Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary
Západní 15, 360 01, tel.: 353 176 511
IČ:49753843
Zpráva o činnosti školského zařízení
za školní rok 2012/2013
Základní údaje o školském zařízení
Charakteristika školského zařízení
Pedagogicko - psychologická poradna v Karlovy Vary, Západní 15, byla
zřizovací listinou Školského úřadu v Karlových Varech ze dne 30. 12. 1994 ustanovena
školským zařízením s právní subjektivitou s účinností od 1. 1. 1995.
Pedagogicko - psychologická poradna Karlovy Vary byla rozhodnutím MŠMT
ČR č.j.191/96/1-KV podle §13a odst. 2 a §13b odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a
samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, zařazena do sítě škol a školských
zařízení s účinností od 1. 1. 1996 s identifikačním číslem zařízení - IZO 049 753 843.
V souvislosti s reformou státní správy přešla PPP Karlovy Vary k 1.4.2001
z majetku ČR do majetku Karlovarského kraje, který se stal jejím zřizovatelem. Usnesením
Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 24/01 byla dne 14. 6. 2001 schválena zřizovací
listina, která nabyla účinnosti dne 30. 6. 2001. Dne 20. 12. 2001 byly usnesením Rady kraje
schváleny její změny a doplňky, které nabyly účinnosti dnem 1. 1. 2002. Jejím vydáním se ruší
platnost všech dosud vydaných zřizovacích listin.
Pedagogicko - psychologická poradna Karlovy Vary je příspěvkovou organizací,
která hospodaří s finančními prostředky přijatými ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele,
z rozpočtu svého zřizovatele, s prostředky svých fondů a s příspěvky a dary fyzických a právnických
osob včetně peněžních prostředků získaných ze zahraničí, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy.
Činnost PPP K. Vary je vymezena §7, §16, §19, §116, §121 a §123 zákona
č.561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních a vyhláškou 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
Pedagogicko - psychologická poradna Karlovy Vary pomáhá řešit připravenost
dětí na povinnou školní docházku, výchovné a výukové problémy dětí předškolních zařízení, žáků
základních škol, studentů středních a vyšších odborných škol. Pomáhá v péči o nadané a při
profesionální orientaci žáků, zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů, realizaci preventivních
opatření a koordinaci školních metodiků prevence a poskytuje předškolním zařízením a školám
odborné pedagogicko-psychologické služby včetně rozvíjení pedagogicko-psychologických a
speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností jejich pedagogických pracovníků.
Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje bezplatně standardní poradenské
služby podle přílohy č.1 k vyhlášce 72/2005 Sb. S písemným informovaným souhlasem zákonného
zástupce nebo zletilého žáka provádí vyšetření a další následnou péči a poskytuje metodickou pomoc
pedagogickým pracovníkům, výchovným poradcům a školním metodikům prevence ve školách,
případně školním speciálním pedagogům a školním psychologům.
Rozhodnutím rady Karlovarského kraje ze dne 23.2.2012 /rozhodnutí ZK 63/02/12/
došlo od 1.7.2012 k sloučení všech PPP Karlovarského kraje v jeden subjekt, a to Pedagogicko –
psychologická poradna Karlovy Vary, s odloučenými pracovišti v Sokolově a v Chebu.
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Působnost PPP
PPP Karlovy Vary sídlí Západní 15 K.Vary. Od 1.11.2006 bylo zřízeno odloučené pracoviště na SOU
zemědělském v Toužimi a od 1.2.2012 bylo zřízeno odloučené pracoviště v ZŠ Nejdek, Náměstí Karla
IV.; PPP Sokolov působí K.H. Máchy 1276, Sokolov, PPP Cheb sídlí Palackého 8, Cheb.
Počty dětí v působnosti PPP Karlovy Vary, Cheb a Sokolov:
MŠ
okres Cheb:
okres Karlovy Vary:
okres Sokolov:
celkem:

2 885 dětí
3 532 dětí
2 861 dětí
9 278 dětí

ZŠ
okres Cheb:
okres Karlovy Vary:
okres Sokolov:
celkem:

1. stupeň 4 384 žáků
1. stupeň 4 934 žáků
1. stupeň 4 288 žáků
1. stupeň 13 606 žáků

