
SPC při Soukromé
střední odborné škole

- Mentálně postižení

 

Jaselská 832, 753 01 Hranice
Telefon: 581 602 430, 734 768 583
E-mail: spc.hranice@email.cz

�psychologické vyšetření 
�speciálně pedagogické vyšetření 
�doporučení podpůrných vzdělávacích opatření 

na všech stupních škol 
�zpracování odborných posudků a podkladů 

pro účely vzdělávání 
�metodické vedení při zpracování 

individuálního vzdělávacího plánu (IVP) 
�konzultace a řešení výukových a výchovných 

obtíží 
�podpora rodin klientů – konzultace s rodiči 
�pomoc při profesní orientaci 
�konzultace s pedagogy 

�informace o možnostech podpůrných opatření 
u dětí a žáků s NKS

�vypracování odborných posudků u klientů
s potřebou podpůrných opatření z důvodu 
NKS 

�pomoc při tvorbě IVP
�návštěvy žáků přímo ve škole, konzultace

s pedagogy
�informace o pomůckách a odborné literatuře
�logopedické depistáže v MŠ a 1. třídách ZŠ
�supervize logopedických asistentů
�vřazování dětí a žáků s NKS do tzv. 

logopedických tříd
�doporučení k zařazení do „speciálních“ škol

z důvodu narušené komunikační schopnosti

Služby poskytované SPC 

Služby poskytované SPC 
logopedické

S jakými obtížemi
se mUžete na SPC obrátit?
�dítě výrazně zaostává v mluvě  za svými 

vrstevníky
�nedokáže se domluvit a proto se vzteká, 

využívá náhradní způsoby komunikace     
(gestikulaci, mimiku)

�nerozumí tomu co říkáte
�po 4. roce věku je jeho mluva nesrozumitelná
�zadrhává v řeči
�nekomunikuje s cizími  lidmi, ve školce,

u lékaře
�vyšetření Vám bylo  doporučeno ve školce 

nebo ve škole, případně od lékaře
�začalo mluvit později a ve škole má těžkosti při 

počátečním čtení a psaní
�problémy s mluvením ovlivňují školní výsledky

�ambulantně 
�v terénu (ve škole, v rodině) 

Veškeré služby SPC jsou bezplatné

Forma poskytované péče 

Máte doma dítě,

u kterého se přes všechnu Vaši snahu 

nedaří zlepšit prospěch nebo zmírnit

negativní projevy jeho chování?

Chcete-li svému dítěti pomoci, pak se ničeho 

neobávejte a 

 jako jsou 

PPP (pedagogicko-psychologická poradna)

nebo SPC (speciálně pedagogické centrum). 

Odborníci v těchto poradenských zařízeních  

mohou po vyšetření Vašeho dítěte navrhnout 

vhodná podpůrná opatření, 

využijte rady specialistů ve 

speciálně poradenských zařízeních,

která napomáhají 

školám při individuálním přístupu k Vašemu 

dítěti.

PEDAGOGICKO-
PSYCHOLOGICKÉ PORADNY
a SPECIÁLNE PEDAGOGICKÁ

CENTRA

PEDAGOGICKO-
PSYCHOLOGICKÉ PORADNY
a SPECIÁLNE PEDAGOGICKÁ

CENTRA
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DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ V HRANICÍCH

- s více vadami 

17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc
Telefon: 585 235 246, 727 807 745
E-mail: spc@spc-olomouc.cz 

Pracovní doba:

Po 7:30 – 16:00

Út – Pá 7:30 – 13:30

Studentská 1095, 753 01 Hranice
(budova  ZŠ a MŠ Hranice, Studentská 1095)
Email: spc@spc-olomouc.cz 

Tř. Svornosti 37, 779 00 Olomouc
(budova ZŠ a MŠ logopedické)
Telefon:  585 158 926
E-mail: spc@logopaed. cz

Studentská 1095, 753 01 Hranice
(budova  ZŠ a MŠ Hranice, Studentská 1095)
E-mail: spc@logopaed.cz

(kombinace tělesného, 
mentálního nebo smyslového postižení,
s poruchou autistického spektra)

Olomoucká 41, 789 85 Mohelnice
Telefon: 601 361 382
E-mail: spc@spc-mohelnice.cz

PEDAGOGICKO-
PSYCHOLOGICKÉ

PORADNY

SPECIÁLNE
PEDAGOGICKÁ

CENTRA

PPP Valašské Meziříčí

Křižná 782, 757 01 Valašské Meziříčí
(vchod z ulice Vodní)
Telefon: 571 621 643 
E-mail: pppvm@poradnazl.cz 
Web: www.poradnazl.cz

Pracovní doba:
Pondělí 7:00 - 16:00
Úterý 7:00 - 15:30
Středa 7:00 - 16:00
Čtvrtek 7:00 - 15:30
Pátek 7:00 - 14:30

�pomoc při řešení obtíží s adaptací na MŠ 
�posouzení vývojové úrovně a konzultace 

vývojových zvláštností 
�posouzení školní zralosti 
�pomoc s rozvojem dílčích schopností

a dovedností 
�vyšetření laterality 

�pomoc při řešení výukových obtíží 
�pomoc při řešení výchovných obtíží 
�kariérové poradenství cílené na žáky 9. ročníku 
�pomoc při řešení problémů v třídních 

kolektivech (dle kapacitních možností)
viz metodika prevence 

�péče o mimořádně nadané žáky 

Služby poskytované PPP 

Pro děti v předškolním věku (zpravidla od 3 let) 

Pro žáky ZŠ 

PEDAGOGICKO-
PSYCHOLOGICKÉ

PORADNY

SPECIÁLNE
PEDAGOGICKÁ

CENTRA

PPP Přerov

Kouřílkova 8, 750 02 Přerov  
Telefon: 581 217 760, 581 208 014
E-mail: ppp@ppp-prerov.cz

Pracoviště PPP Přerov sídlí v areálu Střední školy 
technické. Pěší chůzí se k nám dostanete od 
blízkého Penny marketu, přes hlavní silnici 
směrem k nové bráně hřbitova a k zimnímu 
stadionu. Poradna se nachází v budově po levé 
straně chodníku. Příchod je označen směrovkami. 
Do budovy se vstupuje přes kovovou branku, 
poradna se nachází ve 2. poschodí.

Pracovní doba:
Pondělí 7:30 – 15:30 (konzultační odpoledne)
Úterý 7:30 – 15:30
Středa 7:30 – 16:30
Čtvrtek 7:30 – 15:30
Pátek 7:30 – 14:30
Dále dle dohody.

Galašova 1746, 753 01 Hranice
Telefon: 581 604 125
E-mail: bombikova@ppp-prerov.cz, 

mazikova@ppp-prerov.cz

Pracoviště PPP se nachází v Domě dětí a mládeže 
Hranice na výše uvedené adrese.

Pracovní doba:
Pondělí 7:30 – 15:00
Úterý 7:30 – 15:00
Středa 7:30 – 15:30 (konzultační odpoledne)
Čtvrtek 7:30 – 15:00
Pátek 7:30 – 14:00
Dále dle dohody.
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