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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 70948810

-

IZO 110003799

-

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

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

Přehled pedagogických pracovníků:
Mgr.Věra Provazníková
PhDr.Věra Picková
Mgr.Ivana Goddefroy
Mgr. Melíšková Martina
Mgr.Jana Leitnerová
Pavlína Provazníková
Nina Mrklasová

ředitelka, psycholog
psycholog
speciální pedagog
speciální pedagog
psycholog
psycholog
psycholog

100%
100%
100%
80%
100%
20%
20%

Mgr.Petra Houšková
Mgr. Lenka Marková

speciální pedagog t.č. mateřská dovolená
speciální pedagog t.č. mateřská dovolená

Přehled nepedagogických pracovníků
Ludmila Sieglerová
Veronika Hanušová
Miloslav Blažek
Melíšková Marie

sociální pracovnice
uklízeč
uklizeč
uklizečka

100%
20%
10%
10%

Věková skladba
v přepočtených úvazcích

celkem
z toho ženy

< 30 let

31 - 40
let

41 - 50
let

51 let důchodový věk

důchodový
věk

celkem

0,4
0,4

1,8
1,8

1
1

2
2

0
0

5,2
5,2

V tomto školní roce jsme se museli vypořádat s dlouhodobou pracovní neschopností
speciální pedagožky Mgr. Godderfoy, kde jsme zvýšeným pracovním nasazením přebíraly
nezbytné úkoly.
3. Přehled odborné a pedagogické způsobilosti
Všichni zaměstnanci PPP s pracovní smlouvou na dobu neurčitou splňují kvalifikační
předpoklady pro výkon svých funkcí dle platných předpisů.
Psycholožky na 20% jsou studentkami jednooborové psychologie a pracují pod
supervizí.

4. Věková skladba
Průměrný věk pedagogických pracovníků je 38,857
Průměrný věk nepedagogických pracovníků 68
Průměrný věk pracovníků PPP 53,42 roků.

Mzdové podmínky pracovníků
V období školního roku 2009/2010 činila
průměrná mzda zaměstnanců byla 23 995 ,- Kč
průměrná výše nenárokových složek 5 310 ,- Kč
-

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků
Pavlína Provazníková –studující jednooborovou psychologii na FF UK Praha
Nina Mrklasová - studující jednooborovou psychologii na FFU v Olomouci

5. Účast na vzdělávacích akcích:
-

2.9.2009 – Školení BOZP – p.Křepinský – společné s PPP Jičín
24.11.2009 – Provazníková- proškolení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky.
Dr. Chavla a Dr.Trapková - psychosomatika – kasuistický seminář – VL,MM,VS
Školení – Datové schránky – LS, VL
L.Pekařová- Jak předcházet agresivitě u dětí -JL
Poradenské dny - Žďár nad Sázavou - MM
IPPP PH- Nová maturita - VL,IG,JL
Nadané děti IPPP PH- z pohledu speciálního pedagoga – MM
ISŠ Burza škol Turnov - MM
Sympózium ADHD v Jablonci nad Nisou – VS,NM,PP,VL
Pracovní setkání speciálních pedagogů k péči o nadané děti IPPP Praha –MM
IPPP Praha – Vzdělávání mimořádně nadaných děti - dotazník pro poradny –JL
- Modely integrace mimořádně nadaných žáků ZŠ – JL
Péče o nadané – výcvik Rorsach -JL
Výcvik instrumentálního obohacování – Feuerstein -14 dní – IG
Právo pro každý den – VL
Kurz administrátorů testu Woodcock-Johnson international editions – VL, JL

6. Hospitace na základních školách:
- ZŠ Tatobity – Prov.
- ZŠ Jizerská - IG
- ZŠ I.O.Semily - IG
- ZŠ Lomnice n/P. – IG
- ZŠ Tatobity – MM (2x)
Jednání na školách vyvolaná k problematice speciálních vzdělávacích potřeb:
Melíšková M. – 4 x (I.ZŠ TU, II.ZŠ TU, III.ZŠ TU, ZŠ Tatobity)
Picková V.
- 1x ( WZŠ SM)
Goddefroy I. - 3 x ( ZŠ Jiz.SM, ZŠ I.O.SM)
Kontroly IVP na základních školách:
Goddefroy - 14 škol ( I.O.SM, ZŠ Jiz.SM, ZŠ Vysoké, ZŠ LO, ZŠ Har.Jil.ZŠ Kom.Jil. ZŠ
Studenec, ZŠ Jablonec N/Jiz., ZŠ Poniklá, ZŠ Rokytnice, ZŠ Libštát, ZŠ Horní Branná, ZŠ
Loukov, ZŠ Roztoky u Jil. )
Melíšková M. – 5 škol – 2x za školní rok ( I.ZŠ TU, II.ZŠ TU,III.ZŠ TU, ZŠ Rov.,
ZŠ Tatobity 2x)
Konzultace s rodiči a pedagogy :
Konzultace odborných pracovníků s rodiči a pedagogy činí významnou součást poradenské
práce. Konzultujeme nejen jako součást vyšetření a kontrol IVP, ale i samostatně dle
požadavků škol a rodičů. Z náročnějších konzultací s rodiči jsou pořizovány záznamy do
spisové dokumentace. Tato součást naší práce není samostatně vykazována ve statistickém
výkazu.
7. Údaje o počtu dětí
Počet dětí na území okresu Semily ve školním roce 2009-2010, které jsou
potencionálními klienty PPP :
- základní školy:
- mateřské školy:
- střední školy:
- vyšší odborné školy
- celkem:

