
VNITŘNÍ ŘÁD SPC při FMŠ Arabská

SPC je školským poradenským zařízením, jehož činnost je vymezena Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a předpisů,
Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších změn a předpisů, Vyhláškou č.
72/2005 Sb.,  o poskytování  poradenských služeb ve školách a ŠPZ ve  znění  pozdějších změn a předpisů a
Vyhláškou č.  27/2016 Sb. v  platném znění,  o vzdělávání  dětí, žáků a  studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších změn a předpisů.

Struktura

SPC při FMŠ Arabská je zřízeno městskou částí Praha 6 jako součást Fakultní MŠ se speciální
péčí, Arabská 681/20, 160 00 Praha 6. Ředitelkou SPC je ředitelka FMŠ se speciální péčí Mgr.
Irena Hanyš Holemá

Kontaktní údaje
Tel: 733 710 467, 125 350 410 linka 20 (spec. pedagožky), linka 19 (psycholožky)
Email: spc@skolka.org
Adresa: Arabská 681/20, 160 00 Praha 6
Dostupnost: 
MHD - stanice metra Bořislavka, tramvajové spojení linky 20, 26 zastávka Sídliště Červený
vrch
Parkování je možné v bezprostřední blízkosti centra v ulici Arabská

Personální obsazení

Mgr. Jana Nermutová – vedoucí SPC, spec. pedagog 

Mgr. Stanislava Půlpitlová – spec. pedagog

Mgr. Daniela Pokorná – psycholog

Mgr. Hana Lukášová, Ph.D – psycholog

PhDr. Eliška Kobzová – psycholog

Provozní doba SPC
Po 8.00 – 16.30 (Nermutová, Pokorná, Půlpitlová)
Út 8.00 – 16.30 (Nermutová, Pokorná)
St 8.00 – 16.30  (Nermutová, Pokorná, Lukášová, Půlpitlová)
Čt 8.00 – 16.30 (Nermutová, Kobzová)
Pá 8.00 – 13.00 (Nermutová, Lukášová)



Poskytované služby

SPC poskytuje bezplatnou péči dětem  s nerovnoměrným či opožděným psychomotorickým
vývojem,  řečovými  obtížemi,  vývojovými  poruchami,  souběžným postižením více  vadami,
dětem s nepřiměřenými citovými reakcemi a poruchami autistického spektra.

Činnosti  centra  probíhají  ambulantně  na  pracovišti  SPC  nebo  v  terénu  -  návštěvami  ve
školách a školských zařízeních.

Zajišťujeme
- komplexní podporu a poradenství v průběhu vzdělávání dítěte
- komplexní diagnostiku dítěte
- zpracování povinné dokumentace pro zařazení dítěte se speciálními potřebami do školy,

nastavení vhodných podpůrných opatření
- konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení
- návštěvy škol pro vyhodnocení poskytování navržených podpůrných opatření a k realizaci

integračních schůzek
- zprostředkování kontaktů pro další podporu dítěte a návazných služeb
- studentům VŠ (obory  psychologie,  speciální  a  sociální  pedagogika)  nabízíme možnost

stáží

Přijímání nových klientů
Do  péče  přijímáme  děti  předškolního  věku  na  základě  žádosti  zákonných  zástupců.
Objednání je možné emailem či telefonicky.  V případě plné kapacity předáváme rodičům
kontakt na jiné ŠPZ s ohledem na speciální vzdělávací potřeby dítěte a dostupnost z hlediska
bydliště. Přednostní přijetí mají díky zřizovateli děti s trvalým pobytem na území m.č. Praha
6.

První setkání  v SPC probíhá v předem domluveném termínu, ke kterému jsou zváni rodiče
s dítětem (účast obou rodičů je velmi vítaná, ne však nezbytná skutečnost). Pokud již byla
rodina v kontaktu s jinými odborníky, vítáme poskytnutí lékařských i jiných odborných zpráv,
z nichž čerpáme cenné informace. Je třeba počítat minimálně s 90 minutami času; aby se
dítě v novém prostředí cítilo pohodlně, je vhodné jej vybavit přezůvkami a malou svačinou.
Nedílnou součástí prvního setkání je vyplnění anamnestického dotazníku a vyšetření dítěte.
Je pro nás velmi důležité, aby se u nás klienti cítili bezpečně, snažíme se o maximálně citlivý
přístup. Děti, kterým by odloučení od rodičů působilo obtíže, jsou vyšetřeny za přítomnosti
rodiče, v případě potřeby je vyšetření rozděleno do dvou setkání.

