
 

 

Speciálně pedagogické centrum EDA, z.ú. (SPC EDA) 
– důležité vstupní informace 

 
SPC EDA je soukromé školské poradenské zařízení. Jeho zakladatelem a zřizovatelem je 
nezisková organizace EDA cz, z.ú. se kterou SPC EDA úzce spolupracuje a v současné době i 
sdílí prostory ve Filipově ulici v Praze 4.  
 
SPC EDA je určeno primárně klientům se zrakovým a se zrakovým a kombinovaným postižením, 
zpravidla od 2 - 3 let (dle zápisu do MŠ, nebo nástupu do vzdělávacího zařízení) do ukončení 
školní docházky.  
Regionální působnost není striktně vymezena. Největší měrou jsou poskytovány služby klientům 
ze Středočeského a Ústeckého kraje a z hlavního města Prahy. SPC EDA je jediným pracovištěm 
pro klienty se zrakovým postižením ve Středočeském kraji.  
 
Hlavním úkolem SPC je podpora a péče o děti a mládež se zrakovým a zrakovým a 
kombinovaným postižením, diagnostika, kvalifikované zařazování dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami do odpovídajícího typu vzdělávání, odborná psychologická a speciálně 
pedagogická podpora při práci s těmito dětmi a mládeží. SPC poskytuje klientům, jejich 
zákonným zástupcům, školám a školským zařízením, ústavním, výchovným a zdravotnickým 
zařízením a pracovníkům jiných školských poradenských zařízení konzultace, spolupracuje s 
praktickými a odbornými lékaři (pediatři, oftalmologové, neurologové, psychiatři a další odborní 
lékaři), se zrakovými terapeuty, klinickými psychology, klinickými logopedy. SPC provádí 
odborně poradenskou činnost především v oblasti výchovy, vzdělávání a sociální oblasti. Péče je 
poskytována ambulantně v zařízení (od roku 2019 na pracovišti v Praze), při výjezdech v 
rodinách nebo v jednotlivých zařízeních, školách a školských zařízeních nebo i zdravotnických 
zařízeních. 
 
 
ADRESA SÍDLA: 
Adresa slouží pouze pro administrativní účely:  
Speciálně pedagogické centrum EDA, z. ú. Táborská 458 
256 01  Benešov 
IČ: 03621405 
ID datové schránky: h4wbvhp 
 
 
ADRESA KONTAKTNÍ: 
Poštu nám posílejte a na návštěvu do Speciálně pedagogického centra EDA přijeďte na adresu: 
Speciálně pedagogické centrum EDA, z. ú. 
Filipova 2013/1 
148 00  Praha 4 - Chodov 
Česká republika 
 
E-mail: spc@eda.cz 
Telefon: +420 724 400 827 
 
V současné době poskytují poradenské služby (ambulantně i v terénu) speciální pedagožky: 

mailto:spc@eda.cz


 

 

 
Mgr. Martina Králová – vedoucí SPC a speciální pedagog, sociální pracovník 
martina.kralova@eda.cz +420 724 400 827 
 
PhDr. Eva Matoušková – speciální pedagog 
eva.matouskova@eda.cz +420 725 345 812 
 
Mgr. Petra Slavíčková – speciální pedagog 
petra.slavickova@eda.cz +420 734 316 240 
 
SPC EDA poskytuje standardní služby zdarma, nadstandardní služby za úplatu (jejich přehled 
naleznete v Ceníku SPC EDA). 
Vzhledem k tomu, že je SPC EDA soukromé školské poradenské zařízení, získává od státu pouze 
80% částku normativu na klienta. Z dotací nelze uhradit veškerý provoz a služby, které se SPC 
EDA snaží nabízet kvalitně a klientovi na míru. Z těchto důvodů byl stanoven registrační 
poplatek ve výši 1 000 Kč, který je vybírán při podpisu Smlouvy o spolupráci a dále roční 
poplatek ve výši 400 Kč, který je vybírán v každém novém školním roce.  
V případě nepříznivé finanční situace je úhrada poplatků posuzována individuálně. Neuhrazení 
poplatků není důvodem k neposkytnutí standardních služeb. 
 
 
Podání stížnosti na SPC EDA 
Vyjádření připomínky, stížnosti či podnětu k čemukoliv, co se týká služeb SPC EDA, je možné se 
obrátit: 

- na speciální pedagožku, s níž jste v kontaktu 
- na vedoucí SPC Mgr. Martinu Královou, tel. 724 400 827, martina.kralova@eda.cz 
- na ředitelku organizace Mgr. Petru Mžourkovou, petra.mzourkova@eda.cz 
- na předsedkyni správní rady organizace, PaedDr. Janu Vachulovou, 

jana.vachulova@eda.cz  
Stížnost můžete zaslat také poštou na adresu: Speciálně pedagogické centrum EDA, z.ú., 
Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4 – Chodov 
Všechny stížnosti, které mohou být přijaty ústně i písemně, budou zaevidovány a poté budou 
ředitelkou a vedoucí SPC EDA vyřízeny písemně do 30 dnů. O výsledcích budou informovány 
všechny zúčastněné strany. Se všemi údaji bude nakládáno podle zákona o ochraně osobních 
údajů a bude zaručena diskrétnost.  
 
Klient má dále právo dle platné školské legislativy podat návrh na projednání podle § 16a odst. 
5 školského zákona, práva žádat o revizi podle § 16b školského zákona a práva podat podnět 
České školní inspekci podle § 174 odst. 5 školského zákona. O těchto právech je informován při 
zahájení poskytování služby a dále vždy při podání žádosti o poskytnutí poradenské služby a 
podpisu informovaného souhlasu.  
 
Těšíme se na spolupráci, 
za tým SPC EDA Mgr. Martina Králová, vedoucí 
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