
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10 Jabloňová 3141/30a, 
PRAHA 10 - Zahradní Město, 10600 

Pomoc při výběru VŠ, VOŠ nebo povolání pro studenty 
předposledních či posledních ročníků SŠ a Gym, SOU  a 

poradenství při změně studia 

Vážení rodiče, studenti a studentky,  

naše poradna pro Vás nabízí službu zaměřenou na kariérové poradenství. Většinou se jedná o 
pomoc při výběru vhodné vysoké školy, VOŠ, nástavby nebo dalších možných směrů.  

Poradenská služba se skládá ze dvou částí – ze skupinového vyšetření a individuální konzultace 
se studenty (popřípadě za přítomnosti rodičů) nad získanými výsledky. Při skupinovém vyšetření 
zjišťujeme strukturu intelektových schopností, strukturu zájmů, orientačně se zaměřujeme na 
některé osobnostní aspekty, studijní výsledky a motivaci ke studiu. Při individuální konzultaci se 
zaměřujeme na podání informací o vysokých školách a jiných možnostech a zvažujeme společně 
sladění reálných možností a přání při výběru vhodného studijního směřování, případně zaměření 
zájmové činnosti.  

Tato služba je zvláště vhodná pro ty studenty a studentky, u kterých lze předpokládat 
komplikace při volbě další školy nebo povolání (např. velké výkyvy v prospěchu, u žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami, při obtížích v adaptaci, případně při výrazně nevyhraněných 
nebo naopak u velmi širokých zájmů). Samotná odborná služba je bezplatná, vybíráme ale 200 
Kč na množení dotazníků a obnovu testového materiálu. Pro klienty ve složité finanční situaci lze 
tuto platbu projednat.         

V případě, že volba školy nebo povolání není zvláště komplikovaná, je možné konzultovat 
možnosti výběru konkrétní školy nebo učebního oboru s výchovnou poradkyní Irenou 
Kuchynkovou na Vaší škole.  V případě  zájmu o naší službu se nahlaste, prosím, své 
výchovné poradkyni, Mgr. Ireně Kuchynkové. 

Tuto službu bude realizovat psycholog PPP:  

Mgr. Jana Růžičková (tel. 778 520 567; email: ruzickova@ppp10.eu). 

Na skupinové testování se do budovy PPP na Praze 10 dostaví student či studentka s: 
- psacími potřebami 
- 200 Kč  
- podepsaným souhlasem s vyšetřením (dostupný u paní výchovné poradkyně; u nezletilých 

studentů podepisují rodiče, zletilí studenti podepisují sami)  
- souhlasem se samostatným odchodem z poradny u nezletilých studentů (dostupný u paní 

výchovné poradkyně) 
- svačinou 

 
Začátek testování je přesně v 9:00 hod a předpokládaný konec testování je ve 13:00 hod.   
Další informace je také možno získat přes výchovnou poradkyni Vaší školy. 
 
Další informace o poradně a možnosti dopravního spojení najdete na stránkách: www.ppp10.eu 


