
PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
SEMILY 

 
Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01        tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz 
www. pppsemily.wz.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI  
 

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 – 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zprávu p ředkládá:    Mgr.Věra Provazníková 
                                   ředitelka  PPP Semily 
Semily 31.10.2007 

 



1. Základní údaje o 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 
 
  
 
4. Údaje o pracovnících za řízení, jejich kvalifikaci, praxi a zp ůsobilosti  
 
- Přehled  pedagogických pracovníků: 
 

Mgr.Věra Provazníková                      ředitelka, psycholog                      1,0 
PhDr.Věra Picková                             psycholog                                      1,0 
Mgr.Ivana Goddefroy                         speciální pedagog       1,0 
Mgr.Lenka Marková                           speciální pedagog                          1,0 
od 1.2.2007 mateřská dovolená 
Mgr. Melíšková Martina                       speciální pedagog                         1.0 
Mgr.Jana Leitnerová                            psycholog                                      0,25 
návrat  Z MD  na částečný úvazek od  prosince 2006  
Pavlína Provazníková                          metodik prevence     od 1.2.07      0,20 
 
Mgr.Petra Houšková          speciální pedagog   t.č. mateřská dovolená 
Mgr. Lenka Marková                          speciální pedagog t.č. mateřská dovolená     
  
 
Přehled nepedagogických pracovníků 
 
Ludmila Sieglerová          sociální pracovnice                  1,0 
Veronika Hanušová          uklízeč                                            0,2 
Miloslav Blažek                                  uklizeč                                             0,1 
Melíšková Marie                                 uklizečka                                         0,1 

 
 
- 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 39,44 roků.   
 



 
 
Mzdové podmínky pracovníků 
 

V období školního roku  2006/2007  činila 
průměrná mzda pedagogických pracovníků                                     27  413 Kč  
průměrná mzda nepedagogických pracovníků                                 14  105 Kč 
průměrná výše nenárokových složek pedagogických pracovníků       5 140 Kč 
průměrná výše nenárokových složek nepedagog. pracovníků             3 354 Kč 

 
 
- Údaje o dalším vzdělávání pracovníků 
 

Mgr. Goddefroy  - Feuersteinova metoda  instrumentálního obohacování (Praha) 
      Pavlína Provazníková –studující jednooborovou psychologii na FF UK Praha 
      Mgr. Marková – Obrázkový test profi orientace (  Praha) 
        
 

 
       Účast na vzdělávacích akcích: 
 
- Cizí jazyky a SPU -  Mgr. Goddefroy 
- Kázeňské obtíže -   Hradec Králové  Mgr.Goddefroy 
- Kolokvium Jičín – Dr. Mertin  - Mgr. Marková , Mgr. Provazníková 
- Veletrh dětské knihy  Liberec – Mgr.Goddefroy 
-    Účast na setkání pracovní skupiny pro péči o nadané děti v Praze , Mgr. Leitnerová 
 
 
 
 Odborné stáže  
 
- Pracovní setkání v PPP Jičín  
- Pracovní setkání pracovníků poraden Libereckého kraje  v České Lípě 
- Návštěva v ZŠ Veliš, která je speciální školou s upraveným výukovým programem. 
 
  
 
Hospitace na základních školách  a kontroly IVP  :  
 
-   6 x  -  Mgr. Goddefroy  Ivana  
-   4 x  -   Dr. Picková Věra 
-   6x  -   Mgr. Marková Lenka 
-   4x      Mgr. Věra Provazníková 
-   4 x      Mgr. Melíšková  Martina 

 
5. Údaje o po čtu dětí  
 
      Počet  dětí na území   okresu Semily ve školním roce 2006-2007: 
  
      - základní školy:      6  580 
      - mateřské školy:  2  585 
      - střední školy:       3  890 
      - celkem:                       13  055 žák ů 
 



      Průměr  na jednoho odborného pracovníka činí   2.637  dětí.   Odborným pracovníkem se 
v této zprávě rozumí psycholog nebo speciální pedagog. Ředitel je počítán plným úvazkem, 
ale správně má  přímou povinnost poloviční oproti ostatním pedagogickým pracovníkům, pak 
by tedy činil průměrný počet klientů na 1 pracovníka 2.933.  
 
 
 
 
6.  Výsledky výchovy a vzd ělávání  
  
Přehledy  vyšetřených dětí 
 
Celkem skupinová  vyšet ření  
 
PhDr. Picková  -  7 skupin  ( ISŠ Turnov, ZŠ I.Semily, ZŠ Lomnice n/P.  ZŠ Jilemnice ) 
následná práce se t řídami formou 7 setkání. 
 
