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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 k 31.8.2019: 
 
Psychologové, včetně ředitelky organizace:  3 osoby 100 % úvazek 
 1 osoba 40  % úvazek  
Speciální pedagogové                                   : 1 osoba 100 % úvazek    
                                                                            1 osoba 80 % úvazek 
                                                                            1 osoba 50 % úvazek   
 
 
Přehled pedagogických pracovníků SPC k 31.8.2019: 
 
Psycholog                                        : 1 osoba,    70%  úvazek  
Speciální pedagog                                              :  2 osoby, 100% úvazek 
  
 
Přehled nepedagogických pracovníků k 31.8.2019: 
 
Sociální pracovnice                   : 1 osoba, 100 % 
Administrativní pracovnice                  : 1 osoba, 100 % 
 
 
Věková skladba pedagogických pracovníků PPP v přepočtených úvazcích k 31. 8. 2019: 

 
       

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

důchodový 
věk Celkem 

celkem 0 2 2 1,5 0 5,7 
z toho ženy 0 2 2 1,5 0 5,7 

 
Věková skladba pedagogických pracovníků SPC v přepočtených úvazcích k 31. 8. 2019: 

 
       

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

důchodový 
věk celkem 

celkem 1 0 0,7 1 0 2,7 
z toho ženy 1 0 0,7 1 0 2,7 

 
 
4. Přehled odborné a pedagogické způsobilosti 
 
Všichni zaměstnanci PPP a SPC splňují kvalifikační předpoklady pro výkon svých funkcí dle 
platných právních předpisů. 



 

 
5. Údaje o počtu dětí  
 
Potencionální klienti sekce PPP Semily ve školním roce 2018/19 
  
Mateřské školy – běžné třídy  2508 počet dětí , speciální třídy   71  počet dětí     
Základní školy – běžné třídy   6549 počet dětí, speciální třídy  207  počet dětí 
Střední školy –    běžné třídy   2927 počet dětí, speciální třídy   16  počet dětí 
                  
Celkem potencionálních klientů PPP v běžných třídách     11 984  počet dětí  
                                                               ve speciálních třídách    294 dětí. 
 
Potencionálními klienty sekce SPC jsou děti a žáci vzdělávající se na území Libereckého 
kraje, kde je vysloveno podezření na poruchu autistického spektra. 
  
 
6. Údaje o výsledcích odborné činnosti pracovníků školského 

poradenského zařízení 
 
Celkový počet individuálních činností s klienty PPP a SPC: 2 223 (PPP 1958, SPC 265) 
 
Klienti, jimž byla v tomto školním roce poskytnuta skupinová péče: 477 dětí a žáků. 
(harmonizační dny, intervenční programy pro problémové třídy) 
 
Sociometrické vyšetření – 2 třídy na SŠ 
                                        – 4 třídy ZŠ 
 
 
Doporučení vydaná k uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky: 
 
Naše ŠPZ vydalo 30 doporučení pro uzpůsobení podmínek konání zkoušky, z toho 
26 doporučení z důvodu SPUCH.  
 
Doporučení vydaná k přijímacímu řízení: 
 
Naše ŠPZ vydalo v tomto školním roce 17 doporučení k přijímacímu řízení (PPP 15, SPC 2). 
 
Screening předškolních dovedností v mateřských školách: 
 
celkem zapojeno 11 mateřských škol na území našeho okresu a 106 dětí. V porovnání 
s uplynulým školní rokem prošlo screeningovým vyšetřením o 32 dětí více. 
 
 
 



 

 
7. 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 standartní činností. Při vyhodnocování 
podpůrných opatření a individuálních vzdělávacích plánů se setkáváme společně s rodiči 
a pedagogy, což je pozitivní předpoklad pro řešení výchovných a výukových problémů. 
Rodiče ve většině tuto možnost vítají. Objem této aktivity, která je časově náročná pro 
odborné pracovníky, neustále narůstá.       
  
 
 
 
Kontroly IVP na základních školách, sekce PPP 
 
Kontroly IVP 109×.  
Vyhodnocování efektivity podpůrných opatření 442×.  
 
Kontroly IVP na základních školách, sekce SPC 
 
Sekce SPC s ohledem na celokrajskou působnost ne vždy realizuje tyto činnosti přímo na 
školách. Celkem realizováno 78× kontrola IVP.   
 
