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1. Základní údaje o zařízení
-

Pedagogicko psychologická poradna v Semilech, Nádražní 213, Semily, PSČ 513 01

-

PPP Semily je od 1.1.2002 příspěvkovou organizací Libereckého kraje

-

IČO 70 94 88 10

-

IZO 110 003 799

-

Indentifikátor 600 034 062

-

Zřizovatel: Krajský úřad v Liberci

-

Ředitel: Mgr.Věra Provazníková

-

Datum zařazení do sítě: 1.1.2002

-

Odloučená pracoviště: Turnov, Žižkova 518 a Lomnice nad Popelkou, Fučíkova 61
- dva dny v týdnu v Jilemnici, ale nezařazeno do sítě

4. Údaje o pracovnících zařízení, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti
-

Přehled pedagogických pracovníků:
Mgr.Věra Provazníková
PhDr.Věra Picková
Mgr.Ivana Horčičková
Mgr.Petra Houšková
Mgr.Lenka Marková
Mgr.Jana Leitnerová

ředitelka, psycholog
psycholog
speciální pedagog
speciální pedagog
pedagog
psycholog

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,25 od I./2005
t.č. mateřská dovolená

PhDr.Picková od 26.1.2005 dosud v dlouhodobé pracovní neschopnosti.
Mgr.Houšková v pracovní neschopnosti 2 měsíce (červenec, srpen), trvá.

-

Přehled nepedagogických pracovníků:
Michaela Havrdová
Ludmila Sieglerová
Veronika Hanušová
Miloslav Blažek
Jiří Houška

-

sociální pracovnice
sociální pracovnice
uklízečka
uklízeč
uklízeč

1,0
0,75
0,2
0,1
0,1

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 roků.

-

Mzdové podmínky pracovníků
V období od ledna 2005 do září 2005 činila průměrná mzda pedagogických pracovníků
25 613,- korun českých, průměrná výše nenárokové složky 2 495,- K4 a průměrná mzda
nepedagogických pracovníků (započítáni i pozdější ped.prac. v obd. IX-XII/2004) 16
909,- korun českých, průměrná výše nenárokové složky 852,- Kč.

-

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků
Mgr. Marková – studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK v Praze.
Účast na vzdělávacích akcích:

-

Dyskalkulie na druhém stupni - dr.Blažková - Semily – Mgr.Horčičková, Mgr.Houšková
Školení zástupců kraje k problematice nadaných dětí – Praha - dr.Picková
Péče o nadané děti – Praha – Mgr.Leitnerová
Výstava Dyskorunka – Praha – Mgr.Horčičková, Mgr.Houšková
Kurz fonemického uvědomění podle Elkonina – Brno – Mgr.Horčičková
Plavání dětí s LMD - Společnost Dyslexie – Praha – Mgr.Horčičková
Vývojové vady u dětí se zrak. postižením – Liberec – Mgr.Horčičková, Mgr.Houšková
Kurz Nové metody diagnostiky poruch učení – Praha – Mgr.Horčičková, Mgr.Houšková
Kurz Rozvoj počátečního psaní – Praha - Mgr.Houšková
Práce s nadanými dětmi - Praha – Mgr.Marková
Skrytě nadaní – Mgr.Marková
Specifická primární prevence IV. – Praha – Mgr.Marková
Poradenský den Praha 25.1.2005 – Mgr.Marková
Setkání pracovní skupiny v péči o nadané děti – Mgr.Marková
Kurz Rodina v procesu změny – Mgr.Houšková

5. Údaje o počtu dětí
Počet dětí na území stávajícího okresu Semily ve školním roce 2004-2005:
- základní školy:
6.563
- mateřské školy:
2.041
- střední školy a SOU: 3.777
- celkem:
12.381
Průměr na jednoho odborného pracovníka činí 2.358 dětí.

