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Rodiãe, vychovatelé i uãitelé chtûjí
zcela urãitû pro dítû jen to nejlep‰í.
SnaÏíme se, aby byly na‰e dûti schopny
zvládat bûÏné i nároãné situace se smys-
lem pro zodpovûdnost. Individualitu dí-
tûte mÛÏeme podpofiit také vhodn˘m
v˘bûrem odpoledního programu. PPP
Blansko nabízí novû od ledna 2014
sv˘m klientÛm intervenãní programy. 

Program KUPOZ je urãen pro dûti ve
vûku 8-12 let. Jedná se program zamûfie-
n˘ primárnû na rozvoj pozornosti, dûti
s ADHD, mohou jej v‰ak absolvovat
i dûti s pomalej‰ím psychomotorick˘m
tempem ãi dûti s neurotick˘mi potíÏemi.
Cel˘ program je koncipován tak, aby
byl vyuÏiteln˘ i pro dûti bez v˘raznûj-
‰ích potíÏí. Celkovû pomáhá k lep‰í sou-
stfiedûnosti, zrychlení psychomotorické-
ho tempa, rozvoji vztahu rodiã – dítû
(zlep‰ení rodinného klimatu), dítû se uãí
pravidelné práci a lep‰ímu pfiístupu k ní.
Dochází také k celkovému zklidnûní dí-
tûte, záÏitku z úspûchu a pozitivnímu 
ovlivnûní ‰kolní práce a v˘sledkÛ. Po do-
bu 15 t˘dnÛ pracuje v domácím prostfiedí
rodiã s dítûtem (cca 20 minut dennû), 
1 x 14 dní probíhá konzultace a instruk-
táÏ u psychologa v pedagogicko-psycho-
logické poradnû (termín stanoven dle 
dohody s rodiãem). Hlavní zásadou pro-
gramu je celkovû pozitivní pfiístup k prá-
ci, dítû tak není pod v˘konov˘m tlakem.

Délku programu lze individuálnû pfii-
zpÛsobit potfiebám dítûte a ve spoluprá-
ci se speciálním pedagogem Mgr. Janou
Klusákovou.

Rozvojové skupinky pro dûti mlad‰í-
ho ‰kolního vûku jsou urãeny ÏákÛm,
ktefií mají obtíÏe s navazováním vztahÛ,
komunikací ve skupinû nebo jiné potíÏe,
které jim komplikují plnohodnotné za-
pojení do dûtského kolektivu. DÛraz je
kladen na podporu rozvoje sociálních
a komunikaãních kompetencí prostfied-
nictvím komunitní práce ve skupinû, her
a aktivit vyuÏívajících prvky dramatera-
pie, arteterapie nebo muzikoterapie.
Frekvence setkávání je plánována 1x za
t˘den po dobu 8 t˘dnu v rozsahu 90
min. na jedno setkání. âinnost skupiny
zaji‰Èují Mgr. Michaela Ra‰ková a Mgr.
Jana Burdová.

Rodiãe na‰ich klientÛ mohou kontak-
tovat emailem nebo telefonicky v˘‰e 
uvádûné odborníky jednotliv˘ch nabíze-
n˘ch programÛ, zjistit si bliÏ‰í informa-
ce a popfiípadû pfiihlásit své dítû k pravi-
delné úãasti. 

www.poradna@pppblansko.cz
Tel.: 516 417 431 

pracovní doba 7.30 – 16.00

Kolektiv pracovnic OPPP Vy‰kov, 
pracovi‰tû Blansko

Foto: Martin Polick˘

Zodpovûdn˘m odborníkem je PhDr.
Martina ·vancarová.

Primárnû preventivní program KUP-
REV je urãen˘ pro dûti od 4-8 let.
Cílem programu je zabránit vzniku rizi-
kové skupiny tzn. dûtí s adaptaãními
problémy. Lze ho vyuÏít u v‰ech dûtí,
zejména ale u dûtí s dysfázií, ADHD
a také u dûtí s hraniãním intelektem ne-
bo mentálním postiÏením, je dobfie vyu-

Ïiteln˘ i u dûtí z národnostnû smí‰en˘ch
manÏelství. Program je párov˘, je sesta-
ven pro dvojici rodiã-dítû. Poskytuje dí-
tûti orientaci v ãase, prostoru a zejména
orientaci vlastní osobou, dítû získává 
orientaci sociální a informaãní, umoÏÀu-
je dítûti bezproblémov˘ start ‰kolní do-
cházky, zlep‰uje komunikaci mezi rodi-
ãem a dítûtem. Délka trvání je cca 16
t˘dnÛ, 1 x za t˘den minimálnû hodinu.

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vy‰kov, pracovi‰tû Blansko,
Nad âertovkou 17 sídlí v budovû Základní ‰koly.

Oblastní pedagogicko-psychologická 
poradna Vy‰kov, pracovi‰tû Blansko
DoplÀkové programy ãinnosti PPP Blansko


