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Organizační řád 
 

 

                                      Část I.    Základní ustanovení 
 
Čl. 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu PPP Semily, její vnitřní uspořádání,     
          vzájemné vztahy pracovníků a vazby k organizacím a zařízením, podílejících se na  
          výchově a vzdělávání dětí předškolního a školního věku. 
 
Čl. 2. Postavení a působnost poradny upravuje Školský zákon 561/2004 v platném znění. 
 
Čl. 3. Pedagogicko-psychologická poradna Semily je zřízena jako příspěvková organizace  
          s právní subjektivitou. Zřizovatelem je Liberecký kraj. 
 
Čl.4. Sídlem Pedagogicko- psychologické poradny je Nádražní ulice č.p. 213, 513 01 Semily. 
         IČO 709 48 810 
          
                                      
                                      Část II.    Řízení poradny 
 
Čl. 4. Činnost poradny řídí ředitel, kterého jmenuje a odvolává rada Libereckého kraje. 
  
                                      Část III.     Vnitřní členění 
 
Čl. 5. Poradna je organizována tak, aby zajistila požadované odborné poradenské služby ve 
         své územní působnosti - na Semilsku, jak ji ukládá Vyhláška 72/2005 Sb. v platném znění 
         V poradně pracují: psychologové 
                                           speciální pedagogové 
                                           sociální pracovnice 
         Požadavky na kvalifikaci zaměstnanců jsou dány Zákonem o pedagogických pracovnících   
         563/2004  v platném znění.  
          
Čl. 6. Náplň práce jednotlivých pracovníků poradny zpracovává ředitelka. 
Čl. 7. Náplně práce jsou součástí osobních spisů jednotlivých zaměstnanců. 
 
                                      Část IV.    Vnější vztahy 
 
Čl. 8. Poradna spolupracuje s dalšími institucemi podílejícími se na výchově a vzdělávání  
         dětí předškolního a školního věku, a to: s pediatry, psychiatry, neurology a dalšími  
         odborníky z oboru zdravotnictví, sociálními pracovnicemi městských úřadů,   
         s poradenským centrem úřadu práce, s SPC při speciálních školách, 
         PPP jiných okresů, s poradnami pro rodinu, s orgány činnými v trestním řízení apod.  
 

http://www.pppsemily.cz/
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                                       Část V.    Stížnosti a podněty občanů 
 
Čl. 9. Ředitel projednává stížnosti, oznámení a podněty klientů, přičemž postupuje podle  
         zákonných předpisů. V poradně jsou stanovena práva klientů. 
 
 
 
                                        Část VI.    Vnitřní kontrolní systém 
 
Čl. 10. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů  
            stanovuje předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu u všech účetních případů 
            (objednávky, faktury, smlouvy, pokladna atd).  
 
 Čl.11. Vnější kontrolní činnost vykonává zřizovatel, Česká školní inspekce a další orgány  
            v rámci svých zákonem stanovených kompetencí. Ředitel je povinen jim tuto činnost  
            umožnit. 
 
 
Organizační řád PPP nabývá účinnosti dnem 1.1.2013. K tomuto datu je zrušena účinnost 
organizačního řádu ze dne 1.10.2006. 
 
                                                                                     Mgr. Věra Provazníková 
                                                                                              ředitelka PPP Semily 
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