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Zprávu předkládá:
Semily 31.10.2006

Mgr.Věra Provazníková
ředitelka PPP Semily

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 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

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

Přehled pedagogických pracovníků:
Mgr.Věra Provazníková
ředitelka, psycholog
PhDr.Věra Picková
psycholog
Mgr.Ivana Horčičková - Goddefroay speciální pedagog
Mgr.Lenka Marková
speciální pedagog
Mgr. Melíšková Martina
speciální pedagog
Mgr.Jana Leitnerová
psycholog
Od března 2006 nástup na mateřskou dovolenou

1,0
1,0
1,0
1,0
0,3
0,25

Přehled nepedagogických pracovníků
Ludmila Sieglerová
sociální pracovnice
1,0
Veronika Hanušová
uklízeč
0,2
M. Blažek
uklizeč
0,1
Melíšková Marie
uklizečka
0,1
Michaela Havrdová
sociální pracovnice
1,0
Pracovní poměr ukončen z důvodu nedostatku limitu pracovníků, který byl stanoven
poradně krajským úřadem k 28.2.2006
Mgr.Petra Houšková
speciální pedagog 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 všech zaměstnanců činí 45,27 roků.

Mzdové podmínky pracovníků
V období školního roku 2005/2006 činila
průměrná mzda pedagogických pracovníků
průměrná mzda nepedagogických pracovníků
průměrná výše nenárokových složek pedagogických pracovníků
průměrná výše nenárokových složek nepedagog. pracovníků
-

28 321 Kč
15 929 Kč
3 905 Kč
823 Kč

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků
Mgr. Marková Lenka – únor 2006 ukončeno studium speciální pedagogiky - etopedie
na PF UK Praha.
Účast na vzdělávacích akcích:

-

Poradenské dny - Seč - Mgr.Marková, Mgr. Gooddefroy
Kázeňsky problematičtí a obtížně zvladatelní žáci- Mgr.Marková
Strategie vyšetřování šikany – Centrum KHK - Mgr.Marková
Dyskorunka Praha – výstava pomůcek pro dyslektiky – Mgr. Goddefroy
Nisa schola Liberec – Mgr.Goddefroy
Burza škol Turnov – Mgr. Goddefroy
Školení Dr. Valenty – Správní řád- 27.1.2006 – Provazníková
Školení požární ochrany - 17.3.2006 Liberec – Provazníková
Kurz certifikátorů primární prevence – Praha - Praha

Odborné stáže
-

Návštěva PPP Náchod a konzultace odborných postupů 19.1.2006 – všechny
pracovnice PPP
Pracovní setkání pracovníků poraden Libereckého kraje 6.10.2005 v PPP v Jablonci
nad Nisou- Mgr. Provazníková,Mgr. Marková, Mgr. Goddefroy,

Hospitace na základních školách :
-

10 x - Mgr. Goddefroy Ivana
20 x - Dr. Picková Věra
6x - Mgr. Marková
14x
Mgr. Věra Provazníková

5. Údaje o počtu dětí
Počet dětí na území okresu Semily ve školním roce 2005-2006:
- základní školy:
- mateřské školy:
- střední školy a SOU:
- gymnázia
- celkem:

7 517
2 515
1 351
1 146
12 529 žáků

Průměr na jednoho odborného pracovníka činí 2 914 dětí. Odborným pracovníkem se
v této zprávě rozumí psycholog nebo speciální pedagog.

6.

Výsledky výchovy a vzdělávání

Přehledy vyšetřených dětí
Celkem skupinově vyšetřeno
-

221 žáků

9.1.2006 – sociometrie 8.roč. ZŠ Jilemnice 26.4.2006 – sociometrie 6..roč. ZŠ Semily
ISŠ Turnov – skupinové vyšetření
profi vyšetření na gymnáziu v Turnově – 3 skupiny
profi vyšetření na ZŠ Semily – 2 skupiny
vyšetření v ZŠ v Lomnici nad Pop.

Celkem individuálních vyšetření: 1603
- z toho vstupní:
kontrolní:

626
977

Hlavní důvody vyšetření:
- výukové:
- kontroly a následná vyšetření:
- školní připravenost:
-

249
977
377 (z toho 220 návrhů na odlož. povin.škol.doch. )

Realizované kurzy pro děti:
Celkem v kurzech pořádaných poradnou zařazeno :
-

49 dětí

Kurz grafomotor. dovedností metod. Heyrovské – 3 skupiny (Lomnice n.P. 2 skupiny,
Semily 1 skupina)
(28 dětí)
Stimulační kurz pro předškoláky
- 1 skupina – 12 dětí
KUPOZ - Semily - 2 dětí,
Náprava VPU – 7 dětí (z toho 2 děti dyskalkulie)

