
Pedagogicko psychologická poradna v Semilech 
Výroční zpráva PPP za školní rok 2002/2003 

1.1  Základní charakteristika za řízení 

- Pedagogicko psychologická poradna v Semilech, Nádražní 213, Semily, PSČ 513 01 
- PPP Semily je od 1.1.2002 příspěvkovou organizací  Libereckého kraje. 
- IČO 708 91 508 
- IZO 600 034 062 
- Zřizovatel:  Krajský úřad v Liberci 
- Ředitel: Mgr.Věra Provazníková 
- Datum zařazení do sítě: 1.1.2002 
- Odloučená pracoviště: Turnov, Žižkova 61 a Lomnice nad Popelkou, Fučíkova 61 

1.2 Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny  

Vymezení hlavního účelu činnosti: 
Příspěvková organizace je zřízena za účelem pomoci při řešení výukových a výchovných 
problémů žáků a studentů předškolních zařízení, základních, speciálních a středních škol 
prostřednictvím poskytování odborných pedagogicko - psychologických služeb, pomáhá při 
profesionální orientaci žáků. Je součástí výchovně vzdělávací soustavy. 

1.3 Údaje o po čtu dětí 

Přehledy  vyšetřených dětí 
- přijímací zkoušky na víceleté gymnázium v Turnově: 84 
- screeningy v 1.tř. ZŠ - Turnov a Rokytnice n.J. - 25 
- 3x sociometrické vyšetření problémových tříd - 78  
- ambulantní péče - Mgr.Horčičková - 31  
 Mgr.Vlková - 41 
- počet hospitací ve třídách u dětí, které prošly vyšetřením: celkem 23x 
 (Mgr.Horčičková 11x, Mgr.Vlková 12x) 

Celkem individuálních vyšetření:  1112 
- z toho vstupní: 448 
- z toho kontrolní: 638 

Hlavní důvody vyšetření: 
- výukové: 354 
- výchovné: 37 
- rodinné vztahy: 24 
- kontroly a následná vyšetření: 437 
- školní připravenost: 260 
 (z toho 142 návrhů na odlož. povin.škol.doch. ) 

Dg. SVPUCH je na našem okrese zastoupena 4%, kdy školy měly možnost požádat o 
zvýšený normativ na integrované dítě. 

Realizované kurzy pro děti: 
- Kurz grafomotor. dovedností metod. Heyrovské - 2 skupiny (Lomnice n.P., Semily) - 26 

  - individuálně (Turnov) - 4 
- KUPOZ - začátečníci - Semily - 6 dětí, Turnov - 4 děti 
 pokračovací kurz - 8 dětí 



- Edukativně stimulační kurz - 11 dětí 
- Hravé čtení - 6 dětí 
- 2 bloky sociálních her pro děti z problémových tříd - 78 dětí 
1.4 Údaje o pracovnících za řízení 

- Přehled nepedagogických pracovníků: 
Mgr.Věra Provazníková ředitelka, psycholog 1,0 
PhDr.Věra Picková psycholog 1,0 
Mgr.Ivana Horčičková speciální pedagog 1,0 
Mgr.Petra Vlková speciální pedagog 1,0 
Mgr.Lenka Marková pedagog - od 20.8.2002 1,0 
Milada Schweigertová speciální pedagog 0,25 
Michaela Havrdová sociální pracovnice 1,0 
Ludmila Sieglerová sociální pracovnice 0,75 
Veronika Hanušová uklízečka 0,2 
Mgr.Jana Laurynová psycholog t.č. mateřská dovolená 

- Přehled odborné a pedagogické způsobilosti: 
Všichni zaměstnanci PPP splňují kvalifikační předpoklady pro výkon svých funkcí dle 
platných předpisů. 

- Věková skladba 
Průměrný věk zaměstnanců činí 40,5 roku. 

- Počet začínajících - 1 -   pedagog 1,0 

- Počet důchodců - 2 - speciální pedagog 0,25 
 - uklízečka 0,2 