Mgr. Provazníková V.  – Sociometrie 2 t řídy ZŠ Turnov – následná práce se třídou formou 
1  setkání  
 
 
Celkem individuálních vyšet ření: 1719 
 
- z toho vstupní:                546 
               kontrolní:                 1173 
 
Hlavní d ůvody vyšet ření: 
- výukové:       268 
- kontroly a následná vyšetření:    538 
- školní připravenost:      303  (odklad ů školní docházky doporu čeno 175) 
 
    
 
Realizované kurzy pro d ěti:  
 
Školička pro předškolní děti ve spolupráci se ZŠ F.L.Riegra – 42 dětí – Mgr. Goddefroy  
Kurz grafomotoriky – metodikou Dr. Heyrovské – 2 skupiny -   20  dětí – Mgr. Goddefroy a 
Mgr. Houšková 
( Semily 1 skupina, Turnov 1 skupina)  
Náprava VPU –  4   dětí – Mgr.  Goddefroy 
2 pracovní setkání – 16.4.07 a 19.6.07  s problémovou třídou na ZŠ Košťálov.  
Mgr. Provazníková V. a P. 
  
 
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 konzulta ční hodiny PPP pro ve řejnost a pedagogy jsou na všech 
pracovištích PPP v pond ělí 14,00 -16,00 hod. 
 
2.10.2006 - účast na  poradě ředitelů  pověřené obce Jilemnice – Mgr. Provazníková 
15.11.2006 – 16.11.2007 – Porada ředitelů KÚ Liberec v Janově nad Nisou  
– Mgr. Provazníková 
26.3.2007 – Porada ředitelů poraden MŠMT Praha – Mgr. Provazníková 
22.5. 2007 – Porada ředitelek mateřských škol  pověřené obce Turnov – Mgr. Provazníková 
 
 
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 sociáln ě patologických jev ů  
 
- Dva peer programy  byly financovány prostřednictvím Projektu KÚ Liberec , který jako 

každoročně pedagogicko psychologická poradna předkládala.   
      Dotace činila  celkově  60 000,- Kč.  
      Peer pro ZŠ : 03. - 05.11.2006, celkem 25 dětí ze základních škol 

Peer pro  ZŠ : 10.11.-12.11.2006, celkem 24 dětí   „ 
Za PPP zajišť. – Mgr. Provazníková , Sieglerová 

 
- 9.11. – 10.11. 2006 jsme  ve spolupráci s pracovníky Krajského úřadu zorganizovali a  
      zajistili pracovní setkání metodik ů prevence  v Liberci, jehož součástí byla návštěva  
       metodiků v Dětském diagnostickém ústavu. Odbor školství  KU  
       Liberec  finančně přispěl na zajištění akce. (Program – viz příloha) –  
       za PPP zajiš ť.  Mgr. Provazníková, Sieglerová 
 

- 29.11.2006  jednodenní pracovní setkání metodika prevence  PPP Semily s Bc. Elisovou 
z KÚ na půdě poradny v Semilech .- Mgr. Provazníková  

-   
- 7.12.2006   naše poradna ve spolupráci s SPLDD p řipravila seminá ř pro pediatry   
         našeho okresu. Tématem : Dr. Chvala – bio-psycho- sociální pojetí práce s klientem –  
         Mgr. Provazníková 
 
- Na půdě poradny se účastnilo 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   26.10.2006 a 26.4.2007 – Mg r. Provazníková 

-  
- 8.1.2007  - Pracovní setkání okresních metodik ů prevence na KÚ Liberec s 
      Bc. Kr čmářovou  - za PPP Semily Mgr. Provazníková 



 
- 31.5.2007 - Výstup na Kozákov – společná akce poradny a studujících metodiků 

prevence našeho okresu  -  akce se zúčastnilo 740 žák ů – zajišťovala za PPP - Phdr. 
Picková 

 
- 17.5.2007 – Konference KÚ Liberec – Analýza drogové  scény našeho kraje.   
       Mgr. Provazníková 
 
 
 
 
 
 
9. Údaje o výsledcích kontrol   
  
 
Nebyly realizovány . 
 
 
 
 
10. Další údaje o aktivitách PPP  
 
 
Tradiční akcí  PPP v uplynulém školním roce nejen pro pedagogickou veřejnost byl   
26.10.2006 - PORADENSKÝ DEN  – na téma Dít ě uprost řed džungle rodinných vztah ů.  
Na tuto akci podala naše poradna jako každoročně grant a  akce byla finančně podpořena  
prostřednictvím Grantového fondu Libereckého kraje  částkou 5 000 ,- Kč. 
Počet účastníků činil 92 pedagogů .                                                                                        
 
 
 
Metodické vedení výchovných poradc ů 
 
- 12 - 13.10.2006  – jsme připravili a organizačně zajistili pravidelné pracovní setkání 
výchovných poradc ů ZŠ, SŠ z územního celku okresu Semily  . Akce byla realizována 
v Rokytnici nad Jizerou . Hlavní p řednášku m ěl   - Dr. Čedík  –  „ Poruchy chování „. 
Akce se uskutečnila za finančního přispění Krajského úřadu Liberec. 
           
