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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE  

 

I. Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice, Sukova třída 1260,530 02 

                          Datum vystavení rozhodnutí: 28. 8. 2001 

Zapsána v rejstříku škol a školských zařízení dne 1.5.2006 jako Pedagogicko - psychologická 

poradna  Pardubice. 

 

 

II. Zřizovatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice. 

                             Ředitel: PaedDr. Bc. Jiří K n o l l  

                             Zástupci ředitele: PhDr. Irena Kohlerová a PhDr. Andrea Šmejdová 

(od 1.9.2018 po odchodu PhDr. I Kohlerové je do této funkce jmenována PhDr. I. Machková) 



Na základě usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje Z/226/10 konaného dne 

16.9.2010 došlo ke dni 1.1.2011 ke sloučení Pedagogicko – psychologické poradny 

Pardubice a Pedagogicko-psychologické poradny Chrudim. Nástupnickou organizací se 

stala Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice. I nadále zůstává v  provozu 

činnost odloučených pracovišť Holice, Přelouč, Hlinsko a Třemošnice. 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA 

Ředitelství poradny a Organizační útvar Pardubice sídlí v prostorách Konzervatoře  

Pardubice, Sukova třída 1260. Organizační útvar Chrudim se nachází v ulici Poděbradova 842 

v prostorách Střední zemědělské školy. Odloučená pracoviště jsou vzhledem k rozložení 

klientů v rámci  působnosti poradny a jejich  snadnější dostupnosti  umístěna  v Přelouči, 

Holicích, Hlinsku a Třemošnici. 

Všechna  detašovaná pracoviště se nacházejí v  pronajatých prostorech, které jsou v majetku 

městských úřadů výše jmenovaných měst. Provoz je určen  rozpisem služeb a je zabezpečen  

službou psychologů i speciálních pedagogů. 

Objekty Pedagogicko - psychologické poradny v Pardubicích a Chrudimi jsou v majetku 

Pardubického kraje.    
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 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.  

Tyto informace jsou zveřejněny na jednotlivých pracovištích a www stránkách 

poradny. 

Toto rozvržení umožňuje pružnou práci s klienty i v krizových situacích, bez objednání 

(mapuje rovněž současný trend v pedagogicko-psychologickém poradenství, posilující 

konzultační a intervenční činnosti, stanovení podpůrných opatření, oproti činnostem 

diagnostickým). 

 

2. NÁPLŇ ČINNOSTI 

Činnost poradny je realizována na základě zákona č. 561 Zákon o předškolním, 

základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a na základě Vyhlášky MŠMT 

č.72/2005 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) O poskytování poradenských služeb ve školách 

a školských zařízeních. 

Klienty poradny jsou děti od tří let, horní věková hranice je tvořena ukončením středního 

stupně vzdělávání (včetně studentů VOŠ). Nově více i dospělí klienti (studenti). 

Obsahem poradenských služeb je především komplexní psychologická a speciálně 

pedagogická diagnostika a na ně navazující péče, konkrétně péče reedukační, terapeutická, 

konzultační a rovněž i intervenční postupy. Samozřejmou součástí péče je každodenní 

spolupráce s rodiči klientů, s vyučujícími všech typů a stupňů škol, které klienti poradny 

navštěvují. Pro pedagogickou veřejnost slouží poradna jako metodické pracoviště. Pravidelně 

(formou seminářů a výjezdních seminářů několikrát ročně) je pracováno s výchovnými 

poradci škol, školními metodiky prevence a s vychovatelkami školních družin. Do oblasti 

poradenské péče náleží i preventivní aktivity vůči rizikovým jevům.  

Odborní pracovníci poradny se zapojují do vzdělávacích a osvětových akcí pro žáky a 

studenty, dále i pro rodičovskou a pedagogickou veřejnost. 
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Činnost PPP se podobně jako v minulých letech orientovala jednak na individuální 

práci s klienty, tak i na skupinové formy práce (nácvik grafomotoriky pro předškolní děti 

společně s rodiči, práce se třídními kolektivy v rámci preventivních aktivit a řešení 

konkrétních situací ve třídách např. šikana, projevy agresivního chování). 

Některé činnosti byly zaměřeny rovněž na oblast preventivních aktivit v rámci 

prevence rizikového chování, ve vztahu ke klientům, dětem, žákům a studentům, ale rovněž i 

rodičovské a pedagogické veřejnosti. Metodik prevence v poradně působí jak na pracovišti 

v Pardubicích, tak i v Chrudimi, kde došlo k navýšení pracovního úvazku.  