6. Výsledky výchovy a vzdělávání
Přehledy vyšetřených dětí
Celkem skupinově vyšetřeno
-

:

313 klientů

screeningy v 1.tř. ZŠ – Turnov a Jilemnice – 39
screeningy v 1.tř. MŠ – Harrachov – 7
screeningy v 1.tř. MŠ – Vysoké n.J. - 7
profi vyšetření na gymnáziu v Turnově – 59
profi vyšetření na ISŠ v Turnově – 30
sociometrické vyšetření ZŠ Rokytnice nad Jiz. – 19
profi vyšetření ZŠ Semily, Ivana Olbrachta - 46

-

ambulantní péče - Mgr.Horčičková - 30
Mgr.Houšková – 56
Mgr.Marková - 20

Celkem individuálních vyšetření: 1211
- z toho vstupní:
kontrolní:

537
674

Hlavní důvody vyšetření:
- výukové:
- výchovné:
- rodinné vztahy:
- kontroly a následná vyšetření:
- školní připravenost:

246
69
21
373
368 (z toho 193 návrhů na odlož. povin.škol.doch. )

Dg. SVPUCH je na našem okrese zastoupena 4%.
Realizované kurzy pro děti:
Celkem v kurzech pořádaných poradnou zařazeno :
-

138 dětí

Kurz grafomotor. dovedností metod. Heyrovské – 54 dětí
KUPOZ (kurz koncentrace pozornosti) - 11 dětí
Edukativně stimulační kurz pro předškoláky - 35 dětí
Prediktivní baterie čtení - 14 dětí
Náprava VPU – 14 dětí
Ambulantní logopedická péče 10 dětí (40 logopedických konzultací)

7.Oblast řízení zařízení
Činnost PPP je vymezena zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT ČR 72/2005 Sb. o
poskytování poradenských služeb na školách a školských poradenských zařízeních
Každá pracovnice zpracovává vlastní plán práce na školní rok. Osobní plány za celý školní
rok jednotlivé pracovnice vyhodnotí a pak je vše vyhodnoceno.
Pravidelné pracovní porady PPP se dle plánu na školní rok konají 1x měsíčně. Vždy je
pořizován zápis.
Pravidelné konzultační hodiny PPP pro veřejnost a pedagogy jsou na všech pracovištích
PPP v pondělí 14,00 -16,00 hod.
PPP průběžně spolupracuje:
-

s krajským úřadem
s řediteli ZŠ, SŠ, MŠ
s úřadem práce, odd.poradenství
s odd. péče o dítě a kurátory
s dětskými a odbornými lékaři
s IPPP Praha
s Policií ČR
s SPC
s Probační a mediační službou

8. Poradenské služby, granty , oblast sociálně patologických jevů
-

Pravidelné každoroční setkání školních metodiků prevence proběhlo 18.-19.10.2004
na Benecku a jarní setkání 14.4.2005 v Semilech.

-

Dva peer programy byly financovány prostřednictvím Projektu MŠMT, který PPP
podala. Dotace činila na každý z nich 25.000,- Kč z celkových nákladů 50. 000,- Kč.
Akce se konaly ve Studenci.
Peer pro ZŠ : 5. - 7.11.2004, celkem 25 dětí
Peer pro ZŠ : 19.-21.11.2004, celkem 25 dětí

-

Intervenční program pro ZŠ Lomnice nad Popelkou – konáno ve Studenci, 16.17.9.2004, 6.roč. (25 dětí) a 7.roč. (15 dětí) ZŠ Lomnice nad Popelkou

-

práce s problematickou třídou na žádost ZŠ:
8.12.2004 – 8.A ZŠ Rokytnice nad Jizerou – Mgr.Marková
29.3. a 26.4.2005 – 3.roč. ZŠ Libštát – Mgr.Provazníková, Mgr.Marková
18.5.2005 – 5.roč. ZŠ Rokytnice nad Jizerou – Mgr.Provazníková, Mgr.Marková

Přehled podaných a realizovaných grantů
l.
2.
3.
4.
5.

Jak si lépe porozumíme – vzdělávací seminář pro výchovné poradce – 7.-8.10.2004 –
hotel Liberec v Liberci, dotace 10.000,- Kč.
Poradenský den 2004 – Dítě, škola a rodina – 27.10.2004 – GIO Semily – dotace 8.000,Peer program pro žáky ZŠ – 5.-7.11.2004 a 19.-21.11.2004 – sokolovna Studenec –
dotace 50.000,- Kč.
Jarní tábor pro děti s ADHD a poruchami chování – 19.-26.2.2005 – penzion Vega,
Benecko, dotace 6.000,- Kč.
Rodič versus učitel – 30.-31.8.2005 – ZŠ Rokytnice n.J. – dotace 3.000,- Kč.

