Pedagogicko psychologická poradna v Semilech
Výroční zpráva PPP za školní rok 2000/2001
I. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ:
ředitelka + psycholog

1. Mgr.Věra Provazníková

1,0

psycholog

2. PhDr.Věra Picková

1,0

3. Mgr.Jana Laurynová
na mateřskou dovolenou

1,0

1. Mgr.Ivana Horčičková

1,0

2. Mgr. Petra Vlková

1,0

3. Zdeňka Vosáhlová

0,25

- únor –červen 2001

4. Milada Schweigertová

0,25

- únor – červen 2001

sociální pracovnice

1. Michaela Havrdová

1,0

uklízečky

1. Veronika Hanušová – Semily

0,2

speciální pedagog

od 25.5.2001 nastoupila

Všichni zaměstnanci pedagogicko psychologické poradny splňují kvalifikační předpoklady pro výkon svých
funkcí, dle platných předpisů.
Toho času na MD:
1. PaedDr.Zdeňka Kozáková (Svobodová) - spec.ped.- nepodařilo se ji
ukončit specializační studium speciální pedagogiky na Liberecké Univerzitě a k 23.07.2001 ji byl ukončen
pracovní poměr odborem školství, protože pro potřeby PPP nesplňovala kvalifikační předpoklady a
nabízené místo učitelky v ZŠ Libštát neakceptovala.
2. Ludmila Sieglerová – sociální pracovnice -ukončila mateřskou
dovolenou v červnu 2001 nastoupila na zkrácený úvazek zpět do poradny.
Po zácviku na PC ji bude doplněna a změněna náplň práce.
Souběžný pracovní poměr vykonávali:
1. Picková
2. Horčičková

- soudní znalec
- psycholog DC Semily a DC Turnov
- logoped DC Semily
- logopedický dozor nad speciálními třídami MŠ

O úpravu pracovní doby v souvislosti se souběžným pracovním poměrem požádala Dr. Picková a
Mgr. Horčičková.
Sociální pracovnice měla upravenu pracovní dobu z důvodu dopravní obslužnosti.
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Odborné úvazky:
IX. – I.
II. – V.
VI.
VII. – VIII.
průměrný úvazek IX. – VIII. činil:

5,0
5,5
4,5
4,0
4,95

Počet dětí na okrese:
Základní školy

:

8 381

Mateřské školy

:

2 130

Střední školy a SOU

:

3 786

– v péči SPC pro mentálně postižené Turnov:
zvláštní školy
287
pomocné školy
41
přípravný stupeň
23
prakt.školy + OU
108
Na 1 odborného pracovníka připadlo cca
Vzdělávání pracovníků
Mgr.Provazníková, PhDr.Picková - Výcvikový terapeutický kurz v Praze Motole u Dr. Gjuričové a
Mudr. Špitze.
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II. PROSTOROVÉ PODMÍNKY
Do 1.6.2001 PPP Semily umístěna v nájmu u p.Kuršela - adresa:
Riegrovo náměstí 16
P.O.Box 72
513 01 Semily
- 1 pracovna sociální pracovnice
- 3 vyšetřovny
Nájemní smlouva byla ze strany Školského úřadu v Semilech (Mgr. Zdražilem) vypovězena k 31.05.2001.
K 1.06. 2001 byla PPP Semily přestěhována do budovy jejímž vlastníkem je Česká republika a právo
hospodaření s tímto majetkem má ISŠ Semily, která budovu pronajala a.s. Český Telecom.
Jednání s a.s. Telecom realizoval Okresní Úřad v Semilech , navržená smlouva s výší nájmu byla
rozporována a konečná podoba je podepsána pouze do 31.12.2001. Od 1.1.2002 bude nutné jednat
o znění nové smlouvy.
Adresa PPP:
Nádražní 213/2
P.O.BOX.72
513 01 Semily
K dispozici má poradna:
3 vyšetřovny
1 pracovnu pro sociální pracovnici
1 čekárnu
1 místnost provozní (archív, provozní spisová dokumentace…)
Odloučená pracoviště:
- ZUŠ Lomnice n.P.
adresa:
- 1 místnost
- 3.ZŠ Turnov
adresa:

ul .Fučíkova 61
512 51 Lomnice nad Pop.

