PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
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Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01

tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2003 - 2004

Zprávu předkládá:
Semily 1.9.2004

Mgr.Věra Provazníková
ředitelka PPP Semily

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 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 zařízení, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti
-

-

Přehled nepedagogických pracovníků:
Mgr.Věra Provazníková
PhDr.Věra Picková
Mgr.Ivana Horčičková
Mgr.Petra Houšková
Mgr.Lenka Marková
Milada Schweigertová
Michaela Havrdová
Ludmila Sieglerová
Veronika Hanušová

ředitelka, psycholog
psycholog
speciální pedagog
speciální pedagog
pedagog
speciální pedagog
sociální pracovnice
sociální pracovnice
uklízečka

Mgr.Jana Leitnerová

psycholog

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,25
1,0
0,75
0,2
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 41 roků.

-

Mzdové podmínky pracovníků
V období od ledna 2004 do září 2004 činila průměrná mzda včetně nenárokových složek
tj. § 7 17 570,- korun českých.

-

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků
Mgr. Provazníková a PhDr.Picková - výcvikový terapeutický kurz v Praze-Motole u
Dr.Gjuričové a MUDr.Špitze – v červnu 2004 ukončen.
Účast na vzdělávacích akcích:

-

Poradenské dny - Brno - Mgr.Houšková, Mgr.Marková
Setkání metodiků prevence - Seč – Mgr.Marková
Veletrh Dětské knihy - Liberec – Mgr.Horčičková, Mgr.Marková
Dys den - Praha - Mgr.Horčičková
Výchova leváků dr.Křišťanová - Praha – Mgr.Horčičková
Nisa schola Liberec – Mgr.Horčičková, Mgr.Marková, Mgr.Provazníková
Dyspraxie - Kirby - Praha – Mgr.Horčičková
Dyskalkulie dr.Blažková - Semily – Mgr.Horčičková
Seminář k problematice Rómů – Praha – Mgr.Horčičková
Školení zástupců kraje k problematice nadaných dětí – Praha - dr.Picková
Rizikoví rodiče a rizikové děti k problematice CAN – Liberec – dr.Picková
Trestní právo a mladiství – Hradec Králové – Mgr.Houšková
Kriminalita dětí a mládeže – Hradec Králové – Mgr.Houšková
Péče o nadané děti – Praha – Mgr.Houšková
Péče o děti s poruchami chování ve školském systému – Praha – Mgr.Houšková
Specifické poruchy učení na SŠ a SOU – Hradec Králové – Mgr.Houšková
Pracovní stáž pro pracovníky školství ve Švýcarsku – Mgr.Horčičková, Mgr.Houšková

5. Údaje o počtu dětí
Počet dětí na území stávajícího okresu Semily ve školním roce 2003-2004:
- základní školy:
7.819
- mateřské školy:
2.426
- střední školy a SOU: 3.834
- celkem:
14.079
Průměr na jednoho odborného pracovníka činí 2.682 dětí.

6. Výsledky výchovy a vzdělávání
Přehledy vyšetřených dětí
Celkem skupinově vyšetřeno
-

:

200 klientů

screeningy v 1.tř. ZŠ - Turnov – 5
screeningy v 1.tř. MŠ – Harrachov – 5
screeningy v 1.tř. MŠ – Vysoké n.J. - 7
profi vyšetření na gymnáziu v Turnově – 59
profi vyšetření na gymnáziu v Jilemnici - 31
ambulantní péče - Mgr.Horčičková - 43
Mgr.Houšková – 30
Mgr.Marková - 20

Celkem individuálních vyšetření: 1205
- z toho vstupní:
kontrolní:

518
687

Hlavní důvody vyšetření:
- výukové:
- výchovné:
- rodinné vztahy:
- kontroly a následná vyšetření:
- školní připravenost:

249
59
10
453
320 (z toho 170 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:
Celkem v kurzech pořádaných poradnou zařazeno :
-

100 dětí

Kurz grafomotor. dovedností metod. Heyrovské - 5 skupin (Lomnice n.P., Semily 2x,
Turnov 2x) - 34
KUPOZ - Semily - 10 dětí, Turnov - 4 děti
Edukativně stimulační kurz pro předškoláky - 26 dětí
Barevná čeština - 6 dětí
Prediktivní baterie čtení - 12 dětí
Náprava VPU – 8 dětí (z toho 3 děti dyskalkulie)

7.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.
Každá pracovnice zpracovává vlastní plán práce na školní rok. Osobní plány za celý školní
rok jednotlivé pracovnice vyhodnotí a pak je vše vyhodnoceno.
Pravidelné pracovní porady PPP se dle plánu na školní rok konají 1x měsíčně. Vždy je
pořizován zápis.
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
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 sociálně patologických jevů
- Největší akcí PPP v uplynulém školním roce nejen pro pedagogickou veřejnost byl
29.10.2003 - PORADENSKÝ DEN – Prevence sociálně patologických jevů
Tato akce byla financována prostřednictvím Projektu MŠMT v oblasti sociálně
patologických jevů, který podala naše PPP. Získaná výše dotace byla 20.000,- Kč
z celkových nákladů 20.000,- Kč. Počet účastníků činil 84 pedagogů a 29 lektorů a
organizačních pracovníků PPP. Tato akce nahradila díky svému tématu pravidelné
každoroční setkání školních protidrogových preventistů.
-

Dva peer programy byly financovány prostřednictvím Projektu KÚ Liberec, který PPP
podala. Dotace činila na každý z nich 35.000,- Kč z celkových nákladů 35 000,- Kč.
Peer pro ZŠ : 31. - 2.11.2003, celkem 25 dětí
Peer pro SŠ : 14.-16.11.2003, celkem 25 dětí

-

25.5.2004 - Hvězdicový výstup na Kozákov . Tato akce byla financována
prostřednictvím Projektu KÚ Liberec v oblasti sociálně patologických jevů, který podala
naše PPP. Získaná výše dotace byla 8 000,- Kč z celkových nákladů 12.620,- Kč. Počet
účastníků činil 462 dětí + pedagogický dozor.

