
Speciálně pedagogické centrum pro MP a PAS 

Jsme školské poradenské zařízení při Mateřské škole, Základní škole a Praktické škole 

České Budějovice, Štítného 3.  

Poskytujeme dětem, žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům speciálně 

pedagogické, psychologické a sociální poradenství a péči s cílem podpořit rozvoj jejich 

osobnosti a usnadnit jim začlenění do společnosti. SPC zajišťuje své služby ambulantně v 

prostorách centra nebo v terénu. Veškeré služby poskytujeme bezplatně. 

Cílová skupina 

SPC poskytuje poradenské služby dětem předškolního věku, žákům a studentům s: 

 mentálním postižením 

 poruchou autistického spektra 
 souběžným postižením více vadami 

a zákonným zástupcům, školám, školským zařízením a dalším institucím. 

Působnost 

- Pro klienty s mentálním postižením region České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův 

Hradec 
- Pro klienty s PAS celý Jihočeský kraj 

Sídlo SPC: 

Štítného 3, České Budějovice 

Telefon:  
774 300 038 

E-mail: 
spcmp.cb@seznam.cz 

Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec: 

Pravdova 837/II 

Jindřichův Hradec 
377 01 

Odloučené pracoviště Český Krumlov: 

Tavírna 342 

Český Krumlov 
381 01 

mailto:spcmp.cb@seznam.cz


Nabídka služeb SPC 

 Včasná intervence - péče o klienty s mentálním opožděním 

 Poradenská a metodická pomoc rodičům při výchově a všestranné stimulaci dítěte 

 Komplexní diagnostika dětí -psychologická a speciálně pedagogická vyšetření 

 Konzultace pro zákonné zástupce 

 Konzultace pro pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení 

 Krizová intervence 

 Pomoc při inkluzi žáků s mentálním postižením, kombinovanými vadami a 

lékařskou diagnózou PAS 

 Podpora při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu (IVP), zpracování návrhů IVP 

 Kariérové poradenství 

 Pomoc rodinám a dětem s diagnózou autismus 

 Individuální i skupinové nácviky sociálních dovedností 

 Doporučení a pomoc při zajištění dalších odborných vyšetření, případně pomoc 

dalších speciálních pracovišť 

 Ucelená rehabilitace- pedagogicko-psychologicko- sociální 

 Sociálně právní poradenství 

 Zapůjčování odborné literatury, katalogů (dle nabídky SPC) 

 Zapůjčování stimulačních pomůcek (dle možností SPC) 

 Vyjádření SPC k odkladu povinné školní docházky a k jiným způsobům plnění 

povinné školní docházky 

 Zjišťování potřebnosti a zpracování návrhů uzpůsobení podmínek konání 

přijímacích, závěrečných nebo maturitních zkoušek žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

 


