Okénko Pedagogicko-psychologické poradny Kadaň
Představení pedagogicko-psychologické poradny Kadaň
Milí čtenáři, v letošním roce se budete setkávat na stránkách Kadaňských novin s příspěvky
pracovníků pedagogicko-psychologické poradny Kadaň k tématům, kterými se poradna
zabývá. Proto bychom vám chtěli nejprve poradnu představit. Pedagogicko-psychologická
poradna Kadaň (dále jen PPP Kadaň) je školské poradenské pracoviště. V současné době v ní
pracují 3 psychologové, 4 speciální pedagogové (jeden z nich je zároveň logoped) a jedna
sociální pracovnice. Našimi klienty jsou děti od 3 do 19 let (či do ukončení vzdělávání), jejich
rodiče a učitelé z Kadaňska, Klášterecka a přilehlých obcí. Pracovníci PPP Kadaň jsou vázáni
povinnou mlčenlivostí. Vyšetření i konzultace v PPP jsou bezplatné.
Ve školním roce 2009/2010 proběhlo v PPP Kadaň 1341 vyšetření či konzultací s klienty. Z
toho 310 bylo jednorázových konzultací, v 1220 případech se jednalo o opakované návštěvy.
Co může PPP nabídnout? S čím klienti nejčastěji přicházejí? U předškolních dětí se jedná
většinou o vyšetření školní zralosti, logopedickou nápravu řeči, ale i o potíže s adaptací na
mateřskou školu, výchovné problémy (dítě zlobí, neposlouchá, dělá si, co chce), hyperaktivitu
dítěte nebo naopak úzkostnost dítěte a potíže při zapojení do kolektivu. U školních dětí jsou
nejčastějšími tématy špatný prospěch dítěte a co lze dělat pro to, aby dítě mělo lepší školní
výsledky. Posouzení, zda se u dítěte jedná o specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie a
další), pokud ano, doporučení nápravných opatření pro školu i pro rodinu. Přicházejí však i
rodiče chytrých dětí, které se ve škole nudí. Chtějí zjistit, zda se jedná o mimořádně nadané
dítě, které ve škole může mít individuální vzdělávací plán, či poradit, jak takové dítě
přiměřeně rozvíjet. Nabízíme i testy profesní orientace a kariérové poradenství (na kterou
školu se dítě hodí, kam by mělo jít po ZŠ). U středoškoláků jsou nejčastějšími zakázkami
podklady k úpravě podmínek při maturitě či pomoc s volbou vhodné vysoké školy.
Rodiče chtějí v PPP poradit, co mají dělat v problémových výchovných situacích - např.
lhaní dětí, drobné krádeže, nevhodné chování, nejasnosti ve výchově. Mohou přijít vlastně s
čímkoliv, co je při výchově dětí trápí a co by chtěli s někým probrat. Pro učitele nabízíme
konzultace k individuálním vzdělávacím plánům, pomoc při syndromu vyhoření, pomoc při
řešení sociálně-patologických jevů – šikana ve třídě apod.
Na vyšetření či konzultaci do PPP je potřeba se předem objednat, aby vyšetření probíhalo bez
stresu a bylo dost času na vše, co je potřeba. Objednání do PPP je možné osobně, telefonicky
či e-mailem. Objednací lhůty jsou cca 1 měsíc, při akutních potížích se však vždy snažíme
nalézt co nejbližší možný termín, většinou v řádu dní. Psychologické a speciálně-pedagogické
testování dětí probíhá v dopoledních hodinách, kdy děti bývají nejvíce soustředěné a podávají
nejlepší výkony. Konzultace s rodiči či učiteli bývají i odpoledne. Otevírací doba PPP je v
pondělí a ve středu do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek do 15:30, v pátek do 13 hodin.
PPP Kadaň nabízí také internetové poradenství na adrese kadan@pppuk.cz
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