat všechny potřebné
informace i formuláře ke stažení.

V průběhu roku 2018 a 2019 uspořádá Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice,
organizační útvar Chrudim vzdělávací akce pro rodičovskou i pedagogickou veřejnost.
1.
2.
3.

Školní zralost jako prevence školní neúspěšnosti
Práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování
Práce s asistenty pedagoga

Podrobnější informace budou zveřejněny na www stránkách poradny
( http://www.ppp-pardubice.cz
Další vzdělávací akce podobného zaměření pořádá v našem regionu např. Centrum
celoživotního vzdělávání - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pardubického kraje (CCV Pardubice)
Pardubice, Mozartova 449, 530 09
http://www.ccvpardubice.cz – kde je kompletní nabídka vzdělávacích akcí
e-mail info@ccvpardubice.cz

