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1. Základní údaje o zařízení  
- Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, 

příspěvková organizace 
- PPP a SPC Semily je od 1. 1. 2015 příspěvkovou organizací Libereckého kraje, 

z rozhodnutí zastupitelstva ze dne 26. 8. 2014 
- IČO 709 48 810 
- IZO PPP 110003799 
- IZO SPC 110003829 
- Zřizovatel: Krajský úřad v Liberci 
- Ředitel: Mgr. Věra Provazníková 
- Datum zařazení do sítě: 21. 1. 2015  

 
Odloučená pracoviště: Turnov, 28. října 1872 a Lomnice nad Popelkou, Fučíkova 61 
 

 
2. Organizace činnosti 
 
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. 
 
Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: 
Pedagogicko-psychologická poradna 
Speciálně pedagogické centrum 
 
Činnost pedagogicko-psychologické poradny je vymezena §116 zákona č.561/2004 Sb, 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Činnost speciálně pedagogického centra je vymezena §116 zákona č.561/2004 Sb, 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.  
 
 
 
3. Rámcový popis personálního zabezpečení zařízení 
 
Přehled pedagogických pracovníků PPP: 
 
Psychologové, včetně ředitelky organizace:  3 osoby,  100% úvazek 
Speciální pedagogové                                   :  2 osoby,  100% úvazek 
                                                                           1 osoba,    50% úvazek   
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Přehled pedagogických pracovníků SPC: 
 
Psycholog                                        : 1 osoba,    70%  úvazek  
Speciální pedagog                                              :  2 osoby, 100% úvazek 
  
 
Přehled nepedagogických pracovníků: 
 
Sociální pracovnice                   : 1 osoba, 100 % 
Administrativní pracovnice                  : 1 osoba, 100 % 
 
 
Věková skladba pedagogických pracovníků PPP v přepočtených úvazcích k 30. 8. 2018: 

 
       

 < 30 let 31–40 let 41–50 let 51 let – důchodový 
věk 

důchodový 
věk Celkem 

celkem 0 2 2 1,5 0 5,5 
z toho ženy 0 2 2 1,5 0 5,5 

 
Věková skladba pedagogických pracovníků SPC v přepočtených úvazcích k 30. 8. 2018: 

 
       

 < 30 let 31–40 let 41–50 let 51 let – důchodový 
věk 

důchodový 
věk celkem 

celkem 0 0 2,7 0 0 2,7 
z toho ženy 0 0 2,7 0 0 2,7 

 
 
Přehled odborné a pedagogické způsobilosti 
 
Všichni zaměstnanci PPP a SPC splňují kvalifikační předpoklady pro výkon svých funkcí dle 
platných právních předpisů. 
 
 
     
4. Údaje o počtu dětí  
 
Potencionální klienti sekce PPP Semily ve školním roce 2017/18 
 
Mateřské školy – běžné třídy 2456, speciální třídy 78 
Základní školy – běžné třídy 6534, speciální třídy 225 
Střední školy – běžné třídy 2768, speciální třídy 41 
  
Celkem potencionálních klientů PPP v běžných třídách 11 758   
                                                              ve speciálních třídách 344. 
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Potencionálními klienty sekce SPC jsou děti a žáci vzdělávající se na území Libereckého 
kraje, kde je vysloveno podezření na poruchu autistického spektra. 
  
 
5. Údaje o výsledcích odborné činnosti pracovníků školského 

poradenského zařízení: 
 
Celkový počet individuálních kontaktů s klienty PPP a SPC: 2 263 
 
Klienti, jimž byla v tomto školním roce poskytnuta skupinová péče: 772 dětí a žáků. 
(harmonizační dny, intervenční programy pro problémové třídy, screening MŠ) 
 
Sociometrické vyšetření – 1 třída na SŠ 
                                        – 1 třída ZŠ 
 
 
Doporučení vydaná k uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky: 
 
Naše ŠPZ vydalo 20 doporučení pro uzpůsobení podmínek z důvodu SPUCH.  
 