Žižkova 61
511 01 Turnov

- 2 místnosti
Pracoviště v Semilech bylo zatíženo nájemným 103 264,- Kč za kalendářní rok. Problémem se stávaly
neustále se zvyšující náklady na služby, které majitel rozepisuje mezi subjekty, které jsou umístěny
v objektu.
Odloučené pracoviště v Turnově je zatíženo pouze provozními náklady ve výši 2000,- Kč ročně, dle
smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 10.11.1999.
Odloučené pracoviště v Lomnici nad Popelkou je bez finančních nároků, na základě smlouvy o výpůjčce.
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III. PŘEHLEDY VYŠETŘENÝCH DĚTÍ
-

přijímací zkoušky na osmileté gymn.: Semily - počet dětí:
přijímací zkoušky na osmileté gymn.: Turnov - počet dětí:

-

screeningy 1.třídy základních škol:
Turnov
42 žáků
Semily
6 žáků
Vysoké n.J
5 žáků

-

ambulantní DA péče:
Mgr. Vlková
Mgr. Horčičková

Celkem
individuálních vyšetření:
vstupní:
kontrolní:
z jiných okresů (vst. i kontr.):

0
65

Mgr. Vlková Petra
Mgr.Horčičková Ivana
Vosáhlová Zdeňka

3 žáci
30 žáků

1111
467
614
30

---------------------------------------------------------------Hlavní důvody vyšetření:
výukové

442

výchovné

72

rodinné vztahy

28

návrhy do ZvŠ

14

školní připravenost 289
--------------------------------------------------------------Návrhy OŠD ze strany PPP:

178

--------------------------------------------------------------Počet vyšetření na jednotlivé pracovníky:
Věra Provazníková
191
Věra Picková
211
Ivana Horčičková
193
Jana Laurynová
193
Petra Vlková
178
Zdena Vosáhlová
41
Milada Schweigertová
27
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IV. ODBORNÉ AKTIVITY PPP
a)

pro učitele okresu:

-

Příprava a realizace KURZU PRO DYSLEKTICKÉ ASISTENTKY, včetně závěrečných zkoušek a
vydání osvědčení , dle požadavků základních škol
Počet účastníků: 45
Garant: Mgr. Horčičková, aktivní spolupráce Dr. Picková

-

2 setkání s dyslektickými asistentkami s odbornou náplní - Dyskalkulie
Garant: Mgr. Horčičková

-

3 denní setkání výchovných poradců na téma: "Učitel a stres".(Dr. Hadžimusová UK Praha)
Garant: Mgr. Provazníková

-

1 denní setkání výchovných poradců 11.04.2001 Úřad práce Semily
Garant: Dr. Picková

-

setkání pro protidrogové preventisty ze základních a středních škol okresu Semily, realizace návštěvy
v léčebně pro závislé Praha –Bohnice.
Garant: Mgr. Provazníková

-

Drogy v mateřské škole - odborný seminář pro paní učitelky z mateřských škol
Garant: Mgr. Provazníková

-

Konzultace na školách dle požadavků učitelů (ZŠ Košťálov, Loukov, Libštát, Turnov, Rovensko
pod Troskami, …)
Všichni odborní pracovníci PPP Semily

-

Organizační zajištění a uspořádání porady ředitelů základních,středních a zvláštních škol okresu
Semily v srpnu 2001
Garant akce: Dr. Picková Věra

b) pro děti okresu:
-

Jarní tábor pro úzkostné a hyperkinetické děti v Kořenově – garant Dr. Picková
Počet dětí: 19

-

Letní tábor a letní dyslektický tábor pro děti v Jabkenicích – garant Mgr. Provazníková
Počet dětí: 48

-

Dva kurzy rozvoje grafomotorických dovedností pro předškoláky v Lomnici nad Popelkou a Semilech garant Mgr. Horčičková
Počet účastníků v Lomnici nad Pop.:
5
Počet účastníků v Semilech:
8

-

Kurz KUPOZ – pro neklidné děti
Garant za Semily: Mgr. Horčičková
Garant za Turnov: Mgr. Vlková Petra

Počet účastníků:
Počet účastníků:

6 dětí
4 děti

-

Tři víkendová soustředění se žáky ZŠ, kde byli proškoleni v peer programu, aby se mohli podílet
na primární prevenci na kmenových školách
Počet účastníků z celého okresu: 70 frekventantů