-

10.12.2003 pracovní setkání poradenských pracovníků s pediatry na téma
„ Drogová problematika na okrese Semily“ .Možnosti jednotlivých odborných institucí a
jejich vzájemná spolupráce.

9. Údaje o výsledcích kontrol
V uplynulém školním roce nebyla provedena žádná kontrola.

10. Další údaje o aktivitách PPP

Metodické vedení výchovných poradců
- 9.-10.10.2003 - pravidelné setkání výchovných poradců ZŠ, SŠ, ZvŠ okresu Semily
v Horní Dušnici na téma: Cizinci na naší škole – hlavní přednáška
dr.Vodsloň
- 7.4.2004 - setkání výchovných poradců na Úřadu práce v Semilech

Metodické vedení dyslektických asistentek
-

3x pravidelné setkání – 11.-13.11.2003 - Semily, Turnov, Lomnice nad Pop. – na téma
nadané děti a Romové – zodpovídala Mgr.Horčičková a Mgr.Houšková

Tábory
8.2. - 14.2.2004 - jarní tábor pro děti s poruchami chování v Kamenickém Šenově
garant dr.Picková - počet dětí 25

7.8.- 20.8.2004 - letní tábor a letní dyslektický tábor v Drhlenách - garant
Mgr.Provazníková - počet dětí 64

Akce pro učitele
- 17.9.2003 – setkání ředitelek mateřských škol Jilemnicka
- 7.10.2003 – setkání ředitelů ZŠ 1.-9.roč. v Semilech
- 20.11.2003 – setkání ředitelů ZŠ 1.-5.roč. v Semilech
- 9.12.2003 beseda s členy pedagog.sboru ZŠ Semily I. k problematice šikany
Během školního roku 2003/2004 navštěvovaly pracovnice PPP pravidelně i na pořádání
školy jichž jsou garantem, účastnily se konzultací s pedagogy na školách, prováděly zde
individuální i skupinová vyšetření.

- Největší akcí PPP v uplynulém školním roce nejen pro pedagogickou veřejnost byl
29.10.2003 - PORADENSKÝ DEN – Prevence sociálně patologických jevů
Tato akce byla financována prostřednictvím Projektu MŠMT v oblasti sociálně
patologických jevů, který podala naše PPP. Získaná výše dotace byla 20.000,- Kč
z celkových nákladů 20.000,- Kč. Počet účastníků činil 84 pedagogů a 29 lektorů a
organizačních pracovníků PPP.
Pro rodiče - celkem 18 přednášek pro rodiče o školní připravenosti dětí.
přednášky o školní připravenosti dětí

- Mgr.Provazníková - 3x
- PhDr.Picková - 1x
- Mgr.Horčičková - 5x
- Mgr.Houšková - 3x
- Mgr.Marková – 6x

Pro studenty
- skupinové profi vyšetření studentů gymnázia v Turnově – Mgr.Marková
- skupinové profi vyšetření studentů gymnázia v Jilemnici – Mgr.Marková
- praxe studentů gymnázia v Semilech na jarní táboře - dr.Picková
- skupinové vyšetření studentů ISŠ Turnov - dr.Picková
- přednášky pro studenty ISŠ a DM Turnov, SZŠ Turnov, - dr.Picková
- víkendové setkání středoškoláků Cesta k sobě – 31.10. – 2.11.2003

Účast na dalších akcích
- setkání k dlouhodobému záměru 2x - Liberec – 16.10. a 11.11.2003
- Setkání s pracovnicemi PPP Jičín 10.9.2003
- Setkání pracovníků PPP Libereckého kraje
- Účast na zápisech do 1.roč. ZŠ
- Mgr.Horčičková se účastnila 5 sezení o spolupráci s klinickou logopedkou Mgr.Břenkovou
- Účast na diskusním klubu ředitelů ZŠ Semilska, Turnovska a Jilemnicka
- 24.-25.11.2004 – přednáškové dny k rámcovému vzdělávacímu programu MŠ
- Ředitelka poradny se jako zástupce odborné veřejnosti účastnila tří konkurzů na ředitelku
mateřské školy v Lomnici n.P. (Lvíček, Dášenka, Klubíčko)
- Ředitelka poradny se jako zástupce odborné veřejnosti účastnila konkurzu na ředitele
speciální školy v Turnově

11. Další záměry školy ,zhodnocení, závěr:
Naším hlavním záměrem je udržet kvalitu poskytovaných poradenských služeb v daných
podmínkách a přizpůsobovat v maximální možné míře nabídku požadavkům terénu
v návaznosti na společenské změny a z toho vyplývající nové úkoly pro nás.
Poradně chybí finanční prostředky na obnovení vybavení, které je leckdy staré jako
poradna sama, na nákup kompenzačních pomůcek, které by měla a mohla zapůjčovat
školám ( viz. směrnice k integraci) Nedostupným se stává nákup nových testů v tištěné a
především v počítačových verzích.
Přetrvávajícím problémem je podprůměrná výše platů odborných pracovníků ve srovnání
s průměrným platem ve školství při vysoké odborné náročnosti vykonávané profese.