 V této oblasti došlo k zapojení do projektů. A to zejména formou partnerství 

v projektech ESF.  

Od 1. 9.  2015 byla v PPP Pardubice za podpory zřizovatele zřízena pracovní pozice – 

speciální pedagog – logoped se zaměřením na metodickou a depistážní činnost zejména pro 

děti a pedagogy předškolních zařízení v působnosti poradny. 

I nadále na základě kladné odezvy z řad ředitelů, výchovných poradců i pedagogů škol 

pokračovala terénní práce na školách prostřednictvím výkonu funkce tzv. školních 

psychologů a speciálních pedagogů. Po zřízení míst školních psychologů v základních 

školách zřizovaných MmP, kde poradna zajišťuje jejich metodické vedení a pravidelná 

setkávání, byly služby pracovníků poradny v těchto školách zrušeny a naopak byly rozšířeny 

do škol mimo pardubických a částečně i škol mateřských, kde nefungují služby školního 

psychologa nebo speciálního pedagoga. I přes žádosti ředitelů škol, výchovných poradců a 

zejména rodičovské veřejnosti nemohly být z důvodů personálního stavu pracovníků poradny, 

splněny žádosti o rozšíření těchto služeb na další školy (především mateřské a střední), což je 

rovněž podrobně specifikováno v Dlouhodobém záměru rozvoje poradny a koresponduje  se 

záměrem MŠMT i záměrem Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na dané období. 

Trendem činnosti poradny (na základě aktualizované koncepce Dlouhodobého rozvoje  

PPP) je tedy co nejvíce využívat práci v terénu, v  prostředí dostupném všem klientům, na 

úkor budování „uzavřeného – expertního“ pracoviště. Toto rovněž koresponduje s koncepcí 

prosazovanou a podporovanou  v zemích EU, opírající se o princip subsidiarity, u nás 

koncipovaném např. v Bílé knize rozvoje školství. 

Ředitel PPP se účastní setkání pediatrů regionu, kde pomáhá řešit společné problémy, 

např. problematiku zdravotně postižených, znevýhodněných a oslabených dětí, problematiku 

školních zralostí, integrace a inkluze atd. 
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Na základě výstupu z Poradního sboru ředitelek mateřských škol, bylo i v tomto 

školním roce pokračováno v těsnější spolupráci s mateřskými školami regionu. Mimo 

logopedickou depistáž do specializovaných logopedických tříd v MŠ se jedná zejména o 

řešení projevů poruch chování a agresivního jednání u předškolních dětí. Koordinátorem této 

spolupráce za poradnu je paní Mgr. J. Macasová, nově společně s Mgr. K. Moravcovou. 

I v tomto školním roce pokračovala  spolupráce s katedrou psychologie PF UK Praha a 

VOŠ Sociálně právní Pardubice. PPP Pardubice zůstává i nadále fakultní poradnou pro výkon 

odborných praxí studentů psychologie, speciální pedagogiky a specializačního studia 

výchovného poradenství. 

 

 

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH (2017) 

PPP Pardubice 

Fyzický počet zaměstnanců -  celkem (celý rok) 31 

Přepočtený počet zaměstnanců - celkem  26,543 

   z toho speciální pedagogové (včetně ředitele) 10,658 

   z toho psychologové  10,797 

   sociální pracovníci 1 

Ostatní 4,088 

Objem vyplacených prostř. na platy (v tis. Kč) 9 677 

(pedagog.prac.) spec.pedagogové, psychologové                         8 143 

Platy nepedag. Pracovníků 1 534 

Průměrný plat nepedag. pracovníků 

Průměrný plat pedagog. Pracovníků 

                         30 156 

                         37 954 
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4. POČTY KLIENTŮ   

 Pedagogicko-psychologická diagnostika: celkem bylo vyšetřeno  4768 klientů 

 Konzultací:                                                                                        2020 klientů 

 Prevence rizikového chování                                                            3272 žáků 

 

Počet MŠ ZŠ SŠ, VOŠ  

Individuální 

vyšetření 

 

Individuální 

činnosti s klientem 

 909 

    (Spec. třídy – 64) 

2833 

(Spec. třídy – 88) 

 

 812 

(Spec. třídy – 10) 

 

(Školsky nezařazení-

52) 

 

 

SŠ a ZŠ - 14 717 

Vedení přednášek, 

besed 

 V rámci preventivních 

aktivit  

 SŠ a ZŠ - 3272 

Celkový počet     

Celkem:    4768 

 

 

 Odklady školní docházky pro školní rok 2017/2018: celkem bylo vyšetřeno  714 dětí 

z důvodu posouzení školní zralosti. Rovněž bylo vyšetřeno 28 dětí z důvodu předčasného 

nástupu do školy. 