-

Jedno víkendové setkání modifikovaného peer programu pro žáky zvláštních škol okresu Semily,
které se uskutečnilo na DM SOU LESNICKÉHO SEMILY.
Počet účastníků z celého okresu: 25 frekventantů

-

Ve spolupráci s VZP Semily a Okresním Úřadem v Semilech zajištěna akce „Domácí tenis „ v rámci
projektu Sportem proti drogám.
Počet účastníků: cca 60 žáků
Garant akce za PPP: Mgr. Provazníková
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c) účast na odborných seminářích:
-

Kurz edukativně stimulativní skupiny Brno - Mgr. Vlková Petra

-

Pravidelná účast na DYS dnech v Praze – speciální pedagožky PPP Semily

-

Exkurze do Jedličkova ústavu v Liberci: Dr. Picková, Mgr. Horčičková

-

Účast na poradenských dnech v Praze – zástupce PPP, dle možností

-

Účast na seminářích České společnosti „Dyslexie„

-

3.10. - 4.10.2000 - Poradenské dny v Horním Bradle - Mgr. Provazníková Věra

-

Účast na Burze středních škol okresu Semily v Turnově

-

Účast na SCHOLA NISA v Liberci

-

Konference o vzdělání 5.4.2001

-

6.6.2001 setkání k drogové problematice na MŠMT

-

25.06. - 28.6.2001 – pracovní setkání preventistů okresu ve Čtyřkolech u Benešova – Šikana
Mgr. Provazníková

d) organizace pracovních setkání:
-

Pravidelné pracovní porady pracovníků PPP, dle zpracovaného plánu porad na školní rok, zápisy
založeny

-

Pravidelná účast na poradách ředitelek mateřských škol, ředitelů základních škol a středních škol
okresu

e) Pro rodiče:
-

1x

přednáška o školní připravenosti dětí (MŠ Ohrazenice)

Dr. Picková

-

3 x přednáška o školní připravenosti dětí (MŠ Vysoké n.J., MŠ Harrachov, MŠ Lvíček Lomnice
Mgr. Horčičková

-

3x

přednáška o školní zralosti (MŠ Lvíček Lomnice,III. MŠ Poniklá, MŠ Turnov)

-

1x

přednáška o školní připravenosti dětí (MŠ Kosmonautů, Turnov)

-

1x

přednáška Dítě a televize (DC Lomnice nad Pop. )

-

1x

přednáška Dítě a rodina (trest ve výchově) (ZŠ Roztoky u Jilemnice) Mgr. Provazníková

Mgr.Provazníková

Mgr.Laurynová

Mgr. Provazníková

f) pro studenty:
- praxe studentky psychologie v PPP v rozsahu 10 dnů – Garant:
- praxe studentů GY Semily na jarním táboře pro hyperkinetické děti
- náslechy studentů GY Semily v rozsahu 3 dnů
- DDM SOU Turnov přednáška pro studenty

Dr. Picková
Dr. Picková
Dr. Picková
Dr. Picková
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V. INSPEKCE
V termínu od 26. do 30.03.2001 byla na naší poradně realizována inspekce (Mgr. Paclíková – speciální
pedagog a Mgr. Kozáková – psycholog ) jejíž závěry jsou k dispozici na pracovišti v Semilech a internetu.
Celkové hodnocení naší činnosti je velmi dobré.
VI. OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI:
Na všech elokovaných pracovištích jsou jednotně stanoveny konzultační hodiny pro veřejnost na

Pondělí od 14.00 – 16.00 hodin
Ředitelka pedagogicko psychologické poradny se pravidelně účastní porad svolávaných vedením
Školského úřadu, od 1.1.2001 Okresního úřadu odboru školství.
Ředitelka poradny byla členkou koordinační komise pro poradenství při Školském Úřadu v Semilech do
doby jeho zrušení, dále přešla tato kompetence na OÚ a přednostka Okresního Úřadu jmenovala od
1.1.2001 tuto komisi. Pracovní setkání se však již v tomto období nekonalo ani jedno.
PPP pravidelně spolupracuje s IPPP v Čakovicích, s ČSI v Semilech, policií a dalšími institucemi.
Ředitelka PPP je členkou protidrogové komise Okresního úřadu Semily.
Ze služebních cest, kterých se účastní pracovníci PPP jsou pořizovány a zakládány zápisy.
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