Základní škola Nižbor, okres Beroun
Školní 25, 267 05 Nižbor
Tel. 311 693 265, IČO 75030047

Jak postupovat, pokud pro své dítě žádám vyšetření v PPP
Pokud máte u svého dítěte podezření, že by školní neúspěch mohl být ovlivněn nějakou
specifickou poruchou učení či jinou poruchou, je čas obrátit se na odborníky, nejlépe na
pedagogicko-psychologickou poradnu (dále jen PPP). Jak správně postupovat se dozvíte
v následujícím textu:
1. Konzultujte své podezření s třídní učitelkou vašeho žáčka. Pedagogický tým naší školy tvoří
učitelé s dlouhodobou pedagogickou praxí a mohou vám poradit, zda je vaše podezření
oprávněné a navrhnout vám, jak dále postupovat. Často naopak škola kontaktuje rodiče
s požadavkem o vyšetření, pokud vše u žáka neprobíhá tak, jak by mělo a hrozí-li riziko
školního neúspěchu.
2. V případě dohody s učitelem o prospěšnosti individuálního přístupu při lehčích potížích lze
nastavit ve spolupráci se školou tzv. Plán pedagogické podpory (PLPP), který je plně
v kompetenci školy a jehož účinnost je pravidelně během školního roku pedagogy
vyhodnocována.
3. Pokud škola posoudí, že PLPP není pro žáka dostatečným opatřením, pak nastal vhodný čas
pro odborné vyšetření v PPP. Totéž platí i v případě, kdy je zřejmé, že porucha učení či jiná
porucha je závažnějšího charakteru. Pak je potřeba kontaktovat PPP neprodleně za
současného nastavení PLPP školou platného po dobu do vyšetření v PPP a nastavení nových
podpůrných opatření vyššího stupně.
4. Zákonní zástupci dítěte, obvykle rodiče, sami kontaktují poradnu se žádostí o vyšetření
dítěte. V poradně dostanou instrukce k dalšímu postupu.
5. Poradna dle svých možností určí termín vyšetření, sama kontaktuje rodiče a zhruba 2 – 3 týdny
před vyšetřením sdělí rodičům konkrétní termín vyšetření.
6. Rodiče by měli v zájmu dítěte tento termín oznámit škole a zažádat o vypracování Školního
dotazníku. Škola na základě tohoto sdělení vypracuje a zašle do PPP aktuální příslušný
dotazník, kde se vyjádří k práci dítěte ve škole a zašle jej přímo do poradny. Dotazník je pro
PPP velmi cennou informací pro nastavení dalších podpůrných opatření.

Kontakt na místně příslušnou PPP:

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje
Plzeňská 90, 267 01 Králův Dvůr
Telefon: 311 637 119
Vypracovala Mgr. I. Vrbková ve spolupráci s PPP Králův Dvůr
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