 
8. Realizované kurzy pro děti 
 
Kurz předškolních dovedností  
20 setkání; 4 skupiny: celkem 32 dětí – kurz Předškolák 
Pracovní seminář grafomotorika: 3 skupiny rodičů a dětí 
   
 
9. Přednášková činnost a pracovní semináře 

  
Pro rodiče: 
 
Přednáška o školní připravenosti dětí (na MŠ a ZŠ): 21  x    
Přednáška na téma: „ Období vzdoru u dítěte“: 1 x 
Odborné sdělení „Vztahy žáků ve třídě“: 1 x 
Přednáška v ZŠ na téma: „ Výchova dítěte.“: 1 x 
 
Pro žáky a studenty 
 
Přednáška s praktickými prvky na téma „Jak se učit“ – 3 třídy ZŠ – 8. ročník  
 



 

 
Pro učitele 
 
Metodické setkání s pedagogickým sborem na téma: „Žák s PAS na základní škole“.  
 
Dvě metodická setkání s pedagogickým sborem školy na téma: „Nejhorší třída na škole a jak 
tento postoj změnit“  
 
Odborné sdělení pro pedagogy na téma: „Žáci s poruchou autistického spektra na běžných 
základních školách“.  
 
 

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 21. 9. 2018  
Téma: Média, sociální sítě a mobilní telefony.  
Účast: 195 žáků z 9 ti základních škol  
Program akce: viz příloha 

 

Harmonizační dny pro nově se tvořící třídní kolektivy na základních 
školách   
 
- Harmonizační dny – lektorské zajištění a příprava programu je již tradiční smysluplnou 

činností odborných pracovníků na počátku školního roku. Rozsah programu byl od 
2 vyučovacích hodin do 4 vyučovacích hodin pro třídu, dle požadavku pedagogů a při 
účasti 2 odborných pracovníků ŠPZ.  
6 skupin – 204 žáků  

 

Prevence šikany na základních školách: 
 
- Preventivní program pro 3 třídy žáků v 6. ročníku s besedou o filmu „Mezi stěnami“  

 
 

Intervence v třídních kolektivech při vztahových obtížích ve skupině:  
 
Tato činnost v uplynulém školním roce nápadně vzrostla. 
Pedagogicko-psychologická intervence v problematických třídních kolektivech probíhá vždy 
v týmu dvou odborných pracovníků: 
 3 třídy SŠ – 100 žáků 
 3 třídy ZŠ – 57 žáků  
 



 

Metodické vedení školních metodiků prevence 
 
- 8. 11. 2018 – 9. 11. 2018 jsme s finanční podporou zřizovatele zorganizovali a zajistili 

pracovní setkání metodiků prevence v penzionu Seidl v Rokytnici nad Jizerou. 
Téma setkání: Bc. Ondřej Máslo – Děti s poruchou citové vazby, školní obtíže těchto dětí  
                          Mgr. Bělohlávková Petra – Náhradní rodinná péče – její druhy 
                          PhDr. Ing. Tomáš Nýdrle – SVP Hostinné, možnosti spolupráce se školami  
 
Pozvánka a hodnocení účastníky – viz příloha. 
 

- 3. 4. 2019 – pracovní setkání metodiků základních a středních škol  
Téma setkání: Mgr. Jirka Janečková – Aktuální problémy dětí v rámci školní docházky  
                         s přesahem do přestupkového řízení 
                         MuDr. Vlasta Sůvová – Změny ve zdravotní péči o děti v souvislosti se  
                          sociálně patologickými jevy 
                         Mgr. Klára Lenkvíková – Aktuální informace krajského metodika prevence 

 
Pozvánka a hodnocení akce účastníky: viz příloha. 

 
V průběhu celého školního roku probíhala pravidelná spolupráce s krajským koordi–
nátorem prevence na OŠMT v Liberci. 
V průběhu školního roku jsem se účastnili jednání okresních metodiků prevence v Praze 
(11. 10. 2018…) 

 
- 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 
  
- 18. 10. 2018 – 19. 10. 2018 – jsme připravili a organizačně zajistili ve spolupráci se 

zřizovatelem pravidelné pracovní setkání výchovných poradců ZŠ, SŠ z územního celku 
okresu Semily. Akce byla realizována v penzionu Seidl v Rokytnici nad Jizerou. 

Téma setkání: Mgr. Andrea Brožová Doubková – Rozhádaní rodiče versus škola, dítě  
                           v situaci rozvodu, střídavá péče. 
                          Ing. Michal Skalka KRNAP – Nabídka programů pro děti v KRNAPu. 
                          Mgr. Olga Johanová – Žák s PAS v běžné škole 
                          JUDr. Helena Vašková – E obory a právní okénko. 
                          Věra Jetelová – Aktuální informace Úřadu práce. 

