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PÍSEMNÝ KONTRAKT O POSYTNUTÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB  
 

 
Kontrakt uzavírají 

 
Poskytovatel služby: Pedagogicko – psychologická poradna Ústeckého kraje a 
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková 
organizace; pracoviště Pedagogicko – psychologická poradna Rumburk, Sukova 6 / 870  
408 01 Rumburk  

 
a 
 

Zájemce o službu 

 
Typ programu:   
 
 
Témata programu :  
 
Rozsah programu:   
 
Místo a čas konání vzdělávacího programu:  
Cílová skupina:  
Průběh programu: 

1. Seznámení s obsahem programu 
2. Spolupráce s žáky, s třídním učitelem 
3. Otevřená komunikace 
4. Modelové situace, psychodynamické techniky  
5. Zhodnocení programu 

 
Cíle programu: 
Cílem programu :  
Podmínky pro poskytnutí služby: 

1. Uzavření kontraktu mezi poskytovatelem a zadavatelem služby 
2. Maximální počet účastníků: 1 třída  
3. Nutnost přítomnosti pedagoga po celou dobu programu 
4. Informace rodičům o realizaci preventivních aktivit pod vedením externího odborníka 

je v kompetenci ředitele školy 
 
Ukončení služby (odstoupení od dohody): 
Obě strany, tedy zájemce o službu i poskytovatel služby, mají právo odstoupit od dohody 
pokud: 

 nejsou splněny podmínky pro poskytnutí služby zájemcem o službu 

 nejsou splněny body popsané v této dohodě (téma, obsahové zaměření, rozsah, atd.) 
 

 
Zpětná vazba: 
a) zpětná vazba od dětí formou dotazníků 
b) dotazník spokojenosti se službou – vyplňuje pedagog přítomný programu  
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Měření efektivity programu: 
Prostřednictvím zpětné vazby a konkrétních doporučení ze strany zájemce o službu a 
modifikace programu dle připomínek zájemce o službu. 
 
 
Osoba zodpovědná za službu: Mgr. Eva Michalinová, metodik prevence PPP Rumburk, 
Kontakt: telefon – 412 332 325, 775 441 289 
              e – mail :  eva.michalinova@pppuk.cz  
Internetové stránky : www.pppuk.cz 
                                   
Zájemce o službu:   
                                                               
                                                                       ……………………………………………………… 
 
 
Poskytovatel služby: Pedagogicko – psychologická poradna Ústeckého kraje a 
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková 
organizace; pracoviště Pedagogicko – psychologická poradna Rumburk zastoupená 
vedoucí pracoviště Mgr. Renatou Valovou  
 
 
 
                                                                       ……………………………………………………… 
 
 
V Rumburku  dne ……………………….. 
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