 
Screening předškolních dovedností v mateřských školách: 
 
celkem zapojeno 8 mateřských škol na území našeho okresu a 74 dětí  
 
 
 
 
 
Konzultace na školách, kontroly IVP, náslechy ve vyučovacích hodinách  
a vyhodnocování  PO 
 
Konzultace a návštěvy na školách v průběhu školního roku, vyjma akcí a přednášek jsou již 
řadu let na našem školském poradenském zařízení samozřejmostí a standardem naší práce. 
Setkáváme se společně s rodiči a pedagogy, což je pozitivní předpoklad pro řešení 
výchovných a výukových problémů. Objem této aktivity, která je časově náročná pro 
odborné pracovníky, narůstá.       
  
Kontroly IVP na základních školách, sekce PPP 
 
V tomto školním roce jsme pokračovali při kontrole IVP a plnění PO na školách v postupu, 
který jsme nastavili již v uplynulých letech.  Ke kontrolám, které probíhaly na školách, jsme 
vždy zvali pedagogy, ale i rodiče. Změnu pozitivně hodnotili rodiče i pedagogové škol.  
Celkem realizováno 394×. 
 
Kontroly IVP na základních školách, sekce SPC 
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Sekce SPC s ohledem na celokrajskou působnost ne vždy realizuje tyto činnosti přímo na 
školách. Celkem realizováno 6×.   
 
 
Realizované kurzy pro děti 
 
Kurz předškolních dovedností  
10 setkání s 1 skupinou: celkem 12 dětí – kurz Předškolák 
Pracovní seminář grafomotorika 2 skupiny rodičů a dětí 
   
 

Přednášková činnost a pracovní semináře 
  

Pro rodiče: 
 
Přednáška o školní připravenosti dětí (na MŠ a ZŠ): 16 ×     
Přednáška na téma (ZŠ): „Jak se připravovat s dětmi na vyučování“: 2× 
Odborné sdělení „Vztahy žáků ve třídě“: 1× 
 
Pro žáky a studenty 
 
Přednáška s praktickými prvky na téma „Jak se učit“ – 5 tříd ZŠ  
 
Pro učitele: 
 
Metodické setkání s pedagogickým sborem na téma: „Žák s PAS na základní škole“.  
 
 
Oblast sociálně patologických jevů  
 
- Den prevence na Kozákově, který připravila a zorganizovala PPP na základě požadavku 

a dohody s řediteli škol 1.–5. ročníků v termínu 22. 9. 2017  
Téma: Naše tělo v bezpečí. 
Účast: 236 žáků 
Program akce: viz příloha 

 
Harmonizační dny pro nově se tvořící třídní kolektivy na základních školách   
 
- Harmonizační dny -  lektorské zajištění a příprava programu pro 17 tříd ZŠ a 2 třídy 

SŠ, kdy rozsah programu byl od 2 vyučovacích hodin do 4 vyučovacích hodin pro třídu, 
dle požadavku pedagogů a při účasti 2 odborných pracovníků ŠPZ 

 
Prevence šikany na základních školách: 
 
- Preventivní program na 1. stupni ZŠ: „Podpora dobrých vztahů ve třídě“. 
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Práce s problematickými třídními kolektivy, intervence:  
 
Pedagogicko-psychologická intervence v problematických třídních kolektivech: 1 třída SŠ, 
2 odborní pracovníci  
 
 
Metodické vedení školních metodiků prevence 
 
- 5. 10. 2017 – 6. 10. 2017 jsme ve spolupráci s pracovníky Krajského úřadu v Liberci 

v rámci udržitelnosti Projektu Poradenství v Libereckém kraji  CZ1.07/1.2.00 / 14. 0133 
zorganizovali a zajistili pracovní setkání metodiků prevence v penzionu Podháj 
v Sedmihorkách. 

Téma setkání: PaedDr. Tomek- Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,  
                          úpravy hodnocení jako podpůrné opatření 
                          Mgr. Molnár, Maják, o.p.s – Preventivní programy pro školy 
                          Kapitán Folprecht – Policie ČR v LIberci– Drogová problematika na  
                          Liberecku                          
Pozvánka a hodnocení účastníky – viz příloha. 
 
