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Vyšetření v SPC - co je třeba vědět 

 

 K vyšetření je nutné se předem objednat (telefonicky, mailem nebo osobně).  
 K vyšetření je třeba přijít se zákonným zástupcem žáka - zletilý klient může přijít sám. 

 Komplexní vyšetření zpravidla trvá 3 hodiny, proto je vhodné mít s sebou pití a svačinu.  

 S sebou je nutné donést všechny zprávy od odborných lékařů, které žák navštěvuje - 
může se jednat o zprávu z neurologie, psychiatrie, psychologie, očního oddělení, ORL, 
rehabilitace, dále pak klinické logopedie, foniatrie atd. 

 Pokud žák v minulosti absolvoval vyšetření v jiném školském poradenském zařízení 
(Pedagogicko-psychologická poradna nebo jiné SPC), je nutné s sebou donést poslední 
zprávu z tohoto školského poradenského zařízení, popř. zprávu od klinického 
psychologa. 

 Vhodné je donést na ukázku školní sešity (Čj, popř. písanka, M), žákovskou knížku. 

Pokud se na domluvené vyšetření nemůže klient dostavit, je potřeba se co nejdříve omluvit a 
sjednat náhradní termín.  

 

V případě, že se klient 2x nedostaví na domluvený termín bez 

předchozí omluvy, ukončí se žádost o poskytnutí poradenské služby. 

Pokud by u žadatele došlo k opětovnému zájmu o poradenské 

služby, sepíše se nová žádost a příslušné lhůty běží od začátku. 

 

V našem SPC probíhají tato vyšetření: 

Psychologické vyšetření: 

Účelem psychologického vyšetření je většinou zjistit aktuální dovednosti žáka – především 

aktuální vývojovou úroveň, intelekt. Doba trvání samotného vyšetření je závislá na věku klienta 

a jeho schopnosti spolupráce; vyšetření obvykle trvá 60 – 120 minut. 

 

Speciálně pedagogické vyšetření: 

Hlavním účelem speciálně pedagogického vyšetření je posouzení úrovně schopností a 

dovedností potřebných pro zvládání trivia a úrovně školních dovedností. Následně jsou 

výsledky zohledněny v doporučení pro vzdělávání žáka. 

 

Logopedické vyšetření: 

Při vyšetření se sleduje úroveň rozvoje jazykových rovin – foneticko-fonologické, lexikálně-

sémantické, morfologicko-syntaktické a pragmatické. Následně jsou výsledky zohledněny v 

doporučení pro vzdělávání žáka.  

 

Surdopedické vyšetření: 

Nastavování podpor a úpravy podmínek vzdělávání pro sluchově postižené žáky. 
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