 Prevence rizikového chování: 147 besed a vzdělávacích akcí pro žáky (témata – vztahy 

mezi lidmi, prevence šikany, kyberšikany, netolismu, kouření. Nově bylo zpracováno 

téma holokoustu pro studenty střední školy). Celkem bylo osloveno 3272 žáků a studentů. 

 Konzultace: využilo  2020 klientů (v PPP i při terénní práci) 

 Logopedická péče: není prioritou práce poradny (v regionu je dobře rozvinutá síť 

logopedických asistentů v resortu školství i klinických logopedů pracujících v resortu 

zdravotnictví). Logopedická péče  je v PPP Pardubice zaměřena především na výběr a 

diagnostiku dětí vřazovaných do specializovaných tříd (logopedických) mateřských  škol 

jejich metodické vedení a  průběžná kontrolní šetření. 

  Dále je zde zabezpečeno metodické vedení pedagogů těchto tříd (pracovní pozice 

speciální pedagog – logoped Mgr. D. Marková). 
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 Dyslektická korekce (reedukace): vzhledem k dlouhodobému vzdělávání dyslektických 

asistentů jednotlivých škol  (základní i střední), jejich metodického vedení a vzdělávání na 

základě udělené Akreditace MŠMT, nyní ve spolupráci s CCV Pk,  je situace taková, že 

na každé základní škole je vždy několik proškolených dyslektických asistentů (řada škol 

má proškolen celý první stupeň). Z těchto důvodů je reedukační činnost přímo v PPP  

zaměřena pouze na těžké formy SPU a metodickou pomoc dyslektickým asistentům. 

Dyslektickou korekcí (dlouhodobou) prošlo 23 klientů.  I v tomto školním roce se ve 

spolupráci s CCV zařízením pro další vzdělávání pracovníků Pardubického kraje 

uskutečnily 2 kurzy pro učitele základních škol - reedukaci specifických poruch učení 

(akreditace MŠMT). Současně proběhly tři kurzy pro pedagogy středních škol v rámci tzv. 

Šablon. 

 

 

 Terapie:  

 individuální (dlouhodobé vedení) 31 klientů 

 Poradenství pro volbu povolání: využilo 232 klientů (šetřeno individuální formou 

spojenou s konzultací s klientem a rodiči) 

 Práce s talentovanými dětmi: v této oblasti došlo k pokračování spolupráce s pedagogy 

mateřských a základních škol a na jejich doporučení bylo provedeno posouzení míry 

talentu (34 dětí). 

      Současně byly tyto děti dále směrovány (rozvíjení nadání). Psycholožka i speciální  

      pedagožka poradny (Mgr. I. Dojčánová a Mgr. I. Němcová) jsou i  nadále  v dlouhodobém    

      vzdělávání NUV Praha, zaměřeného na diagnostiku a rozvíjení talentu u dětí a žáků všech      

      typů škol. Jsou  současně odborným garantem pro tuto oblast v rámci Pardubického kraje     

      a členem Koordinační komise pro Pardubický kraj (NIDV).   

      Již tradičně se odborní pracovníci poradny podíleli na posuzování míry talentu (zejména  

      matematických schopností) při přijímacím řízení na dvě školy s rozšířenou výukou   

      přírodovědných předmětů - matematiky (ZŠ Polabiny III a ZŠ Resslova Pardubice). 
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5. STAVEBNÍ ČINNOST, ZVÝŠENÍ VYBAVENOSTI 

Poradna nemá žádnou budovu svěřenou do správy, tzn. neprobíhala ani žádná stavební 

činnost. Postupně jsou dovybavována jednotlivá pracoviště poradny drobnými zařizovacími 

předměty, nábytek. 