- 28. 3. 2018 – pracovní setkání metodiků základních a středních škol  

Téma setkání: Mgr. Brožová – Rozhádaní rodiče versus škola, dítě v situaci rozvodu,  
                         střídavá péče, případové konference 
                         Mgr. Majerová – Aktivity na podporu dobrých vztahů ve třídě 
                         Mgr. Žáková – Aktuální informace od krajského metodika prevence 

Pozvánka a hodnocení akce účastníky: viz příloha. 
 

V průběhu celého školního roku probíhala pravidelná spolupráce s krajským 
koordinátorem prevence na OŠMT v Liberci. 

 
- pravidelná jednání při zajišťování prevence sociálně patologických jevů na školách na 

základě podnětů pedagogů 
- na vyžádání školy - spolupráce a případné metodické vedení při řešení konkrétních kauz, 

poskytování intervence ze strany odborných pracovníků PPP  
  
Metodické vedení výchovných poradců 
  
- 04. 10. 2017 – 05. 10. 2017 – jsme připravili a organizačně zajistili ve spolupráci se 

zřizovatelem v rámci udržitelnosti Projektu Poradenství v Libereckém kraji  
CZ1.07/1.2.00 / 14. 0133 pravidelné pracovní setkání výchovných poradců ZŠ, SŠ 
z územního celku okresu Semily. Akce byla realizována v penzionu Podháj 
v Sedmihorkách. 

Téma setkání:  PaedDr. Tomek- Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,  
                        úpravy hodnocení jako podpůrné opatření 
                        Mgr. Blažková  – META – vzdělávání cizinců 
                        Bc. Mochalová – Sociálně právní ochrana dětí   

Pozvánka a hodnocení účastníky – viz příloha 
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- 14. 03. 2018 – pracovní setkání výchovných poradců na Úřadu práce  

Téma setkání: Mgr. Sůvová – advokátka – Úvodní informace ke GDPR 
                         Jetelová Věra – Poradenství na Úřadu práce Semily, aktuality 

Pozvánka a hodnocení akce: viz příloha 
 
- Výchovní poradci jako součást poradenského systému jsou přítomni při kontrole IVP na 

škole, kam zveme i rodiče žáků a vyučující.  
- Pokud na škole konzultujeme výukové obtíže, zveme k jednání výchovné poradce. 

Spolupráci s výchovnými poradci vnímáme jako neoddělitelnou součást poradenské 
práce a podpory.  

 

Metodické vedení dyslektických asistentek 
 
- 29. 11. 2017 – pracovní seminář dyslektických asistentek 

Téma setkání: Mgr. Melíšková Martina – Předmět speciálně pedagogické péče pro žáky  
                         s SPU na 1. stupni ZŠ  

       Pozvánka a hodnocení: viz příloha 
 
Metodické vedení pedagogů, kteří učí děti s poruchou autistického spektra 
 
- 18.1. 2018  – Liberec – pracovní setkání pedagogů, kteří pečují o děti s autismem. 

Akce byla uspořádána ve spolupráci PPP Liberec a PPP a SPC Semily. 
26 účastníků ze základních škol. 
 
Tábory  
 
- 5. 8. 2018 – 19. 8. 2018 – letní tábor a letní dyslektický tábor v Drhlenách.  

Garant: Mgr. Věra Provazníková – tábora se zúčastnilo 76 dětí.  
 
