Školská poradenská zařízení
Školská poradenská zařízení zajišťují pro žáky a jejich zákonné zástupce informační,
diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické
a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě
vhodného vzdělávání žáků a přípravě na budoucí povolání. Školská poradenská zařízení
spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu,
zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.
Školskými poradenskými zařízeními jsou:



pedagogicko-psychologické poradny (PPP) – zaměřují se především na poruchy učení
u dětí a na kariérní poradenství
speciálně pedagogická centra (SPC) – zaměřují se na konkrétní zdravotní problémy
(centra pro děti s poruchou zraku, sluchu, chování, centra pro autisty apod.)

Naše pedagogicko-psychologická poradna
Naše škola spadá pod Pedagogicko-psychologickou poradnu Břeclav


Sídlo: Bří Mrštíků 30, 690 02 Břeclav



Odloučená pracoviště: Masarykovo nám. 1, 693 24 Hustopeče;



Vedoucí pracoviště: Mgr. Renata Pražáková, speciální pedagog



Telefon: 518 389 122
Kontaktní osoba: pí. Zuzana Havránková
E-mail: zuzana.havrankova@pppbreclav.cz




Telefon: 518 389 121
webové stránky:www.pppbreclav.cz

Další poradenská zařízení
Kontakty, které by se mohly hodit rodičům v případě, že jejich dítě pubertou nebude
proplouvat úplně hladce… Některé kontakty jsou naopak určené pro děti, které trápí nějaký
problém a my dospělí jim s nim nedokážeme pomoci. Někdy to může být proto, že nevíme
jak, jindy třeba proto, že o problému dítěte nemáme ani tušení…


Linka bezpečí – občanské sdružení určené pro děti i rodiče, když si s něčím neví
rady: www.linkabezpeci.cz
 pro děti – 116 111 – zdarma, nonstop, anonymní
 pro rodiče – 840 111 234 nebo 606 021 021 (pouze po-čt 13–19, pá 9–15)
nebo pomoc@rodicovskalinka.cz







Linka Ztracené dítě – občanské sdružení pokrývající široké spektrum problémů dětí,
rodičů i ostatních dospělých: www.ztracenedite.cz
 pro děti i dospělé – 116 000 – zdarma, nonstop, anonymní
 pro kohokoliv – 116 123 – zdarma, pouze po-ne 19–21, anonymní
 přílohy: informace, leták
Dětské krizové centrum – poradna pro děti i dospělé: www.dkc.cz
 telefon 777 715 215 nebo 241 484 149
 mail problem@ditekrize.cz (odpoví do 3 pracovních dnů)
 skype ld_dkc ve dnech po-čt 14–22 a pá-ne 10–22
 chat www.elinka.iporadna.cz ve dnech pá-ne 14–18
Ombudsman – veřejný ochránce práv: www.deti.ochrance.cz