 
Pozvánka a hodnocení účastníky – viz příloha 



 

 
- 13. 03. 2019 – pracovní setkání výchovných poradců na Úřadu práce  

Téma setkání:  Ing. Alena Čiháková – zástupkyně ředitele ZŠ – Sdílení dobré praxe  -  
                          zkušenosti s úpravami obsahů, výstupů a hodnocení žáků se speciálními  
                          vzdělávacími potřebami. 
                          Věra Jetelová – 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 i nadále jako neoddělitelnou součást 
poradenské práce a podpory.  

 
Metodické vedení dyslektických asistentek 
 
- 8. 10. 2018 – pracovní seminář dyslektických asistentek 

Téma setkání: Mgr. Iveta Musilová – Výpomůcky a jak s nimi pracovat ve výuce i     
                          v reedukaci.  

        
Pozvánka a hodnocení: viz příloha 
 
Metodické vedení pedagogů, kteří učí děti s poruchou autistického spektra 
 
27. 11. 2018 – Liberec – pracovní seminář pro asistenty pedagoga žáků s PAS na ZŠ. 
       26 účastníků ze základních škol. 
 
Pozvánka a hodnocení: viz příloha 
 

- Odborné pracovnice SPC navštěvují základní školy v kraji při metodických 
návštěvách a pedagogické intervenci – 14 setkání   

 
Tábory  
 
- 3. 8. 2019 – 17. 8. 2019 – letní tábor a letní dyslektický tábor v Drhlenách.  

Garant: Mgr. Věra Provazníková – tábora se zúčastnilo 75 dětí.  
 
Poradenský den 
 
28. 11. 2018 – Naše pedagogicko-psychologická poradna připravila pro pedagogickou 
i laickou veřejnost již 17. ročník Poradenského dne.  
Hlavní téma: „Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání“  
Mgr. Lenka Ondráčková, EDUPRAXE, s.r.o., Brno 
 
Pozvánka a hodnocení: viz příloha 



 

 
Vedení stážistů  
 
V tomto školním roce jsme přijali 4 stážisty. 
 
 
10. Údaje o spolupráci se sociálními partnery 
 
PPP a SPC průběžně dále spolupracuje: 
- s Krajským úřadem v Liberci – aktivní účast na schůzkách ke koordinaci poradenství 

v Libereckém kraji (… 12. 4. 2019, 7. 6. 2019…) 
- 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  

 
 
11. 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:  
 
     24. 9. 2018 Supervizní seminář k Rorschachově metodě – PhDr. Krejčířová   
   25. 9. 2018 Pracovní setkání národních skupin garantů péče o nadání – PF UK Praha       

 

                         Mgr. Ondráčková – Diferencovaná výuka 
    26. 11. 2018 Pracovní setkání – Náměty pro vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků ZŠ a SŠ, 
                          včetně práce s diferencovanou třídou. 

 
28. 1. 2019 Kazuistický seminář s Dr. Krejčířovou 
29. 1. 2019 Pracovní setkání – nadaní 
15. 4. 2019 Osobnostní vývoj (mimořádně) nadaných dětí – zákonitosti, vývojová rizika a možné 
                    psychické problémy 
16. 4. 2019 Typologie osobnosti (nejen) nadaných a její využití ve vzdělávání a motivaci žáků. 
 
16. 10. – 17. 10. 2018 Pracovní setkání krajských koordinátorů pro péči o děti s PAS, NÚV Praha 
5. 12. 2018 Pracovní setkání skupiny PAS NUV Praha 
1. 2. 2019 Pracovní setkání krajských koordinátorů pro péči o děti s PAS, NÚV Praha 
 
  



 

20. 3. 2019    Formativní hodnocení 
29. 5. 2019    Inkluzivní vzdělávání v praxi – KÚ Liberec  
 
Speciální pedagogové, dle zaměření: 
 

Semináře v rámci pracovní skupiny pro nadané na NÚV Praha: 
 
22. 11. 2018 Dyskorunka Praha 
26. 11. – 27. 11. 2018 Pracovní skupina speciálních pedagogů pro nadané  
                                             - Diferencovaná výuka 
 