- 12.4.2007 – jednodenní pracovní  setkání výchovných poradců na Úřadu práce 
v Semilech. 
 
 
 
Metodické vedení dyslektických asistentek  
 
- 3x pravidelné setkání – 02.05.2007 Jilemnice, 17.05.2007 Turnov   a 10.5.2007 Semily,  

na téma : Metakognitivní strategie  – zodpovídala Mgr.Goddefroy  
 
 
Tábory   
 
 
5.8.- 18.8.2007 - letní tábor a letní dyslektický t ábor v Drhlenách  - garant   
Mgr. Provazníková  – tábora se zúčastnilo 76 dětí  z kraje.  



 
Víkendová příprava letního tábora  proběhla 25.5. – 27.5.2007 v Drhlenách-  
zodp. a zajistila – Mgr.  Provazníková 
 
 
Akce pro u čitele   
 
 

- Odborný seminář : Dyslexie a cizí jazyk  – 1.3.2007 – Mgr. Melíšková 
- Zorganizovali jsme  1.11.2006  – setkání s řediteli Turnovska  na III. ZŠ Turnov  – 

téma –    Integrace žáků  péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.  
      Zodp.  Mgr. Provazníková 
 
 
 
Nové trendy  - Školské poradenské pracovišt ě  
 
I v tomto školním roce  jsme realizovali   po dohodě  s řediteli dvou škol   tzv. Školní 
poradenské pracovišt ě.   
V Základní škole v Lomnici nad Popelkou  byla  zajištěna  přítomnost odborného 
pracovníka  poradny , vždy druhou středu v měsíci.  Tato služba se osvědčila a je žádána  i 
nadále . 
Tato služba pokračovala rovněž na  ISŠ Semily  .  
 
Během školního roku 2006/2007 navštěvovaly pracovnice PPP pravidelně i na požádání  
školy,jichž jsou garantem,  účastnily se konzultací s pedagogy na školách, prováděly zde 
individuální i skupinová vyšetření. 
  
 
.  
Pro rodi če - celkem  12 přednášek  pro rodi če dětí . 
 
Přednášky o školní p řipravenosti d ětí :   Mgr.Goddefroy     – 4 x 
                                                                     Mgr.Marková        – 5 x 
 
Přednáška o integraci  dětí se specifickými vzdělávacími potřebami –  společně realizováno 
Mgr. Goddefroy a Mgr. Provazníkovou na ZŠ Lomnice nad Popelkou  ( 9.5.07)  
 
Přednáška na téma : Příprava dít ěte do školy  – Mgr. Provazníková – pro rodiče ZŠ 
Roztoky u Jilemnice  ( 28.11.06) 
 
Přednáška pro rodiče problémových tříd na ZŠ Turnov na téma : Sociometrie a práce se 
třídou. Mgr. Provazníková  
 
 
 
Pro studenty  
 
- přednášky pro studenty ISŠ  Turnov  2x   - dr.Picková 
 
 
 
 
 
 



11. Další zám ěry školy ,zhodnocení, záv ěr:   
 
V uplynulém školním roce se nám podařilo zlepšit pracovní prostředí. Na semilském 
pracovišti jsme vymalovali  veškeré prostory.  
 
Naším hlavním  záměrem je i nadále flexibilně reagovat na nové směry společenské 
poptávky , udržet  i nadále kvalitu  poskytovaných poradenských  služeb  a rozvíjet v rámci 
možností činnost školských poradenských pracovišť.  
 
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.  
 
Jsem přesvědčena, že v rámci daných možností naše pracoviště poskytuje služby na 
vysoké profesionální úrovni . 
 
 

SEZNAM PŘÍLOH K VÝRO ČNÍ ZPRÁVĚ O ČINNOSTI PPP ZA 
ŠKOLNÍ ROK 2006– 2007 
 
 
 
 
 
1.      Pozvánka na seminář výchovných poradců 
2.      Pozvánka na okresní setkání metodiků prevence 
3.      Poradenský den – program 
4.      Pozvánka na setkání výchovných poradců  
5.      Pozvánka na setkání dyslektických asistentek 
6.      Nabídka  na Letní dyslektický tábor a letní tábor pro děti 2007 


