Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice
Sukova třída 1260
530 02
Pardubice
Provozní doba pro veřejnost
Po – Čt 7-12 13-17
Pá 7-12 13-15
telefon: 466 410 327, 466 410 328 (ředitel)
e-mail: poradna@ppp-pardubice.cz, ppp.pce@seznam.cz

Organizační útvar Chrudim
Poděbradova 842
531 07
Provozní doba pro veřejnost
Po - Čt 7:30-11:00 12:30-15:30
Pá
7:30-11:00
telefon: 469 621 187
e-mail: ped.ps.por.cr@quick.cz

Standardní služby
Standardní činnosti pedagogicko-psychologické poradny jsou vymezeny vyhláškou č. 72/2005 Sb. a
přílohou č. 1 této vyhlášky
 Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika (školní zralosti, dětí předškolního věku z
důvodů nerovnoměrného vývoje, specifických poruch učení a chování - SPUCH a žáků s
výukovými problémy, mimořádného nadání žáků).
 Diagnostika jako podklad pro integraci žáků se SPUCH nebo pro specializovanou péči.
 Diagnostika pro pomoc žákům v případech komplikací při volbě další školy či povolání, při
reorientaci a přestupu na jinou střední školu, žáků s osobnostními nebo sociálně-vztahovými
problémy.
 Krátkodobá individuální práce se žáky osobními problémy, které negativně ovlivňují jejich
vzdělávání.
 Kariérové poradenství.
 Krátkodobé poradenské nebo terapeutické vedení rodin (v případech problémů negativně
ovlivňujících vzdělávání).
 Poradenské konzultace a krátkodobé vedení pedagogických pracovníků a zákonných zástupců
žáků, kterým je poskytována diagnostická a intervenční péče poradny.
 Spolupráce se středisky výchovné péče (žáci se specifickými poruchami chování).

Středisko výchovné péče Archa
Návykové látky, závislostní chování
Školské zařízení poskytující bezplatné služby, součástí DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Hrochův Týnec
Povahou práce představuje Středisko výchovné péče ARCHA (dále SVP) přechod mezi ambulantní
péčí a výchovným poradenstvím, protože poskytuje obojí a to na základě osobního zhodnocení
každého případu. Dále SVP poskytuje preventivně výchovnou péči dětem a mladistvým s negativními
jevy v chování, školními a rodinnými problémy, atd.
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Pražák
Adresa: SVP Archa, Chrudim, Školní náměstí 11, 537 01
Telefon: 721 677 279
E-mail: svp.archa@tiscali.cz

Linka bezpečí
116 111
Nemusí to vědět všichni.
Nevíš si rady?
Ubližuje ti někdo?
Zavolej nám

Můžeš to říct nám.
Bojíš se?
Nedaří se ti v lásce?
Napiš nám

Rodiče ti nerozumí?
Máš pocit, že to nezvládáš?
Chatuj s námi

ANONYMNĚ

Nemusíš se představovat. Důležité pro nás je, že
hledáš pomoc.

ZDARMA

Za pomoc nic neplatíš. Volání na Linku bezpečí je
zdarma z pevných i mobilních telefonů.

24 HODIN DENNĚ

Volat můžeš kdykoliv. Jsme tu pro tebe ve
dne, v noci, o prázdninách, o Vánocích…

Rodičovská linka
Nevíte si rady s dítětem? Pomůžeme Vám.
Sebepoškozuje se Vaše dítě? Máte podezření na týrání dítěte ve Vašem okolí? Podezíráte dítě
z krádeží a lží? Máte obtížnou rodinnou situaci? Má Vaše dítě školní problémy?
840 111 234
606 021 021
pomoc@rodicovskalinka.cz
Zavolejte nám
Napište nám