 

 

Stavební akce Celkové náklady (v tis.Kč) 

Nová výstavba  

Rekonstrukce  

Vybavení vyvolané novou výstavbou/rekonstrukcí  

 

 

 

6. CELKOVÉ VÝDAJE ZA ROK 2017 

Neinvestiční výdaje přímé (MŠMT) 14 115 591 

z toho mzdové prostředky (platy + OPPP) 9 677 389 

Neinvestiční výdaje provozní 1 456 605 

Kapitálové prostředky 0 

Výdaje celkem (v tis.Kč)                      16 272 196 

 

7. ZÁVĚRY A ZJIŠTĚNÍ ČŠI 

(ve školním roce 2017/2018 nebyla v PPP Pardubice ani Chrudim uskutečněna inspekční 

činnost ze strany ČŠI). Poslední inspekční činnost ze strany ČŠI v červenci 2015 (Pardubice i 

Chrudim) a byla zaměřená na uskutečňování – úpravu maturitní zkoušky u dětí se SVP. 

Závěr: bez závad 
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Závěry poslední komplexní inspekce ČŠI (č.j. 132 195/ 01 – 10125, signatura oj2su201 ) 

Inspekční činnost v PPP Pardubice se uskutečnila  pod vedením   paní Mgr. 

A.Wiesnerové (republiková inspektorka pro PPP, vedoucí týmu) a Mgr.E.Škodové (ČSI, 

speciální školství) ve školním roce 2000/2001 s tímto závěrem: (citace z inspekční zprávy) 

Pedagogicko-psychologická poradna má pro svoji činnost vynikající prostorové, 

materiální i personální podmínky. Odborní pracovníci provádějí na vysoké odborné úrovni 

diagnostickou, terapeutickou a reedukační činnost. Metodicky vedou učitele škol v obvodu 

působnosti PPP a stále větší podíl poradenské práce přenášejí přímo do škol, intenzivně se 

věnují péči v oblasti sociálně patologických jevů. Zaměřují se také na oblast mateřských škol. 

Vedení PPP má jasnou koncepci vývoje školského zařízení, z níž vychází roční plán 

činnosti. Organizování je funkční a efektivní. Demokratický způsob vedení dává všem 

pracovníkům možnost uplatnit své zájmy, odborné znalosti a dovednosti a podílet se na tvorbě 

projektů a dalších aktivit zařízení. 

 

Celkově je pedagogicko - psychologická poradna vynikající. 

 

PROTOKOL 

(č.j. ČŠI-059/09-10) 

 

Poslední inspekční činnost v PPP Pardubice se uskutečnila ve školním roce 

2008/2009, ve dnech 2. a 3. března 2009 pracovnicemi ČŠI Bc. D. Kmentovou a Bc. D. 

Masopustovou, zaměřená na veřejnosprávní kontrolu s tímto závěrem:  

          V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení 

právních předpis., platných v kontrolovaném období. 

 

V lednu 2017 se uskutečnila komplexní kontrola zřizovatele, prostřednictvím 

Kontrolního oddělení KrÚ. (viz. Zpráva z kontrolní činnosti) k nahlédnutí u ředitele PPP. 
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8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 

 Ředitel PPP: vzdělávací aktivity zaměřené na především oblast společného vzdělávání – 

inkluzi ( NUV Praha ). Účast v projektu KIPR (NUV), člen Revizního pracoviště NUV, 

člen expertní skupiny MŠMT – NUV „Problematika školní zralosti“. 

 Speciální pedagogové: účast na vzdělávacích aktivitách zaměřených zejména na rozvoj 

speciálně – pedagogických a reedukačních technik (např. DOV, KUPOZ, DYSMAT, 

účast na Poradenských dnech poradenských asociací a projektů ), pořádaných NUV Praha, 

Dys – centrem Praha, Českou logopedickou společností, Asociací speciálních pedagogů, 

Asociací pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, Asociací výchovných 

poradců a univerzitami (Praha, Olomouc, Brno). Účast na vzdělávání v projektu KIPR. 

 Psychologové: účast na vzdělávacích a výcvikových aktivitách, pořádaných NUV Praha, 

IPPIPAP, UPA i dalších institucí s cílem získat a osvojit si nové psychologické přístupy a 

techniky (psychoterapeutické semináře, supervizí, Balintovské semináře). Účast na 

standardizacích psychodiagnostických metod. Účast na vzdělávání v projektu KIPR. 

Většina odborných pracovníků (speciálních pedagogů, psychologů) má ukončen, nebo  

končí dlouhodobé psychoterapeutické (psychokorektivní) výcviky různých směrů a     

zaměření, včetně rodinné terapie.  

