PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

PRACOVIŠTĚ PRAHA – VÝCHOD
Informace pro rodiče
Vážení rodiče,
Rádi bychom Vás informovali o změně sídla naší poradny a o nabídce služeb.
Nyní je poradna Prahy východ umístěna v objektu ZŠ Tolerance v Praze 9, ve 2. patře zadní
tmavě žluté budovy.
Adresa:
PPP SK
pracoviště Praha – východ
Mochovská 570
194 00 Praha 9, Hloubětín
Kontakt:
tel.: 281 867 331, e-mail: poradna@pppprahavychod.cz
Objednání je možné přímo na uvedených kontaktech nebo
prostřednictvím školy.
Doprava:
Metrem B do stanice Hloubětín, pak 5 min. pěšky podle hnědých orientačních
tabulí; tramvají č. 3, 19 a autobusem č. 110, 181 do stanice Sídliště Hloubětín.
Autem je k ZŠ Tolerance možný příjezd pouze z ulice Kolbenovy a dál
postupně jednosměrnými ulicemi Zálužská, Zelenáčská a Zámečnická, kde je
parkoviště. K lepší orientaci je vhodný plán Prahy a při příjezdu sledovat
hnědé orientační tabule.
Nabídka služeb poradny:
Poradna zajišťuje pro předškolní děti, žáky a studenty služby vyplývající ze Školského zákona.
Jde především o komplexní psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku a na ní
navazující intervenční činnost. Rodiče se na nás mohou obrátit, potřebují-li se u svých dětí
poradit např. v těchto záležitostech:
- školní zralost
- problémy v adaptaci
- výukové a výchovné problémy
- specifické poruchy učení a chování
- podklady pro integrace, pro návrhy zařazování do speciálních škol a tříd a pro návrhy
na přidělení asistenta pedagoga
- volba školy, volba povolání
- osobnostní a sociálně vztahové problémy
Dále poradna nabízí nápravu specifických poruch učení, trénink pozornosti, trénink
grafomotorických dovedností, vedení rodin s problémy u dítěte, krizovou intervenci u dítěte
v životní krizi či nouzi, nácvik autosugesce – pouze po předchozím komplexním vyšetření.
Připravujeme práci se skupinami zaměřenou na: hyperaktivní děti, úzkostné děti, děti po
odkladu školní docházky. Vše je zajištěno odborníky s praxí.
Vážení rodiče, poradna zajišťuje tyto a další služby v souladu se Školským zákonem a
souvisejícími prováděcími předpisy. Zvolením našich služeb si můžete být jisti, že písemná
doporučení pro školu, kterou Vaše dítě navštěvuje, budou kompletní a legislativně v pořádku.
Upozorňujeme také, že naše služby jsou bezplatné.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za tým pracovníků PhDr. Alena Černá
vedoucí pracoviště Praha - východ