7.Oblast řízení zařízení
Činnost PPP je vymezena vyhláškou MŠMT ČR č. 72/2005 - O výchovném poradenství a
Metodickým listem k poskytování poradenských služeb na školách a školských zařízeních
č.j. 13 409/98-24 ze dne 13.3.1998.
Každá pracovnice zpracovává vlastní plán práce a osobního rozvoje na školní rok. Osobní
plány za celý školní rok jednotlivé pracovnice vyhodnotí a pak je vše sumarizováno za celé
zařízení.
Pravidelné pracovní porady PPP se dle plánu na školní rok konají 1x měsíčně. Vždy je
pořizován zápis, který je všemi zaměstnanci kontrolován a podepisován .
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

8. Oblast sociálně patologických jevů
-

Dva peer programy byly financovány prostřednictvím Projektu KÚ Liberec, který jako
každoročně pedagogicko psychologická poradna předkládala.
Dotace činila celkově 50 000,- Kč.
Peer pro ZŠ : 04. - 06.11.2005, celkem 25 dětí
Peer pro ZŠ : 25.11.-27.11.2005, celkem 24 dětí

-

20.10 – 21.10 2005 jsme ve spolupráci s pracovníky Krajského úřadu zorganizovali a
zajistili pracovní setkání metodiků prevence v Hotelu Krosnov. Odbor školství KU
Liberec finančně přispěl na zajištění akce. (Program – viz příloha)

-

4.5.2006 jednodenní pracovní setkání metodiků v PPP Semily

-

Naše poradna organizačně i odborně zajistila intervenční program pro
problémové třídy základní školy v Lomnici nad Popelkou v termínech 3.11. až 4.11.
2005 a 24.11. až 25.11.2006 . Program byl realizován v sokolovně ve Studenci.

-

14.12.2005 naše poradna ve spolupráci s SPLDD připravila seminář pro pediatry
našeho okresu. Tématem byla nová školská legislativa- Mgr. Provazníková a možný
průsečík spolupráce dětský lékař x soudce – Judr. Janečková

-

Poradna se účastnila a aktivně podílela na jednání pracovní skupiny –
Multidisciplinární tým . V týmu jsou zástupci : PPP x Probační a mediační služby
Semily x státní zástupkyně OS Semily x soudkyně ve věcech mládeže OS Semily ,
zástupci Policie ČR a zástupkyně OPD z pověřených obcí ( SM, TU, JI) x zástupkyně
občanského sdružení REP. Tým se sešel ve dnech 5.10.2005 a 14.3.2006.

9. Údaje o výsledcích kontrol

V prvním týdnu ledna 2006 byla provedena kontrola pedagogicko psychologické poradny
pracovníky kontrolního oddělení Krajského Úřadu v Liberci .Nebyly shledány nedostatky.
24.8.2006 byla provedena kontrola OSSZ Semily . Nebyly zjištěny závady.
10. Další údaje o aktivitách PPP
- Poradna podala grand na projekt Rodič versus učitel ? Tato akce byla připravena pro
pedagogický sbor ZŠ v Rokytnici nad Jizerou a reagovala na aktuální potřeby

pedagogického sboru. Finančně byla akce podpořena prostřednictvím Grantového fondu
Libereckého kraje částkou 3 000 ,- Kč, Hodnocení účastníků je založeno v dokumentaci
akce v PPP.
- Největší akcí PPP v uplynulém školním roce nejen pro pedagogickou veřejnost byl
26.10.2005 - PORADENSKÝ DEN – na téma Jazyk a já.
Na tuto akci podala naše poradna jako každoročně grand a akce byla finančně podpořena
prostřednictvím Grantového fondu Libereckého kraje částkou 7 000 ,- Kč, tj. 42,2%
celkových nákladů akce. Počet účastníků činil 96 pedagogů , 3 studenti a pracovnice PPP.
- Účast na Burze středních škol , která byla organizována na ZŠ Lomnice nad Popelkou.
(30.11. 2005)

Metodické vedení výchovných poradců
- 13.- 14.10.2005 – jsme připravili a organizačně zajistili pravidelné pracovní setkání
výchovných poradců ZŠ, SŠ z územního celku okresu Semily . Akce byla realizována na
Malé Skále . Hlavní přednášku měl - Dr. Vacek – „ Komunikace – rodina – škola –
dítě se specifickými vzdělávacími potřebami. I tato akce byla podpořena prostřednictvím
Grantového fondu Libereckého kraje částkou 11 000,- Kč, tj. 31 % celkových skutečných
nákladů.
- 6.4.2006 – jednodenní pracovní setkání výchovných poradců na Úřadu práce v Semilech.