6 381 ( z toho 276 ve speciálních třídách)
2 735 ( z toho 145 ve speciálních třídách)
3 809
22
12 947 žáků

8. Výsledky výchovy a vzdělávání
Přehledy vyšetřených dětí

Celkem skupinová vyšetření

SORAD – PP – ZŠ Jilemnice, Vysoké nad Jizerou,ZŠ Libštát

Celkový počet kontaktů s klienty:

1 973

Hlavní důvody vyšetření:
- výukové:
- výchovné problémy :
- profi vyšetření individuální :
- školní připravenost:

794
91
4
299

Kontroly IVP a konzultace ke zpracování IVP -

347

Dyslektická náprava vedená spec.ped. na poradně:
5 klientů - náprava vedena v průběhu celého školního roku - IG
4 klienti - náprava vedena v průběhu celého školního roku – MM
9. Realizované kurzy pro děti:
Metodická pomoc pro kurz „Školička pro předškolní děti „ - ZŠ F.L.Riegra -IG
Kurz grafomotoriky – metodikou Dr. Heyrovské –
2 skupiny - 21 dětí – IG – SM + LO
Kurz předškolních dovedností 6 děti v prostorách PPP - IG - SM
KUPOZ - 5 děti – IG – SM
Kurz grafomotoriky - 2 skupiny – 13 dětí – MM - TU
KUPREV - 15 dětí – MM- TU
Kurz předškolních dovedností - 3 skupiny – 30 dětí – MM -TU
10.Projekty a granty – podané :
ASUP - aktivní sociální učení – na MŠMT – podpořeno
KAPR – každodenní právo
- na MŠMT – nepodpořeno- nerealizováno
Kozákov 2010
- na KÚ LI - nepodpořeno – realizováno
11. Oblast řízení zařízení
Činnost PPP je vymezena Školským zákonem (561/2004), Vyhláškou MŠMT ČR č. 72/2005
- O výchovném poradenství, a dalšími právními předpisy.
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.

Ředitelka poradny se pravidelně účastní porad ředitelů, které svolává zřizovatel KÚ Liberec.
Dále se účastní porad ředitelů poraden české republiky, které svolává IPPP z podnětu
MŠMT Praha.

PPP průběžně spolupracuje:
-

s krajským úřadem
s 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

-

Snažíme se o spolupráci s pověřenými obcemi III, ale společenská zakázka není
tomuto vzorci nakloněna. Nejsme přizváváni na porady ředitelů základních a
mateřských škol, kde bychom mohli projednávat aktuální problémy.

12. Oblast sociálně patologických jevů

-

Lanové centrum s dětmi z loňských 7. tříd, s nimiž jsem celý rok pracovala 3.9.2009 – Prov.

-

Harmonizační dny 6. ročníky ZŠ Libštát - 14.9.2009 – 16.9.2009 – kompletní
lektorské zajištění a příprava programu –PP - pod supervizí Prov. (Viz. hodnocení
dětí)

-

Dva peer programy byly financovány prostřednictvím Projektu KÚ Liberec, který
jako každoročně pedagogicko psychologická poradna předkládala.

.
Peer pro začátečníky ze ZŠ : 13.11. - 15.11.2009, celkem 24 dětí ze základních škol
Peer pro pokročilé ze ZŠ :
20.11.- 22.11.2009, celkem 24 dětí
Za PPP zajišť. – Prov., Sieglerová
-

Práce s problémovou 5. třídou ze ZŠ V/n/ J - PP ( 18.11.2009 dále 15.2.2010 a
24.5.2010)

-

Konzultace s TU 4. ročníků , problém ve vztazích mezi dětmi, sociogram a povídání
s dětmi – PP – 7.9.2009 ZŠ Jilemnice
Program pro 4. ročník dětí II. ZŠ Jilemnice – p. uč. Koldová – Zadání –Program proti
rasismu. Projednání sociometrie. PP a Prov. - 2.11.2009

-

06.10. – 07.10. 2009 jsme ve spolupráci s pracovníky Krajského úřadu zorganizovali
a zajistili pracovní setkání metodiků prevence v areálu Liščí Kotce v Rovensku pod
Troskami .
Téma – PhDr.Zdeněk Vojtíšek - Nová náboženská hnutí v České republice
v souvislostech. Zajišťovala: Prov. A Sieg.