9. Údaje o výsledcích kontrol
V uplynulém školním roce dne 17.9.2004 byla provedena kontrola pojistného, provádění
nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění OSSZ Semily. Nebyly
zjištěny žádné závady.
10. Další údaje o aktivitách PPP

Metodické vedení výchovných poradců
- 7.-8.10.2004 - pravidelné setkání výchovných poradců ZŠ, SŠ, ZvŠ okresu Semily
v Liberci – téma: Jak si lépe porozumíme – dr.Mertin – viz granty
- 6.4.2005 - setkání výchovných poradců na Úřadu práce v Semilech

Metodické vedení dyslektických asistentek
-

3x pravidelné setkání – 19., 26., 27.4.2005 - Semily, Turnov, Jilemnice – na téma nová
legislativa – zodpovídala Mgr.Horčičková a Mgr.Houšková

Tábory
19.2. - 26.2.2005 - jarní tábor pro děti s poruchami chování na Benecku
garant Mgr.Houšková - počet dětí 25 – viz granty

7.8.- 20.8.2005 - letní tábor a letní dyslektický tábor v Drhlenách - garant
Mgr.Provazníková - počet dětí 74
Akce pro učitele
- 16.11.2004 – setkání ředitelek mateřských škol okresu Semily – nová legislativa,
nadané děti, romské děti – Mgr.Provazníková, Mgr.Horčičková
- 9.11.2004 – setkání s učiteli problémových tříd ZŠ Semily, Jizerská – PhDr.Picková
- 26.8.2005 – setkání s pedagogickým sborem ZŠ Jilemnice, Harracha – čtení zpráv
z vyšetření dětí v PPP – Mgr.Provazníková, Mgr.Horčičková
- 30.-31.8.2005 – Rodič versus učitel – seminář pro učitele ZŠ Rokytnice nad Jiz. –
Mgr.Provazníková, Mgr.Marková - viz granty
Během školního roku 2004/2005 navštěvovaly pracovnice PPP pravidelně i na
požádání školy jichž jsou garantem, účastnily se konzultací s pedagogy na školách,
prováděly zde individuální i skupinová vyšetření. Provedeno také několik hospitací,
hlavně v 1.tř. (Mgr.Houšková) a třídách s problémovými dětmi (Mgr.Horčičková 5x).

- Poradna přistoupila v tomto školním roce po dohodě s řediteli 1. a 2. ZŠ v Semilech
k ověření možností v průběhu prvního pololetí k pilotnímu projektu školského
poradenského pracoviště. Podle projektu se na obou školách každou druhou středu
uskutečnilo setkání zástupce poradny (PhDr.Picková nebo Mgr.Horčičková), výchovného
poradce, popř. preventisty a zástupce vedení školy. Cílem bylo projednat výchovně
vzdělávací problémy. Nepodařilo se docílit toho, aby problémy systematicky řešil tým
zástupců školy, program určovala pouze poradna , zástupci škol se mu někdy s pocitem, že
je smysluplný, jindy s opačnými dojmy, podřizovali. Obsahem jednání byla dohoda na
skupinových vyšetřeních, jednání o nabídce harmonizačních dnů, konzultace integrovaných
žáků, konzultace nastupujících prvňáčků, konzultace žáků, kteří jsou v evidenci PPP,
projednání závěrů z vyšetření, konzultace žáků, u nich učitelé vyšetření navrhovali,
problematika osobní asistence a pod. . Po půl roce byly konzultace omezeny na dohodu
v případě potřeby pro dlouhodobé onemocnění dr.Pickové.