Poradenský den 
 
7. 11. 2017 – Naše pedagogicko-psychologická poradna připravila pro pedagogickou i laickou 
veřejnost již 16. ročník Poradenského dne, který byl podpořen v rámci 
udržitelnosti projektu Poradenství v Libereckém kraji CZ.1.07/1.2.00/14.0133.  
Program akce: viz příloha. 
Hlavní téma: „Vědomá komunikace“ – Málková Ivana 
 
Vedení stážistů  
 
V tomto školním roce jsme přijali 5 stážistů. 
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6. Údaje o spolupráci se sociálními partnery 
 
PPP a SPC průběžně dále spolupracuje: 
- s Krajským úřadem v Liberci 
- se základními, středními a mateřskými školami 
- s Úřadem práce v Semilech, oddělení poradenství 
- s oddělením péče o dítě a kurátory 
- s dětskými a odbornými lékaři 
- s Policií ČR  
- se speciálně pedagogickými centry dle jednotlivých zaměření  

 
 
7. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání  
 
Jednotliví odborní pracovníci si volí semináře dalšího vzdělávání dle svého odborného 
zaměření a aktuální nabídky vzdělávacích institucí, především Národního ústavu pro 
vzdělávání v Praze. 
 
Psychologové, dle zaměření: 
 
Semináře v rámci pracovní skupiny pro nadané na NÚV Praha:  
 
18. 9. 2017 Kazuistický seminář ROR s Dr. Krejčířovou 
31. 10.2017  NIDV Liberec: Kulatý stůl   
27. 11. 2017 Mgr. Ondráčková – Diferencovaná výuka 
28. 11. 2017 Pracovní setkání – nadaní 
 
22. 1. 2018 Kazuistický seminář s Dr. Krejčířovou 
23. 1. 2018 Pracovní setkání – nadaní 
 
2. 10. 2017 –   SON-R Testcentrum Praha 
17. 10. 2017 – Všichni žijem v blázinci – Mudr. Radkin Honzák 
31. 10. 2017 – IDS – Testcentrum Praha 
6. 12. 2017 – Lateralita a její vliv na školní úspěšnost – Testcentrum Praha 
 
26. 9. 2017 – Pracovní setkání krajských koordinátorů pro péči o děti s PAS, NÚV Praha 
31. 1. 2018 – Pracovní setkání krajských koordinátorů pro péči o děti s PAS, NÚV Praha  
 
 
Speciální pedagogové, dle zaměření: 
 
Semináře v rámci pracovní skupiny pro nadané na NÚV Praha: 
18. 9. – 19. 9. 2017 – Péče o nadané NÚV Praha 
23. 4. – 24. 4. 2018 – Pracovní skupina speciálních pedagogů pro nadané  
20. 10. a 7. 12. a 8. 12. 2017 – Dr. Volemanová – Kurz neurovývojové stimulace Liberec 
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6. 12.2017 – Lateralita a její vliv na školní úspěšnost – Testcentrum Praha 
17. 10.2017 – Všichni žijem v blázinci – MUDr. Radkin Honzák 
2. 10. 2017 – Speciálně pedagogická diagnostika a intervence u klientů s lehkým mentálním  
                      postižením  
14. 11. 2017 – Sledování vývoje čtení, psaní, matematiky na 1. stupni ZŠ – NÚV Praha 
13. 11. 2017 – Speciálně pedagogická diagnostika dětí s LMP – NÚV Praha 
16. 1. 2018 – Orientační logopedické vyšetření 
 
 
Skupinová účast na vzdělávacích akcích 
 
Všechny pracovnice PPP a SPC Semily byly proškoleny: 
 
16. 4. 2018 – Školení p. Pavelky k GDPR -Liberec  
 
Na školském poradenském zařízení proběhla v tomto školním roce 3 supervizní setkání 
s Mgr. Knopem.  
 
  
8. Údaje o zapojení do projektů 

 
Naše ŠPZ  bylo zapojeno v aktivitách v rámci udržitelnosti projektu Poradenství 
v Libereckém kraji CZ.1.07/1.2.00/14.0133.  
 
Naše ŠPZ bylo zapojeno do Rozvojového programu MŠMT na podporu navýšení kapacit 
Školských poradenských zařízení.  
 
ŠPZ obdrželo od svého zřizovatele Mimořádný účelový příspěvek na nákup diagnostických 
nástrojů pro školská poradenská zařízení na rok 2017. 