Klientům  se  věnují  2  pracovnice  –  psycholožka,  která  zajišťuje  vyšetření  dítěte  a  spec.
pedagožka, která zajišťuje náslechy včetně spec. ped. šetření ve školách.
Rodiče  jsou  informováni  o  rozsahu  a  povaze  služeb,  které  jim  můžeme  poskytnout,
domlouváme společně zakázku a formulujeme žádost o poskytnutí poradenské služby.
Podpisem informovaného souhlasu rodič akceptuje navržený systém péče včetně náslechu
ve školách, kde probíhá šetření bez přítomnosti zákonných zástupců. Termín náslechu ve



škole je vždy se zákonnými zástupci předem dojednáván prostřednictvím emailu případně
telefonicky, včetně formy poskytnutí zpětné vazby.
Rodiče mají možnost se ptát na vše, co souvisí s výchovou a vzděláváním jejich dítěte, naše
odpovědi se vždy snaží zohlednit celý rodinný systém.
Bezprostředně po zhodnocení vývoje psychologem SPC je rodičům poskytnuta zpětná vazba,
je  domlouván  termín  k pedagogickému  šetření  ve  škole  a  termín  k předání  zprávy
z vyšetření. 

Diagnostika
Z hlediska  komplexního  přístupu  provádíme  diagnostiku  jak  v SPC  s využitím
standardizovaných vývojových testů (včetně dynamického přístupu),  tak v prostředí školy,
kde lze sledovat reakce dítěte na frontální pokyny, schopnost navazovat vztahy s vrstevníky,
kooperaci, regulaci emocí. 
V případě, že dítě je při psychologickém vyšetření v SPC unavené nebo obtížně spolupracuje,
domlouváme  další  termín  diagnostiky,  aby  nedocházelo  k podhodnocení  schopností  a
dovedností dítěte.
Ke kontrolnímu vyšetření zve své klienty konkrétní psycholožka a domlouvá s nimi vhodný
termín dle svého itineráře: školní zralosti posuzujeme v zimě, vyšetření před zápisy do MŠ a
ZŠ na jaře, vyšetření pro účely nového doporučení ke vzdělávání pro následující školní rok
v období duben – červen.

Systém péče o klienta 
Poradenství  poskytujeme s maximálním respektem k celému rodinnému systému. S rodiči
vždy  jednáme jako s rovnocennými  partnery,  naší  snahou je  otevřená komunikace.  Úzce
spolupracujeme  se  školami  –  považujeme  za  nezbytné  podpořit  vždy  pedagogy  jak
metodicky, tak lidsky. Protože víme, že nejefektivnější je jednokolejná péče, často iniciujeme
společné integrační schůzky, kde mohou rodiče s pedagogy, případně jinými odborníky za
naší  účasti  sdílet  své  zkušenosti  a  vyměňovat  si  informace.  Náslechy  ve  školách
uskutečňujeme zpravidla jednou za rok, v případě potřeby častěji. Z každého výjezdu píšeme
záznam, který sdílíme s rodiči.
Jsme v kontaktu s dalšími odborníky a organizacemi, které participují na péči o dítě (Raná
péče, další ŠPZ, logopedi, aj. ).

Dokumenty, které SPC vypracovává:
- zpráva z vyšetření (komplexní, psychologické, spec. pedagogické)
- doporučující posouzení k zápisu do MŠ/ZŠ
- doporučení k odkladu školní docházky
- doporučení ke vzdělávání

Materiální a technické vybavení SPC

SPC sídlí v prostorách fakultní mateřské školy se speciální péčí. Máme k dispozici 2 pracovny,
kde probíhají vyšetření a konzultace, v každé z nich je pevná telefonní linka, sdílíme 1 mobilní



telefon. V každé pracovně je počítač s tiskárnou, pro návštěvy škol nám slouží 3 notebooky.
Pro terénní práci využíváme hromadnou dopravu.

Vedení dokumentace SPC, uchovávání dat, mlčenlivost pracovníků

Spisové  složky  klientů  jsou  v  kartotéce  pod  uzamčením  řazeny  abecedně,  v jednotlivých
deskách je  veškerá dokumentace klienta – informovaný souhlas,  žádost o  službu,  zprávy
vydané  SPC  (doporučení  k zařazení,  doporučení  ke  vzdělávání,  zprávy  z návštěv,
psychologická  diagnostika)  a  zprávy  z jiných  zařízení  (lékařské  zprávy,  psychologická
vyšetření na jiném pracovišti, aj.).

Přehled klientů je veden elektronicky v tabulce Excelu, ve složce Záznamový list klienta jsou
zaznamenány kontakty a  stručné záznamy konzultací – uloženo na sdíleném serveru SPC
s využitím šifrovaného programu Cryptomator pro ochranu osobních údajů. 

Pracovníci SPC jsou vázáni mlčenlivostí, nový klient/jeho zákonný zástupce je při vstupním
rozhovoru informován o zpracování osobních údajů a vyjadřuje s ním svůj souhlas.
Zprávy  z psychologického  či  komplexního  vyšetření  jsou  předávány  pouze
rodičům/zákonným zástupcům.
Doporučení ke vzdělávání jsou posílána školám datovými schránkami. 