Metodické vedení dyslektických asistentek
-

3x pravidelné setkání – 10-5.2006 Lomnice nad Pop. , 17.5.2006 Jilemnice, 24.5.2006
Turnov – na téma – zodpovídala Mgr.Horčičková a Mgr.Marková

Tábory
26.2. - 4.3.2006 – poradna se podílela na odborném a personálním zajištění jarního tábora
pro děti s poruchami chování, jehož pořadatelem byla Podkrkonošská společnost přátel
zdravotně postižených .
6.8.- 19.8.2006 - letní tábor a letní dyslektický tábor v Drhlenách - garant
Mgr. Provazníková – tábora se zúčastnilo 75 dětí z kraje. Letošní letní tábor byl
Podpořen z Grantového fondu Libereckého kraje částkou 20 000,- Kč. Peníze byly využity
pro nákup kompenzačních pomůcek pro dyslektickou péči.
Akce pro učitele

-

Zorganizovali jsme 31.5.2006 – setkání ředitelů ZŠ 1.-5.roč. v Semilech – téma –
péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Zodp. Mgr. Provazníková
Beseda se členy pedagogického sboru SŠ GY Jilemnice a SPŠT Jilemnice a SUPŠ
Turnov - téma – žáci s SPU na střední škole – zodp. Godderfoy
Porada ředitelů ZŠ pověřeného úřadu Jilemnice a Semily - 26.1.2006 Štikov zodp.
Provazníková

Během školního roku 2005/2006 navštěvovaly pracovnice PPP pravidelně i na pořádání
školy jichž jsou garantem, účastnily se konzultací s pedagogy na školách, prováděly zde
individuální i skupinová vyšetření.

.
Pro rodiče - celkem 8 přednášek pro rodiče o školní připravenosti dětí.
přednášky o školní připravenosti dětí

- Mgr.Provazníková - 1x
- Mgr.Horčičková – 3 x
- Mgr.Marková
–4x

Pro studenty
- skupinové profi vyšetření studentů gymnázia v Turnově – Mgr.Marková
- přednášky pro studenty ISŠ Turnov - dr.Picková
- přednáška pro studenty ISŠ Semily o testových metodách , testy osobnosti a testy IQ. –
Mgr.Provazníková ( 12.12.2005)
Účast na dalších akcích
- setkání k dlouhodobému záměru - Liberec – 12.10.2005 (Provazníková)
- Účast na zápisech do 1.roč. ZŠ
- Účast na setkání pracovní skupiny pro péči o nadané děti v Praze – 2.5. a 20.6.2006
11. Další záměry školy ,zhodnocení, závěr:

Naším hlavním záměrem je flexibilně reagovat na nové směry společenské poptávky ,
udržet i nadále kvalitu poskytovaných poradenských služeb .
Dokladem toho je , že jsme realizovali v tomto školním roce , po dohodě s řediteli dvou škol
tzv. Školní poradenské pracoviště. V Základní škole v Lomnici nad Popelkou bylo
zajištěno pět pracovních dnů, kdy byl pracovník poradny na škole k dispozici.( 8.2., 8.3.,
12.4,10.5.14.6.2006 , vždy druhou středu v měsíci) Tato služba se osvědčila a pokračuje i
v letošním školním roce.
Na základě požadavku ISŠ Semily byl k dispozici pracovník poradny na škole v těchto
termínech: 9.5., 6.6. a 13.06.2006 vždy od 8.00 hod. do 13.00 hodin. Z této spolupráce není
z mého pohledu jednoznačný závěr.
V uplynulém školním roce jsme v poradně zpracovali Doporučení pro péči o děti se
speciálními vzdělávacími potřebami a pokusili jsme se zformulovat interní kritéria pro
stanovování diagnóz.
Stále se potýkáme s nedostatkem finančních prostředků na obnovení vybavení, které je
leckdy staré jako poradna sama. Nedostupným je nákup nových testů v počítačových
verzích, které by usnadnily práci odborných pracovníků.

SEZNAM PŘÍLOH K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ O ČINNOSTI PPP ZA
ŠKOLNÍ ROK 2005– 2006

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

Pozvánka na seminář výchovných poradců
Pozvánka na okresní setkání metodiků prevence
Poradenský den – program
Článek v Deníku Pojizeří
Pozvánka na seminář pediatrů
Pozvánka na setkání výchovných poradců (6.4.2006)
Pozvánka na setkání metodiků prevence ( 4.5.2006)
Pozvánka na setkání dyslektických asistentek
Přihláška na Letní dyslektický tábor a letní tábor pro děti 2006
Pozvánka na pracovní setkání – zástupců organizací zabývajících
se primární i sekundární prevencí.
Rozpis na poradenské středy
Nabídka letního tábora –Drhleny 2006
Vnitřní rámcová kritéria PPP k normativům
Doporučení PPP ve vztahu k péči o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami na území okresu Semily