 

V uplynulém období byly i nadále vzděláváni odborní pracovníci poradny, kteří se      

stali garanty  jednotlivých oblastí v rámci regionu. Jejich práce pokračovala i ve         

školním  roce 2017/2018: 

- PhDr. A. Troníčková - Šmejdová a Mgr. I. Dojčánová, Mgr. I. Němcová – Garanti 

pro práci s talentovanými a mimořádně  nadanými dětmi (NUV Praha) 

- Mgr. Z.Matoušková, Mgr.I.Němcová, Mgr.I.Dojčánová, Mgr.G.Dočkalová, Mgr. I. 

Sodomková, Mgr. M. Barešová – Garanti pro oblast státních maturit pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami (NUV Praha, CERMAT Praha) 
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9. ŠKOLÍCÍ AKTIVITY 

 Pořádání pravidelných seminářů 1x měsíčně s aktuální tématikou za účasti 

spolupracujících institucí (viz příloha), určeno VP základních, speciálních a středních škol 

(zabezpečuje  metodik výchovného poradenství, Mgr. I. Němcová a ředitel PPP).  

 Pravidelná setkávání pro školní psychology Pardubického kraje – Mgr. E. Klucká, 

psycholožka PPP a ředitel PPP. 

 Pravidelná vzdělávací setkávání (semináře) pro vychovatele školních družin (viz. příloha) 

- Dr. J. Knoll 

 Setkávání a metodické vedení školních metodiků prevence - Dr. J. Knoll, Mgr. F. 

Krampota 

 Školící aktivity pro pedagogy v oblasti „Specifických poruch učení a chování.“   

 Lektorské zabezpečení Kurzů dyslektických asistentů ve spolupráci s CCV Pk, akreditace 

MŠMT. 

 Aktivity v rámci prevence zneužívání návykových látek, agresivity, šikany, rizikového 

chování – pro školní metodiky prevence a výchovné poradce škol (ZŠ, SŠ) , dvoudenní 

výcvikový kurz (2x).   

 Seminář pro pedagogy MŠ (Posuzování školní zralosti, Kurz grafomotoriky, prevence 

rizikového chování, poruchy chování u dětí předškolního věku). 

 Lektorské zabezpečení adaptačních kurzů pro studenty středních škol. 

 Lektorská činnost v rámci projektů ESF, zaměřené na inkluzivní vzdělávání. 

 Supervizní činnost pro pedagogy a vedení škol. 

 Vzdělávací činnosti pro asistenty pedagoga (AP). 

 Aktivity v rámci KAP. 

 

10. DALŠÍ ČINNOSTI 

 Přednášková činnost pro žáky a studenty, rodiče a pedagogy 

 Lektorská činnost pro CCV Pk a NIDV. 

 Zapojení do akcí „Týdne duševního zdraví“ (Den otevřených dveří v PPP). 

 Zapojení do aktivit MAP a MAS (Pardubice, Chrudimsko, Železnohorsko, Holicko), kde 

byly podepsány Memoranda o spolupráci a KAP. 
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11. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

Ve školním roce 2017/2018 se na vzdělávání žáků a pedagogů v rámci prevence 

rizikového chování podílela pedagogicko-psychologické poradny v rozsahu: 

1. Práce se školními metodiky prevence 

Proběhly dva dvoudenní  a dvě jednodenní setkání metodiků prevence zaměřených 

zejména na aktuální legislativu v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství a 

prevence rizikového chování dětí a mládeže.  

2. Vzdělávací aktivity ve směru k žákům 

Do 147 preventivních programů organizovaných Pedagogicko-psychologickou 

poradnou Pardubice se zapojilo celkem 3272 dětí a žáků ZŠ a SŠ. Všechny akce probíhaly v 

malých skupinách, interaktivní formou. 

Některé byly navazující, tzn. v jedné třídě program pokračoval po nějaké době následnou 

akcí. 

 

Programy byly zaměřeny zejména na témata: 

 prevence šikany a kyberšikany 

 prevence kouření 

 obrana proti různým typům násilí a manipulací 

 mezilidské vztahy, sebepojetí, láska a přátelství 

 agresivita a domácí násilí     

 poruchy příjmu potravy  

 návykové látky 

 prevence HIV a AIDS 

 vztahy ve třídě 

 Nenechat si ublížit (zaměřeno na prevenci manipulace a násilí) 

 Holokaust (nově pro střední školy)  

 

V tomto školním roce byly nejčastější vztahové otázky, ty žádaly školy nejvíce.  

