
Mapa sítě pro úzké okolí ZŠ Zásmuky 

Název organizace Kontakt Charakteristika 

Pedagogicko 

psychologická poradna 

 

+ 

 

Okresní metodik 

prevence - Kolín 

Jaselská 826 

Kolín 280 02 

PPP SK pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí 

předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež 

zpravidla ve věku od 3 do 19 let). V rámci své územní 

působnosti zajišťuje odborné psychologické a speciálně-

pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich 

zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským 

zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, 

vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. PPP SK 

poskytuje diagnostickou, intervenční, reedukační, 

terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště 

dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či 

výukovými obtížemi, zajišťuje psychologické poradenství 

při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních 

situacích a obdobích. Zpracovává odborné podklady pro 

správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech 

stanovených školskými předpisy; poskytuje informační a 

metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům 

(zejména výchovným poradcům); podílí se na aktivitách 

souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů. 

 

Policie České 

republiky – KŘP 

Středočeského kraje 

 

K Dílnám 684 

280 66  Kolín IV 

tel.:974 874 207mobil:724 159 

411 

e-mail:ko.tisk@pcr.cz 

 

Problematika šikany, kyberšikany a trestní odpovědnosti se 

netýká pouze studentů středních škol, ale i žáků základních 

škol.  

Modré dveře Terapeutické centrum Modré 

dveře, z.ú, 

sídlo organizace: náměstí 

Smiřických 39, 

Kostelec nad Černými lesy, 281 

63 

+420 725 830 830 

modredvere@modredvere.cz 

Psychoterapie 

Klinický psycholog 

Dětský klinický psycholog 

Sociální rehabilitace 

 

Semiramis Centrum primární prevence 

Středočeského kraje 

vedoucí: Tereza Müllerová, 

DiS. 

adresa: Sadová 2107, 288 02 

Nymburk 

tel.: +420 733 184 995 

e-mail: mullerova@os-

semiramis.cz 

Služby primární prevence rizikového chování a poradenství 

pro děti, dospívající, jejich rodiče a školy. 

 

Linka důvěry Kutná 

Hora 

Provoz: PO - PÁ: 8:00 - 22:00 hod 

(včetně svátků) 

E-mailové 

poradenství: linkaduvery@kh.cz 

Web: http://www.linkaduvery.kh.c

z/ 

 

Linka důvěry pro všechny 

SÍŤ ORGANIZACÍ: 

STŘEDOČESKÝ 

KRAJ 

 

Prevence-info.cz Ostatní organizace, které se mohou hodit 
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