
 
Poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se zdravotním 
postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a žáci talentovaní nebo mimořádně 
nadaní). 
 
Iveta Votočková, výchovná poradkyně 
 
Konzultační hodiny: 
pondělí      7:15–7:45 
úterý          7:15–7:45  
středa  7:15–7:45 
pátek  7:15–7:45 
Jiné termíny po předchozí telefonické domluvě. 
     
Kontakt: 
e-mail: votockova@zsul.cz              
telefon: 499 881 124 
 
 

 Informovanost rodičů o možnostech vyšetření dítěte v PPP a SPC. 
 Zajištění podkladů pro vstupní nebo kontrolní vyšetření žáků v PPP a SPC. 
 Realizace podpůrných opatření (PO) podle doporučení školského poradenského 

zařízení (DŠPZ). 
 Podíl na tvorbě individuálně vzdělávacích plánů (IVP), jejich konzultace s rodiči  

a příslušným školským zařízením (ŠPZ), vyhodnocení. 
 Zajištění informovanosti pedagogického sboru o přiznaných PO. 
 Nákup pomůcek pro žáky se SVP, jejich evidence. 
 Spolupráce se školní speciální pedagožkou. 
 V případě potřeby spolupráce s OSPOD. 
 Evidence žáků se SVP. 

 
Kdy se objednat do PPP  
V případě, že pozorujete jakékoli potíže u vašeho dítěte při školní práci (ať už ve škole nebo 
při domácí přípravě), je vhodné se v první řadě obrátit na paní učitelku/učitele, kteří znají 
dítě nejlépe. O pomoc můžete požádat také výchovného poradce či školní speciální 
pedagožku. 
 
První krok při řešení potíží žáka realizuje škola v rámci prvního stupně podpůrných opatření. 
Jedná se například o více času na práci, zkrácení zadání, psaní diktátu ob větu, nahrazování 
diktátů doplňovačkami, častější individuální podpora k zacílení pozornosti atp. Tato opatření 
může škola poskytovat i bez doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Paní 
učitelka/učitel tak může přímo vycházet z vlastního pozorování žáka a může mu poskytnout 
opatření „ušitá na míru“.  
Pokud opatření nastavená školou fungují a situace se zlepší či stabilizuje, není třeba 
objednávat se k vyšetření do PPP. Podpůrná opatření prvního stupně může škola poskytovat 
neomezeně. Pokud však opatření nepostačují a je zapotřebí nastavit opatření vyššího stupně 
(poskytování pravidelné pedagogické intervence či speciálně pedagogické péče či další 



podpory), je třeba vyšetření v PPP. Škola pedagogicko-psychologické poradně poskytne 
„Sdělení školy“, ve kterém uvede všechna realizovaná podpůrná opatření, jak se osvědčila  
a jaká další (vyšší) opatření škola navrhuje. 
  
Jak se objednat do PPP 
Požádat o odbornou pomoc při řešení výukových, výchovných či jiných obtíží u nezletilého 
dítěte může jeho zákonný zástupce, škola nebo školské zařízení. 
Objednávky k vyšetření podané osobně, telefonicky, e-mailem, nebo poštou přijímá PPP 
Trutnov: 

 osobně 
- na pracovišti PPP Trutnov, Horská 5 
  

 telefonicky 
- na telefonním čísle: 499 813 080 
  

 e-mailem 
- info@ppptrutnov.cz 
- prostřednictvím vyplněné a podepsané Žádosti o poskytnutí poradenské služby  
  

 poštou 
- na adresu: PPP Trutnov, Horská 5, Trutnov, 541 01 
- prostřednictvím vyplněné a podepsané Žádosti o poskytnutí poradenské služby  
 

Čekací doby na vyšetření jsou až 3 měsíce, termín vám bude sdělen 2–4 týdny předem. 
K návštěvě poradny může dát podnět i škola, kterou dítě navštěvuje (po projednání s rodiči  
a s jejich písemným souhlasem).  
V Pedagogicko-psychologické poradně Královéhradeckého kraje je organizačním opatřením 
stanovena spádová působnost jednotlivých pracovišť, pracoviště Trutnov má spádovou 
působnost pouze pro okres Trutnov. 
K vyšetření je nutné požádat třídního učitele/učitelku dítěte o vyplnění: 

 Sdělení ZŠ - vstupní vyšetření, pokud se jedná o první šetření v PPP, 
 Sdělení ZŠ - kontrolní vyšetření, pokud vaše dítě již je v péči PPP Trutnov a jedná se 

pouze o kontrolní vyšetření. 
 
Po vyhodnocení všech výsledků vyšetření je realizována podrobná konzultace odborných 
pracovníků, kteří diagnostiku realizovali, se zákonným zástupcem. Během konzultace jsou 
probrány závěry z vyšetření, doporučení pro domácí přípravu i pro školní přístupy. Se 
souhlasem zákonného zástupce  odborní pracovníci vyhotovují zprávu z vyšetření 
a doporučení školského poradenského zařízení. Toto doporučení obdrží výchovný poradce 
příslušné školy a následně zajistí jeho plnění. 
 
Odkazy: 
http://www.ppptrutnov.cz/ 
http://www.msspctu.cz/spc/ 
 
 
 
 