28. 11. 2018 Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání  
15. 1. 2019 Případová konference jako pracovní nástroj ve školství 
20. 1. – 21. 1. 2019 Dyscentrum Praha – Stimulace pozornosti a paměti 
11. 2. 2019 Test BDTG 2 (NUV)- baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností   
                     6. - 9. ročník 
12. 2. 2019  Test BDTG – 2. - 5. ročník 
8. 10. - 12. 10. 2018 Kurz pro začínající pracovníky speciálně pedagogických center – NUV  
9. 10. 2018 Kazuistický seminář k problematice PAS 
6. 11. 2018 Screening poruch autistického spektra pomocí nástrojů Childhood Autism Test    
                      a Childhood Autism Rating Scale (CARS)  
11. 3. 2019 – 12. 3. 2019 Diagnostika struktury matematických schopností – DISMAS 
 
 
Skupinová účast na vzdělávacích akcích 
 
23. 10. 2018 – v rámci projektu KIPR – Úpravy ŠVP pro žáky s LMP s min. požadovanými  
                        obsahy a výstupy v rámci RVP ZV 
 
 
Na školském poradenském zařízení proběhla v tomto školním roce 3 supervizní setkání 
s Mgr. Knopem v sekci SPC (15. 11. 2018, 28. 3. 2019, 13. 6. 2019) a 2 supervizní setkání 
v sekci PPP (6. 11. 2018, 28. 5. 2019).  
 
  
12. Údaje o zapojení do projektů 
 
Naše ŠPZ je zapojeno do projektu NAKAP na podporu péče o nadané žáky v Libereckém 
kraji.  
Aktivity v rámci projektu NAKAP: 
13. 9. 2018 - jednání s manažerkou projektu 
19. 10. 2018 - setkání metodiček a konzultantek projektu v PPP Jablonec nad Nisou 
10. 1. 2019 - setkání s manažerkami projektu v PPP Semily 
12. 3. 2019 - Nadané dítě ve škole – Qiido – PPP Jablonec nad Nisou 
30. 4. 2019 - setkání minitýmu Zkvalitnění péče o nadané žáky a talentované na KÚ v Liberci 
 



 

29. 5. 2019 - NIDV Liberec - účast na setkání Krajské koordinační skupiny pro podporu   
                      nadání 
30. 5. 2019 - setkání metodiček a konzultantek z PPP projektu NAKAP 

 
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 2018. 

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

 
Pokračující tradicí je – 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 neměli k dispozici prostory pro poradenskou 

činnost v Jilemnici. Klienti dojížděli za službami na pracoviště v Semilech. 
 

Pracovní setkání ředitelů škol 1.–5. ročník 
 

Ve dnech 25. 10. a 26. 10. 2018 z podnětu ředitelů škol připravila a zorganizovala PPP 
Semily pracovní setkání s řediteli malých škol 1. – 5. ročníků na území okresu Semily 
na Janově Hoře. 
  
Témata setkání: 
Primární prevence na malotřídní škole 
KRNAP – prohlídka KCEV Krtek s přednáškou a představením programů pro školy. 
Judr. Vašková – Právní okénko – Dítě v nestandartní rodinné situaci (rozvod, pěstouni) 

       Pozvánka a hodnocení: viz příloha 
 

Ve dnech 28. 2. a 1. 3. 2019 opět z podnětu ředitelů připravila a zorganizovala PPP 
Semily pracovní setkání s řediteli malých škol 1. – 5. ročníků na území okresu Semily 
v Penzionu u Pospíšilů v Nové Vsi nad Popelkou. 
  
Témata setkání: 
Dopravní inspektorát Policie ČR – možnosti spolupráce se školami 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů – možnosti spolupráce se školami 
Ing. Jiřina Princová – Aktuální informace OŠMT KÚ Liberec  
JuDr. Helena Vašková – Personalistika – chyby z kontrol, dotazy ředitelů 
Informace k novele Vyhlášky 27/2016 

       Pozvánka a hodnocení: viz příloha 



 

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

 
- Aktivity v této oblasti se pravidelně každoročně opakují. 
- Pravidelně 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 se obvykle děje v 8. ročníku ZŠ, kde je předmětem 

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

k podmínkám přijímacího řízení pro žáky z 9. ročníků. 
 
    
15. Údaje o řízení zařízení    
 
Činnost PPP a SPC je vymezena Školským zákonem (561/2004) a definována ve Zřizovací 
listině organizace. 
 