-

Dne 5.11.2009 svolala POLICIE ČR pracovní setkání institucí zabývajících se
mládeží- zástupci Policie, OOP,OS,OSZ,OSPOD,PMS Semily, REP Turnov, PPP

Semily ( účastníci byli seznámeni s bezpečnostní situací v lokalitě, statistikou
mladistvých pachatelů,…..) Prov.

-

- 15.12.2009 jsme zorganizovali na základě požadavku metodiků prevence pracovní
setkání metodiků základních a středních škol se sociálními pracovnicemi pověřených
úřadů, projednali jsme doporučení k omlouvání nepřítomnosti žáků lékaři, poskytli
jsme informace z meziresortního setkání institucí zabývajících se mládeží……
-

V průběhu celého školního roku pravidelná spolupráce s Mgr. Krčmářovou,

které patří poděkování za vstřícnou spolupráci - za PPP Semily Provazníková

-

Krajský úřad Liberec- pracovní skupina pro oblast primární prevence – Tvorba akčního
plánu na další tři roky - 8.3.2010 – Prov.
Krajský úřad Liberec – Akční plán protidrogové politiky KÚ na tři roky - 7.4.2010 -Prov.

-

Konzultace s pedagogy – Šikana na škole - ZŠ Jes. (27.4.2010) Prov.

-

Křesťanské sdružení Semily – působení v primární prevenci - pan Koťátko 29.4.2010 – Prov.

-

„ Jak se nestat závislákem „ : K této preventivní akci byli proškoleni studenti
ze SZŠ Turnov, GIO Semily, G Jilemnice ( 14.9.2009 ,2.3.2010, 4.3.2010) – Pick.
Akce pro školy probíhaly:
19.10.2009 – Jilemnice
20.10.2009 - Turnov
15.03.2010 - Rokytnice n/Jiz.
16.03.2010 - Jilemnice

-

Účast na Projektu prevence ZŠ Libštát- práce s 7. třídou- promítnutí filmu Mezi
stěnami“, pak práce s dětmi (10.5.2010) – Prov.

–

Účast na Projektu prevence – ZŠ Horní Branná 7. třídy- „ Mezi stěnami“
(13.5.2010) – Prov.

–

Konzultace na žádost školy o šikaně (27.5.2010) - ZŠ Libštát ohledně objevené
šikany v 5. ročníku ZŠ. Hledání strategií…. Prov.

-

Práce se třemi třídami šestých ročníků ze ZŠ Lomnice nad Popelkou – prevence
šikany, dotazník + promítání filmu Mezi stěnami a následná reflexe s dětmi za
přítomnosti pedagogů – (28.5.2010 ) – PP, Prov.

-

17.06.2010 - Výstup na Kozákov – tradiční preventivní akce poradny.
Program –viz. příoha - zajišťovala za PPP - Pick.

-

13. Údaje o výsledcích kontrol

7.12.2009 – 9.12.2009 – byla realizována veřejnosprávní kontrola ČŠI Liberec.
30.4.2010 – kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a
důchodovém pojištění – bez závad.
2.6.2010- Projednání závěrečné zprávy PPP na KÚ Liberec.

14. Metodické vedení výchovných poradců
- 07.10. - 8.10.2009 – jsme připravili a organizačně zajistili pravidelné pracovní setkání
výchovných poradců ZŠ, SŠ z územního celku okresu Semily . Akce byla realizována
v Rovensku pod Troskami V rámci podpory technických povolání jsme ve spolupráci s pí
Jetelovou z Úřadu práce v Semilech zajistili exkurzi do firmy KONVEX v Rovensku pod
Troskami.
Hlavní přednáška byla na téma : Nová náboženská hnutí v České republice
v souvislostech- PhDr. Vojtíšek FF UK Praha. Na pracovním setkání se prezentovaly
naše střední školy, zazněly nové informace z úřadu práce…
- 31.3.2010 – Pracovní setkání výchovných poradců na Úřadu práce .Na programu bylo
vystoupení zástupce Úřadu práce v Semilech, Mgr. Křečka z KÚ- prezentace Projektu
poradenství v Libereckém kraji, zástupce vojenského náborového střediska a PPP .
- 21.4.2010 - Setkání VP na CVLK v Liberci při příležitosti akce „Perličky řemesla“
15. Metodické vedení dyslektických asistentek
-

