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1. Základní charakteristika za řízení 

- Pedagogicko psychologická poradna v Semilech, Nádražní 213, Semily, PSČ 513 01 
- PPP Semily od 1.9. - 30.9. 2001 byla organizační složkou Okresního úřadu v Semilech, 

od 1.10. - 31.12.2001 organizační složkou Krajského úřadu v Liberci, od 1.1.2002 je 
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 

2. Údaje o pracovnících za řízení, jejich kvalifikaci, praxi a zp ůsobilosti  

- Přehled nepedagogických pracovníků: 
Mgr.Věra Provazníková ředitelka, psycholog 1,0 
PhDr.Věra Picková psycholog 1,0 
Mgr.Ivana Horčičková speciální pedagog 1,0 
Mgr.Petra Vlková speciální pedagog 1,0 
Milada Schweigertová speciální pedagog 0,25 
Michaela Havrdová sociální pracovnice 1,0 
Ludmila Sieglerová sociální pracovnice 0,75 
Veronika Hanušová uklízečka 0,2 
Mgr.Jana Laurynová psycholog 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 zaměstnanců činí 45,1 roku.   

- Mzdové podmínky pracovníků 
V roce 2001-2002 byl celkový počet zaměstnanců 6,2. Průměrná měsíční mzda činila 
13.602,- Kč, průměrná výše nenárokových složek činila 1.480,- Kč. 

- Údaje o dalším vzdělávání pracovníků 
Mgr. Provazníková a PhDr.Picková - výcvikový terapeutický kurz v Praze-Motole u 
Dr.Gjuričové a MUDr.Špitze. 

- Účast na vzdělávacích akcích: 
Komunikace s dětmi - (Spol. pro mozkově kompat.vzděl.) - Mgr.Horčičková 
Lateralita jako pedagogický problém - (doc.Šemberová) - přednáška - Mgr.Horčičková 
Pracovní návštěva v ZŠ pro děti s poruchou chování Praha Zlíchov - Mgr.Provazníková, 
Mgr.Horčičková, Mgr.Vlková 
Kurz reedukace dyskalkulie -  Mgr.Vlková 
Využití počítačů při diagnostice a reedukaci SPU - přednáška v Praze - Mgr.Vlková 
Kurz nápravy grafomotorických obtíží - Praha -Mg.Vlková 
Nebojte se angličtiny - Mgr.Vlková 



3. Údaje o po čtu dětí 

Počet  dětí na území stávajícího okresu Semily ve školním roce 2001-2002: 
základní školy: 8.076 
mateřské školy: 2.254 
střední školy a SOU: 3.842 
celkem: 14.172 

Průměr na jednoho odborného pracovníka činí 3.335 dětí. 

4. Výsledky výchovy a vzd ělávání  

Přehledy vyšetřených dětí 
- přijímací zkoušky na víceleté gymnázium v Turnově: 84 
- screeningy v 1.tř. ZŠ - Turnov a Rokytnice n.J.: 25 
- 3x sociometrické vyšetření problémových tříd 78 
- ambulantní péče: 

Mgr.Horčičková: 31 
Mgr.Vlková: 41 

- počet hospitací ve třídách u dětí, které prošly vyšetřením: celkem 23x 
(Mgr.Horčičková 11x, Mgr.Vlková 12x) 

 Celkem individuálních vyšetření: 1112 
 z toho vstupní: 448 
 kontrolní: 638 

Hlavní důvody vyšetření: 
výukové: 354 
výchovné: 37 
rodinné vztahy: 24 
kontroly a následná vyšetření: 437 
školní připravenost:  260 (z toho 142 návrhů na odlož. povin.škol.doch.) 

Dg. SVPUCH je na našem okrese zastoupena 4%, kdy školy měly možnost požádat 
o zvýšený normativ na integrované dítě. 

Realizované kurzy pro děti: 
- Kurz grafomotor. dovedností metod. Heyrovské 

2 skupiny (Lomnice n.P., Semily): 26 
individuálně (Turnov): 4 

- KUPOZ – začátečníci 
Semily: 6 dětí 
Turnov: 4 děti 

- pokračovací kurz: 8 dětí 
- Edukativně stimulační kurz: 11 dětí 
- Hravé čtení: 6 dětí 
- 2 bloky sociálních her pro děti z problémových tříd 78 dětí 

5. Oblast řízení zařízení 

Činnost PPP je vymezena vyhláškou MŠ ČR 130/1980 Sb. 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. 

