
Seznam školských poradenských zařízení, která poskytují podporu dětem se 
zdravotním postižením -  PAS

SPC Ústí nad Labem při Speciální základní škole a Praktické škole, Ústí nad Labem, Pod Parkem 
2788, příspěvkové organizaci

SPC Teplice při Speciální základní škole a speciální mateřské škole Teplice, Trnovanská 1331, 
příspěvkové organizaci

 screening poruch autistického spektra a poradenství 
 provádění komplexní pedagogické a psychologické diagnostiky včetně dětí a žáků s PAS
 odborná poradenská činnost rodičům i pedagogům vychovávajícím dítě nebo žáka s PAS 
 vypracování doporučení pro školy dle platné legislativy
 konzultace individuálního vzdělávacího plánu žáka
 zajišťování metodické podpory pedagogickým pracovníkům pracujícím s integrovanými žáky v 

mateřských, základních a středních školách
 sociálně právní poradenství – informace v oblasti poskytování sociálních dávek, 

psychosociální pomoc v krizových situacích
 zprostředkování další odborné péče

SPC Litoměřice při ZŠ speciální, ZŠ praktické a Praktické škole, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvkové 
organizaci

SPC Děčín při Speciální základní škole, Speciální mateřské škole a Praktické škole, Děčín, Teplická 
65, příspěvkové organizaci

 provádění komplexní pedagogické a psychologické diagnostiky včetně dětí a žáků s PAS
 odborná poradenská činnost rodičům i pedagogům vychovávajícím dítě nebo žáka s PAS
 vypracování doporučení pro školy dle platné legislativy
 konzultace individuálního vzdělávacího plánu žáka
 zprostředkování další odborné péče

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Teplice, příspěvková organizace – odloučené pracoviště Kadaň

 komplexní psychologicko a speciálně-pedagogická diagnostika vedoucí k identifikaci 
mimořádného intelektového nadání (u žáků s PAS ve spolupráci s příslušným SPC)

 doporučení podpůrných vzdělávacích opatření dle platné legislativy
 následná péče – kontrolní vyšetření dítěte, konzultace s rodiči i s dítětem, konzultace s učiteli 

a pomoc při sestavování IVP pro mimořádně nadané dítě, zapůjčení literatury o nadaných či 
materiálů k rozvoji nadání

Služby jednotlivých školských poradenských zařízení probíhají ambulantně
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