 
9. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci zařízení  
 
- Školské poradenské pracoviště  

 
Tradicí se již stalo – 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 oboustranně osvědčila. Ve škole je vždy jeden 
měsíc speciální pedagog a následný měsíc psycholog. 

 
- V uplynulém školním roce jsme pokračovali v činnosti školního pracoviště v Jilemnici 

na Základní škole Komenského, kde byla pravidelně zajišťována odborná péče o žáky 
psychologem a speciálním pedagogem, obvykle v rozsahu dvou dnů v týdnu. 
 

- Pracovní setkání ředitelů škol 1.–5. ročník 
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Ve dnech 24. 10. a 25. 10. 2017 z podnětu ředitelů připravila a zorganizovala PPP 
Semily pracovní setkání s řediteli malých škol 1.–5. ročníků na území okresu Semily 
(program viz příloha) v MCDO Hejnice. 
  
 
Témata setkání: 
Primární prevence na malotřídní škole 
Technická novela Vyhl.27/2016 a další aktuální informace v dané oblasti 
Judr. Vašková – Právní okénko – povinné předškolní vzdělává… 
Mgr. Tesarčík – Aktuality v oblasti základního vzdělávání 
Hodnocení akce: viz příloha 

 
Ve dnech 21. 2. a 22. 2. 2018 opět z podnětu ředitelů připravila a zorganizovala PPP 
Semily pracovní setkání s řediteli malých škol 1.–5. ročníků na území okresu Semily 
(program viz příloha) v Penzionu u Pospíšilů v Nové Vsi nad Popelkou. 
  
Témata setkání: 
Mgr. Musilová - Výpomůcky 
Mgr. Sůvová – advokátka – Úvodní informace GDPR 
Exkurze do chráněné dílny Tilia v Nové Vsi nad Popelkou 
Aktuální informace novely Vyhl. 270 a 416/2017 
Hodnocení akce: viz příloha 
 

10.  Údaje o poradenských službách  
 
Činnosti v oblasti kariérového poradenství: 

 
- Aktivity v této oblasti se pravidelně každoročně opakují. 
- Každoročně zajišťujeme prezentaci středních škol na výjezdním setkání výchovných 

poradců. 
- V prostorách PPP máme nástěnku s nabídkou středních škol našeho kraje a průběžně ji 

aktualizujeme v souladu s informacemi z našich škol o nových oborech vzdělávání. 
- Pravidelně spolupracujeme s úřadem práce, pracovnice poradenského oddělení se 

každoročně na podzim a na jaře účastní pracovního setkání výchovných poradců 
a každoročně zajišťuje prostor na úřadu práce pro jarní pracovní setkání výchovných 
poradců (vždy konec března nebo začátek dubna). 

- Profi vyšetření, pokud rodiče nebo studenti požádají. 
- Výstupní vyšetření našich klientů na konci základní školy, kde je předmětem konzultace 

i další směřování ve vzdělávání a profi. 
- Pokud jsme požádáni, tak se vyjadřujeme v souladu s platnou legislativou, 

k podmínkám přijímacího řízení pro žáky z 9. ročníků. 
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11. Údaje o řízení zařízení    
 
Činnost PPP a SPC je vymezena Školským zákonem (561/2004) a definována ve Zřizovací 
listině organizace. 
 
Pravidelné pracovní porady PPP&SPC se dle plánu na školní rok konají 1× měsíčně. 
Vždy je pořizován zápis, který je všemi zaměstnanci kontrolován a podepsán. 
 
Ředitelka školského poradenského zařízení se pravidelně účastní porad ředitelů, které svolává 
zřizovatel – Krajský úřad v Liberci.  
 