Na každý školní rok je vypracován práce, jehož plnění je v průběhu školního roku 
vyhodnocováno na pracovních poradách PPP. 

Pravidelné pracovní porady PPP se dle plánu na školní rok konají 1x měsíčně. 

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, účast na poradách ředitelů 
- s řediteli ZŠ, SŠ, MŠ 
- s úřadem práce, odd.poradenství 
- s okresním úřadem, odd. péče o dítě a kurátory 
- s dětskými a odbornými lékaři 
- s IPPP Praha 
- s Policií ČR - 5x účast na výslechu 

V srpnu 2001 PPP svolala a organizačně zabezpečila porady ředitelů ZŠ okresu Semily. 

6. Oblast sociáln ě patologických jev ů  

- 20.-21.9.2001 - setkání "TROJZEMÍ" v Hrádku nad Nisou 
- 26.9.2001 - setkání pracovníků PPP s pediatry - "Drogová problematika na okrese" 
- 2.-3.10.2001 - setkání koordinátorů ZŠ, ZvŠ, SŠ na Frýdštejně na téma Poruchy chování 

- drogové problémy 
- září a říjen 2001 přednášky pro rodiče dětí v MŠ Košťálov a MŠ Sluníčko Lomnice nad 

Popelkou, na téma: Drogy a naše děti 
- 4.12.2001 - II. ročník okresního kola v " Domácím tenise", ve spolupráci s VZP, OÚ 

(Sportem proti drogám) 
- peer programy: - začátečníci: 3.-5.10.2001, 19.-21.10.2001,  16.-18.11.2001 

celkem 68 dětí 
- pokročilí: 2.-4.11.2001 22 dětí 

- pravidelné setkání drogové komise Okresního úřadu v Semilech 
- 7.-8.3.2002 - seminář "Co dělat, když se na škole objeví drogy" 

7. Metodické vedení  

Metodické vedení výchovných poradců 
- 10.-12.10.2001 - pravidelné setkání výchovných poradců ZŠ, SŠ, ZvŠ okresu Semily 

na Frýdštejně na téma: Poradenství v nových podmínkách 
- 10.4.2002 - setkání výchovných poradců na Úřadu práce v Semilech 

Metodické vedení dyslektických asistentek 
- 30.10.2001 - PORADENSKÝ DEN - Prevence, reedukace, metody a formy pomoci 

dětem se specifickými potřebami 
- 2x pravidelné setkání - "Pomáhejme, vysvětlujme, ukazujme" 

8. Další údaje o aktivitách  

Tábory 
- 9.-15.2.2002 - jarní tábor pro úzkostné a hyperkinetické děti ve Starých Splavech 
  garant dr.Picková - počet dětí 25 

- 4.-16.8.2002 - letní tábor a letní dyslektický tábor v Jabkenicích 
  garant Mgr.Provazníková - počet dětí 53 

Pro rodiče - přednášky o školní připravenosti dětí 
Mgr.Provazníková - 4x 
PhDr.Picková - 2x 
Mgr.Horčičková - 6x 
Mgr.Vlková - 1x 

Pro studenty 
- posouzení absolventské práce praktikantky PPP - dr.Picková 
- praxe studentů gymnázia v Semilech na jarní táboře - dr.Picková 
- skupinové vyšetření studentů ISŠ Turnov - dr.Picková 



- praxe dvou studentek sociální práce 
  4.-22.3.2002 - garant L.Sieglerová 
  3.-28.6.2002 - garant M.Havrdová  

Další 
- 11.9.2001 - Setkání pracovníků poraden bývalého východočeského kraje v rámci Jičín-

město pohádky 
- 17.-19.9.2001 - pracovní setkání poraden ČR na Seči - Poradenské dny  

9. Zpráva o hospoda ření 

Účetnictví PPP za rok 2001: 
- 30.9. 2001 vedeno Okresním úřadem v Semilech 
- 1.10. - 31.12. 2001 vedeno Krajským úřadem v Liberci 

uzávěrku za rok 2001 nemá PPP k dispozici 

Od 1.1.2002 vede PPP jako příspěvková organizace vlastní účetnictví, jehož výsledky budou 
součástí výroční zprávy za rok 2002-2003. 


