
Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice 

Nerudova 59, 370 04 České Budějovice 
 

Pracoviště: České Budějovice, Nerudova 59, 

 370 04 České Budějovice,  
tel. 387927111-153,154  

e-mail: poradna.info@pppcb.cz, www.pppcb.cz  
 

 

Jak si správně podat žádost o posouzení školní zralosti? 

 
 

Na webových stránkách poradny http://www.pppcb.cz/ si zvolíte pracoviště České 

Budějovice, po straně se vám ukáže oranžový sloupeček s nabídkami, kde naleznete sekci 

Dotazníky ke stažení Č. B., dále si zvolíte Dítě/žák předškolní a zobrazí se Vám příslušné 

formuláře, které je potřeba vyplnit.  

 

Jedná se o ŽÁDOST O PORADENSKOU SLUŽBU a DOTAZNÍK PRO RODIČE, tyto 

dva dokumenty vyplňují rodiče (zákonní zástupci) a jsou podstatné pro zaevidování žádosti a 

následné poskytnutí poradenské služby.  

 

Jak lze vyplnit formuláře?  

 

a) Vytisknout si dokumenty a následně je velkým hůlkovým písmem náležitě vyplnit. 

 

 

Jak doručit vyplněné formuláře?  

 

a) Vytisknuté, vyplněné a podepsané formuláře zašlete poštou na následující adresu: 

Pedagogicko-Psychologická poradna České Budějovice, Nerudova 59, 370 04 České 

Budějovice.  

 

b) Nebo se osobně stavte v úterý nebo ve středu na pracovišti poradny v Českých 

Budějovicích a vytisknuté, vyplněné a podepsané dokumenty předejte sociální nebo 

administrativní pracovnici anebo je zanechejte v poštovní schránce, která je na budově 

vedle vchodu do poradny.   

 

 

http://www.pppcb.cz/


 

 

Dále v tomto zobrazení najdete formulář SDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY- k žádosti o 

posouzení školní připravenosti. Paní učitelku, která má vaše dítě na starost, poprosíte, aby 

sdělení vyplnila. Přiložit ho můžete již k Žádosti nebo ho dodatečně doručíte do poradny. 

V krajním případě ho můžete přinést až na vyšetření.  

 

Vámi zaslanou Žádost v poradně zaevidujeme a až přijdete na řadu, budete telefonicky nebo 

pozvánkou vyzváni k návštěvě poradny na určitý den a hodinu. Proto žádáme, abyste uvedli 

v Žádosti aktuální telefonní číslo a aktuální korespondenční adresu.   

 

Vyšetření školní připravenosti včetně úvodního a závěrečného rozhovoru s rodičem trvá cca 

dvě hodiny. Vyšetření dítěte je zaměřeno na posouzení školní zralosti a připravenosti v oblasti 

rozvoje myšlení, vnímání, grafomotoriky, pracovních návyků a emočně sociální oblasti. 

Probíhá formou rozhovoru a prostřednictvím řízené činnosti, kdy dítě zpracovává předložené 

úkoly (kreslení, práce s obrázky, slovy…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: 

Karolína Cruzová 

administrativní a spisový pracovník  
 