 

Současně se uskutečnilo 6 sociometrických šetření z důvodů podezření na šikanu, sexuální 

zneužívání a agresivní chování. Tato šetření byla doplněna návaznou prací s těmito 

třídami. 

 

 

3. Vzdělávací aktivity ve směru k pedagogům 

Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice realizovala celkem 31 seminářů a 

přednášek  pro pedagogy mateřských, základních, středních škol a vychovatelů školních 

družin. 
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Programy seminářů byly zaměřeny zejména na témata: 

 

 vedení třídnických hodin 

 školní zralost 

 šikana a kyberšikana 

 agresivita u dětí a mládeže 

 netolismus 

 kouření 

 adrogy a alkohol 

 individuální práce ve školách a školských zařízeních (práce v týmu při řešení 

problémů) 

 supervize setkání pedagogů škol 

 problematika společného vzdělávání – inkluze 

 poruchy chování intolerance, antisemitismu, extremismu, rasismu, xenofobie a 

homofobie 

 

12. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI INSTITUCEMI 

 Sociálně-právní ochrana (OSPOD)  MmP , kontakt Dr. J. Knoll  

 Dětská psychiatrická ambulance Pardubice, Dr. A. Troníčková, Mgr. I. Dojčánová 

 Pediatři regionu Pardubicka, kontakt Dr. J. Knoll  

 Okresní úřad vyšetřování, soud – Dr. A. Troníčková 

 Městská Policie Pardubice, Přelouč, Holice, PČR, kontakt Dr. J. Knoll 

 Spolupráce s Univerzitou Pardubice, UK Praha a VOŠ sociálně právní, kontakt Dr. J. 

Knoll 

 MŠMT ČR, NUV Praha, kontakt Dr. J. Knoll 

 Poradní sbor pro prevenci rizkového chování (Pk ), kontakt Dr. J. Knoll 

 Zapojení do projektu EU v rámci partnerství 

 

13. ODBORNÁ ČINNOST PORADNY 

 Spolupráce na vydání testu matematických schopností – doplnění, test kalkulie, 

Psychodiagnostika Bratislava – Brno (Dr. J. Novák) 

 I v tomto roce bylo zajištěno pokračování výroby a distribuce trojrozměrné pomůcky 

Barevné hranolky na rozvoj základních početních dovedností dětí, i dětí nevidomých 

(chráněný průmyslový vzor s Ochrannou známkou). Dr. J. Novák, PPP Pardubice. 
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 Spolupráce s nakladatelstvím TOBIÁŠ (odborná literatura, reedukace) 

 Pokračování v práci na nové metodice a pomůckách k rozvoji základních početních 

dovedností, zejména u dětí dyskalkulických 

14. POSKYTOVÁNÍ TERAPEUTICKÝCH POMŮCEK 

Zejména pro rodiče a učitele: 

 Rehabilitační pomůcky, literatura na rozvoj čtení na rozvíjení matematických dovedností, 

pomůcky na korekci dyskalkulií, dyslexií, dysortografií 

 Zápůjčky pomůcek pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (seznam na 

www.pardubickykraj.cz) 

 Spolupráce s SPC při Speciální škole Svítání Pardubice 

 Spolupráce s SVP Pyramida 

15. PRAVIDELNÁ PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

Zahrnuje spolupráci s tiskem a rozhlasem v rámci regionu i ČR: 

 Pravidelná Radioporadna v ČRo Pardubice, spolupráce s ČT (Dr. J. Knoll, Dr. A. 

Troníčková) 

 Publikační činnost v oblasti speciálně pedagogické a psychologické, v odborných 

časopisech  

16. SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI A VOŠ 

  PPP je i nadále pracovištěm PF UK Praha pro výkon odborných praxí studentů -  učitelů,  

výchovného poradenství a školních metodiků prevence 

 Spolupráce s VOŠ – sociálně právní Pardubice (Výkon odborných praxí, přednášková 

činnost) 

 Spolupráce s Centrem školského managementu UK Praha (přednášková činnost, vedení 

odborných prací, oponentské posudky) 

 Spolupráce s CCV Pardubice (Výkon odborných praxí – studium speciální pedagogiky, 

studium pro školní metodiky prevence). 
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Více informací na www.poradna-pardubice.cz 



 

 

V Pardubicích 15.10.2018   PaedDr. Bc. Jiří  K n o l l, ředitel, PPP Pardubice 
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