- Významnou akcí PPP v uplynulém školním roce nejen pro pedagogickou veřejnost byl
27.10.2004 – 4.PORADENSKÝ DEN – Dítě, škola, rodina – viz granty.
Tato akce byla financována prostřednictvím Projektu KÚ, který podala naše PPP.
Získaná výše dotace byla 8.000,- Kč z celkových nákladů 16.400,- Kč. Počet účastníků
činil 84 pedagogů a 13 lektorů a organizačních pracovníků PPP. Grantem za poradnu
byla Mgr.Horčičková.
Pro rodiče - celkem 11 přednášek pro rodiče o školní připravenosti dětí.
- přednášky o školní připravenosti dětí - Mgr.Horčičková - 2x
- Mgr.Houšková - 2x
- Mgr.Marková – 7x

- přednáška pro rodiče ZŠ Horní Branná – Drogy a naše děti – Mgr.Provazníková
- setkání s rodiči žáků problémových tříd ZŠ Lomnice nad Popelkou – Mgr.Provazníková
a PhDr.Picková
Pro studenty
- skupinové profi vyšetření studentů gymnázia v Turnově – Mgr.Provazníková,
Mgr.Marková, Mgr.Houšková, včetně třídenních konzultací o výsledcích – Mgr.Marková
- skupinové profi vyšetření žáků 8.roč. ZŠ Rokytnice nad Jizerou – Mgr.Marková
- praxe studentů gymnázia v Semilech na jarním táboře - dr.Picková
- v rámci jarního tábora setkání dětí se studenty jilemnického a turnovského gymnázia
- skupinové vyšetření studentů ISŠ Turnov - dr.Picková
- přednášky pro studenty ISŠ a DM Turnov, SZŠ Turnov, 2.ZŠ Turnov, Náruč - dr.Picková
- spolupráce na víkendovém setkání středoškoláků říjen 2004 na Benecku – dr.Picková,
Mgr.Marková, Mgr.Houšková – akce Podkrkonošské společenosti (občanské sdružení)
Účast na dalších akcích
- Mgr.Leitnerová – pracuje jako krajský koordinátor péče o nadané děti
- Setkání pracovníků PPP Libereckého kraje – 2x, 30.9.2004 a 31.3.2005
- Účast na zápisech do 1.roč. ZŠ
- 6. – 7. 9.2004 – Mgr. Provazníková účast na poradenských dnech na Seči, které pořádala
Asociace ve spolupráci s IPPP.
- 12. – 13.10.2004 – Mgr. Provazníková – výjezdní porada ředitelů škol a školských zařízení
v Doubici
- 15.2.2005 – Porada ředitelů poraden ČR v Praze
- 9.3.2005 - Mgr. Provazníková proškolení v předpisech BOZP v Liberci
- 7. - 8.04.2005 – Mgr.Provazníková - Výjezdní porada ředitelů Janov nad Nisou
11. Další záměry školy ,zhodnocení, závěr:
Naším hlavním záměrem je udržet kvalitu poskytovaných poradenských služeb v daných
podmínkách a přizpůsobovat v maximální možné míře nabídku požadavkům terénu
v návaznosti na společenské změny a novou legislativu.
Přestože kvantitativně ubývá dětí v systému školství, počet vyšetření narůstá, zvyšuje
se závažnost problémů, se kterými klienti do poradny přicházejí a náprava obtíží se
stává dlouhodobou záležitostí.
Poradně chybí finanční prostředky na obnovení vybavení, které je leckdy staré jako
poradna sama, na nákup kompenzačních pomůcek, které by měla a mohla zapůjčovat
školám ( viz. směrnice k integraci). Nedostupným se stává nákup nových testů v tištěných a
především v počítačových verzích.

PŘÍLOHY
K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ O ČINNOSTI
PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2004 – 2005

SEZNAM PŘÍLOH K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ
ROK 2004 – 2005

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Projekt intervenčního programu
Pozvánka na seminář výchovných poradců
Pozvánka na přednášku PhDr.Mertina
Pozvánka na okresní setkání metodiků prevence
Poradenský den – plakátek
Pozvánka na 4.Poradenský den
Peer program 5.-7.11.2004
Peer program 19.-21.11.2004
Pozvánka na setkání zástupců mateřských škol
Přihláška na Dětský jarní tábor 2005
Pozvánka na setkání výchovných poradců
Pozvánka na setkání metodiků prevence
Pozvánka na setkání dyslektických asistentek
Přihláška na Letní dyslektický tábor a letní tábor pro děti 2005
Program KUPOZ
Zařazení do kurzu nápravy grafomotorických obtíží
Pozvánka na kurz rozvoje předškolních dovedností
18. Novinový článek: „ Usnadňují dětem vstup do školy“