Ředitelka školského poradenského zařízení se pravidelně účastní porad ředitelů PPP ČR, které 
svolává oddělení poradenství na  NÚV Praha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   
 
12.  Údaje o dalších záměrech zařízení, zhodnocení, závěr  
 
- Hlavním záměrem pro následující období je stabilizace procesů ve školském 

poradenském zařízení, a pokud se to podaří, tak rozšířit pracovní tým v sekci PPP i SPC. 
I uplynulý školní rok byl z pohledu řízení organizace extrémně náročným obdobím, 
protože změna legislativy a zcela nové pracovní postupy ve školském poradenském 
zařízení v souvislosti s nejasnostmi v oblasti výkladů různých činností kladlo velký nárok 
na komunikaci v pracovním týmu. 
Velkým přínosem pro naši organizaci byl v dubnu 2018 návrat naší sociální pracovnice 
do pracovního procesu po dlouhodobé pracovní neschopnosti. 
 
Navzdory všem okolnostem se i nadále snažíme a chceme snažit udržovat kvalitu a šíři  

       poskytovaných poradenských služeb a rozvíjet je v rámci aktuálních možností daných   
       lidskou kapacitou zařízení. Za pozitivní fakt v tomto kontextu považuji stabilitu   
       pracovního týmu PPP a příznivé klima na pracovišti, protože psychická zátěž pracovníků  
       ŠPZ je aktuálně extrémní. 
 
- Začít připravovat odloučení SPC od PPP Semily, které schválilo zastupitelstvo 

Libereckého kraje dne 25. 9. 2018 se záměrem vzniku nové příspěvkové organizace kraje 
od 1. 7. 2019. 

 
 
13.  Údaje o výsledcích kontrol  
  

-    Z OSSZ – říjen 2017, kontrolované období 1. 1. 2015 až 30. 9. 2017 – plánovaná 
kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při 
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti – nebyly zjištěny žádné nedostatky. Viz příloha. 

-    Z VZP – z 15. 3. 2018, kontrolované období 1. 4. 2012 až 31. 1. 2018 – kontrola plateb 
pojistného na veřejné zdravotní pojištění, v části Kontrola správnosti stanovení výše 
vyměřovacích základů a správnosti výše pojistného dle účetní evidence zjištěno, že 
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byla nesprávně evidována pohledávka za měsíc 4/2017 – oprava vyměřovacího 
základu pojištěnce DM, v evidenci pobočky pro Liberecký a Ústecký kraj VZP ČR 
byla tato pohledávka opravena. Jinak žádné nedostatky.  Viz příloha. 

-  V naší organizaci proběhly v uplynulém školním roce 2 revize ze strany revizního 
pracoviště NÚV Praha na pracovišti SPC Turnov. 

 
 
 
 
 
 
 
14.  SEZNAM PŘÍLOH K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ O ČINNOSTI PPP & SPC 
 
ZA ŠKOLNÍ ROK 2017–2018 
 
1. Pozvánka na pracovní setkání metodiků prevence základních a středních škol  

(5. 10. – 6. 10. 2017) a hodnocení akce pedagogy 
2. Pozvánka na seminář výchovných poradců základních a středních škol okresu Semily   
3. (4. 10. – 5. 10. 2017) a hodnocení akce pedagogy 
4. Pozvánka na pracovní setkání výchovných poradců základních a středních škol  

(14. 3. 2018) a hodnocení akce pedagogy 
5. Pozvánka na pracovní setkání metodiků prevence základních a středních škol (28. 3. 

2018) a hodnocení akce pedagogy 
6. Pozvánka na 16. Poradenský den „Vědomá komunikace – Ivana Málková“ (7. 11. 2017) 
7. Pozvánka na metodické setkání základních škol okresu Semily – pracovní setkání ředitelů 

(24. 10. – 25. 10. 2017) a hodnocení akce řediteli 
8. Pozvánka na metodické setkání základních škol okresu Semily – pracovní setkání ředitelů 

(21. 2. – 22. 2. 2018) a hodnocení akce řediteli 
9. Pozvánka na pravidelné setkání dyslektických asistentek „Předmět speciálně pedagogické 

péče pro žáky s SPU na 1. stupni“ (29. 11. 2017) 
10. Pozvánka na den prevence – Kozákov – Naše tělo v bezpečí – 22. 9. 2017 
11. Protokol o kontrole z OSSZ – (říjen 2017) 
12. Protokol o kontrole z VZP – (15.3.2018) 
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