Pravidelné pracovní porady PPP se dle plánu na školní rok konají 1× měsíčně.  
Pravidelné pracovní porady SPC se dle plánu na školní rok konají  1x měsíčně. 
Společné porady obou sekcí se konají na počátku a konci školního roku. 
Z pracovních porad je vždy 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   
 
16. Údaje o dalších záměrech zařízení, zhodnocení, závěr  
 
- Hlavním záměrem pro následující období zůstává snaha o stabilizaci procesů ve školském 

poradenském zařízení  a snaha o rozšíření pracovního týmu v sekci PPP i SPC. Uplynulý 
školní rok byl z pohledu řízení organizace náročným obdobím, protože změny legislativy 
a nové povinnosti a postupy ve školském poradenském zařízení v souvislosti 



 

s nejasnostmi v oblasti výkladů různých činností klade velký nárok na komunikaci 
v pracovním týmu. 
Navzdory všem okolnostem se i nadále snažíme udržovat kvalitu a šíři námi        
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. 
 
- V uplynulém školním roce jsme začali 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. Uvedená změna se ve schválené podobě 
neuskutečnila. Zřizovatel rozhodl o rozdělení klientely žáků s PAS v rámci kraje tak, že 
SPC Turnov zajišťuje od 1. 9. 2019 péči o klienty z okresu Semily a Česká Lípa a SPC 
pro tělesně postižené, kde zřizovatel rozšířil obsahovou činnost zařízení o děti a žáky 
s PAS bude pečovat o klienty z okresů Liberec a Jablonec nad Nisou.  

 
 
17. Údaje o výsledcích kontrol  
  

-    21. 1. 2019 – 23.1.2019 proběhla na našem školském poradenském zařízení 
veřejnoprávní kontrola. Předmětem kontroly bylo hospodaření příspěvkové 
organizace kraje za rok 2017 až do data zahájení kontroly a aktuální 
personalistika. 

      Oznámení o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků z kontroly č.j. 
OK – 02/2019 je přílohou výroční zprávy. 

     
-    18. 2. 2019 – 21. 2. 2019 proběhla v našem školském poradenském zařízení inspekční 

činnost, která zjišťovala a hodnotila podmínky a průběh poskytovaných poradenských 
služeb podle §174 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 ve znění pozdějších předpisů. 

       Protokol o kontrole je přílohou výroční zprávy. 
 
-   V naší organizaci proběhla v uplynulém školním roce 1 revize ze strany revizního 

pracoviště NÚV Praha na pracovišti SPC Turnov, a to opakovaně u stejného klienta, 
jako v předešlém školním roce.  

-    V naší organizaci proběhla z podnětu rodičů i kontrola ČŠI, opakovaně u stejného 
klienta jako v předešlém školním roce.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
18. SEZNAM PŘÍLOH K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ O ČINNOSTI PPP & SPC 
 
ZA ŠKOLNÍ ROK 2018–2019 
 
1. Pozvánka na pracovní setkání metodiků prevence základních a středních škol  

(8. 11. – 9. 11. 2018) a hodnocení akce pedagogy 
2. Pozvánka na seminář výchovných poradců základních a středních škol okresu Semily   

(18. 10. – 19. 10. 2018) a hodnocení akce pedagogy 
3. Pozvánka na pracovní setkání výchovných poradců základních a středních škol  

(13. 3. 2019) a hodnocení akce pedagogy 
4. Pozvánka na pracovní setkání metodiků prevence základních a středních škol (3. 4. 2019) 

a hodnocení akce pedagogy 
5. Pozvánka na 17. Poradenský den „Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného 

vzdělávání“ Mgr. Lenky Ondráčkové (28. 11. 2018) a hodnocení akce pedagogy 
6. Pozvánka na metodické setkání základních škol okresu Semily – pracovní setkání ředitelů 

(25. 10. – 26. 10. 2018) a hodnocení akce řediteli 
7. Pozvánka na metodické setkání základních škol okresu Semily – pracovní setkání ředitelů 

(28. 2. – 1. 3. 2019) a hodnocení akce řediteli 
8. Pozvánka na pravidelné setkání dyslektických asistentek „Výpomůcky a jak s nimi 

pracovat ve výuce i v reedukaci“ (8. 10. 2018) a hodnocení akce pedagogy 
9. Pozvánka na den prevence – Kozákov – Média, sociální sítě a mobilní telefony – (21. 9. 

2018) 
10. Pozvánka na seminář asistentů pedagoga základních škol Libereckého kraje, na nichž se 

vzdělávají žáci s poruchou autistického spektra (27. 11. 2018) a hodnocení akce 
pedagogy 

11. Oznámení o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků z veřejnoprávní 
kontroly č. j. OK – 02/2019  

12. Protokol o kontrole ČŠI Liberec – č. j. ČŠIL-225/19-L 
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