Pracovní seminář dyslektických asistentek – Didaktické pomůcky a pracovní
materiály pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

25.5.2010 – Semily
26.5.2010 - Turnov

16. Tábory
Na jarním táboře se podílela naše poradna prostřednictvím uvolnění Dr. Pickové jako hlavní
vedoucí . Tábor byl realizován pro děti s poruchami chování o jarních prázdninách 2010.
7.5.- 9.5.2010 – příprava letního tábora pro děti. Prov.
6.8.- 19.8.2010 - letní tábor a letní dyslektický tábor v Drhlenách - garant
Mgr. Provazníková – tábora se zúčastnilo 68 dětí .

17. Nové trendy - Školské poradenské pracoviště
Tradicí se již stává a několik let úspěšně funguje - tzv. Školní poradenské pracoviště při
Základní škole v Lomnici nad Popelkou, kde je zajišťována přítomnost odborného
pracovníka poradny , vždy druhou středu v měsíci. Tato služba se osvědčila a je žádána i
nadále .

18.Lektorská činnost

Pro rodiče - celkem 17 přednášek pro rodiče dětí .

Přednášky o školní připravenosti dětí :

Mgr.Melíšková
– 2 x ( MŠ Všeň, Mírová )
Mgr. Provazníková – 8 x ( MŠ Zámecká Jil.,
Pěnčín, Vysoké n/J., Stružinec, Jenišovice, Spořilovská Jil., Rovensko p/Tr. Harrachov)
Dr. Picková – 2 x ( MŠ Rokytnice, Jablonec n/J.)
Mgr. Leitnerová
- 1 x ( MC Náruč – vstup
do MŠ a ZŠ)
Přednáška na téma :
- Jak se učit - DM Turnov – Pick.
- Poruchy učení – M.E.D. Semily – Pick.
- Příprava dětí do školy – ZŠ Jesenný – Prov.
- Příprava do školy – ZŠ Pěnčín - JL
Pro studenty
Proškolení studentů GY SM, SZŠ TU – „ Jak se nestát závislákem“ - dr.Picková
Pro učitele

Pracovní setkání s pedagogickým sborem ZŠ Jesenný – Prov.
Pracovní setkání ZŠ Libštát + p.Kmínek Policie ČR – Prov.
19. Vedení stážistů :
Praxe Zahradníková – studentka psychologie - vedla Dr. Picková
Praxe Vatrasová Milena- Policie ČR – studentka TU Liberec - vedla Dr. Picková i Mgr.
Goddefroy
Praxe – Maglénová Jiřina – studentka sociálně právní Praha - Sieglerová
Praxe – Mgr. Zajícová – učitelka - Semily – Mgr. Goddefroy
Praxe - Mgr. Mrázková – výchová poradkyně – Mgr. Melíšková
Praxe – Bc. Luftnerová - učitelka MŠ – Mgr. Melíšková
20. Další záměry poradny ,zhodnocení, závěr:
o

o
o
o

o

o

Naším trvalým hlavním záměrem je udržovat vysokou kvalitu poskytovaných
poradenských služeb a rozvíjet v rámci možností a v souladu s poptávkou činnost
školských poradenských pracovišť.
Zdárně zvládnout agendu spojenou se státními maturitami.
Využít co nejvíce možností, které se poradně nabízejí v souvislosti s realizací
projektu „Poradenství v Libereckém kraji“ a rozšířit nabídku činností.
S ohledem na dlouhodobou pracovní neschopnost naší kolegyně se v uplynulém roce
nepodařilo nabídnout služby neúplným základním školám okresu v oblasti sociálně
patologických jevů. Tento úkol stále trvá.
Pokračovat v obnovování vybavení jednotlivých elokovaných pracovišť navzdory
obtížím ve financování. V Turnově v souladu s novou koncepcí školství ve městě
vyjednávat o prostorách pro zajištění poradenských činností.
I nadále jsem přesvědčena, že v rámci daných možností naše pracoviště poskytuje
služby na vysoké profesionální úrovni.

SEZNAM PŘÍLOH K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ O ČINNOSTI PPP ZA
ŠKOLNÍ ROK 2009– 2010

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.

Pozvánka na seminář výchovných poradců
Pozvánka na okresní setkání metodiků prevence
Pozvánka na pracovní setkání metodiků prevence
Pozvánka na pracovní setkání výchovných poradců
Pozvánka na setkání dyslektických asistentek
Pozvánka na akci „ Jak se nestat závislákem“
Pozvánka na „ Kozákov“
Nabídka na Letní dyslektický tábor a letní tábor pro děti 2010
Nabídka kurzů pro předškoláky
Dopis ředitele základní školy