SŠ
okres Cheb:
okres Karlovy Vary:
okres Sokolov:
celkem:

3 919 žáků
6 376 žáků
3 475 žáků
13 770 žáků

tj.
okres Cheb
okres Karlovy Vary
okres Sokolov

14 010 dětí
17 195 dětí
13 734 dětí

2. stupeň 2 822 žáků
2. stupeň 3 353 žáků
2. stupeň 3 110 žáků
2. stupeň 9 285 žáků

celkem 7 206 žáků
celkem 8 287 žáků
celkem 7 398 žáků
celkem 22 891 žáků

V působnosti PPP v okrese K. Vary, Cheb a Sokolov je celkem 162 zařízení.
MŠ
ZŠ
ZŠ speciální
ZŠ praktické
SŠ

73
71
1
7
10

Péči o klienty základních škol praktických a speciálních zajišťuje částečně SPC. DD a VÚ mají své
externí pracovníky.
Provozní doba v PPP
Pružná pracovní doba umožňuje klientům domluvit si individuální návštěvu kterýkoliv pracovní den
od 6,00 - 18,00 hod. Jinak je pracovní doba po - pá 7,00 - 15,30 hod.
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Poskytované služby
PPP poskytuje tyto služby:
-

Uskutečňuje komplexní pedagogickou a speciálně pedagogickou diagnostiku dětí
a mládeže od 3 do nejméně 19 let na všech stupních a typech škol zaměřenou na zjištění
příčin a širších souvislostí obtíží a problémů v jejich osobnostním, vzdělávací a profesním
vývoji.

- Poskytuje odbornou poradenskou pomoc dětem, mládeži, jejich zákonným zástupcům
a pedagogickým pracovníkům v otázkách osobnostního a sociálního vývoje a při utváření
životních aspirací.
- Pomáhá specifickými psychologickými a pedagogickými metodami při prevenci a řešení
obtíží a problémů osobnostního, vzdělávacího a profesního vývoje.
- Zajišťuje psychoterapeutickou péči pro žáky s problémy v individuálním či sociálním
vývoji a s problémy výchovnými. Organizuje a podílí se na reedukační péči o žáky
s obtížemi výukovými.
-

Připravuje odborné posudky pro integraci dětí a žáků nebo k rozhodnutí o odkladu školní
docházky či o jejich zařazení ( přeřazení ) do speciálních škol a specializovaných tříd.

-

Na základě odborných vyšetření zpracovává stanoviska a předkládá podněty a návrhy
školám, školským zařízením, orgánům státní správy a samosprávy, školní inspekci
a dalším, za účelem zlepšení péče o zdravý psychický a sociální vývoj dětí a mládeže.

-

Poskytuje výchovným poradcům, pracovníkům primární prevence a ostatním pedagogům
odborné konzultace, organizuje tématické semináře, metodické schůzky a akce pro jejich
další vzdělávání. Organizuje vzdělávání a zajišťuje odbornou pomoc učitelům v oblasti
specifických poruch učení a chování.

-

Provádí a koordinuje preventivní aktivity v oblasti prevence zneužívání návykových látek,
spolupracuje s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže,
s organizacemi zajišťujícími odbornou pomoc v problematice návykových látek a účastní
se činnosti komisí při ÚM a KÚKK.

-

V oblasti své působnosti zajišťuje informační služby.

-

O úkoly souvisejícími s profesní a studijní orientací žáků a studentů se dělí s informačním
a poradenským střediskem při Úřadu práce v K. Varech.

Principy poradenské práce
- Poradenská péče je integrální součástí výchovně vzdělávacího systému, je úzce spojena
se školami. Předpokládá to úzkou součinnost a spolupráci při plnění všech úkolů mezi
pracovníky školství a pracovníky PPP K. Vary.
- Snahou efektivního poradenského působení na děti a mládež je převést rozhodující oblast
problémů, které je třeba řešit, do fáze prevence, t. j. spíše problémům předcházet než
je následně odstraňovat.
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- S tím je spojena i další zásada komplexnosti, kde je snahou PPP K. Vary postihovat různými
základními informačními a poradenskými zásahy celou populaci karlovarského regionu,
který PPP K. Vary přísluší. PPP K. Vary je připravena řešit individuální problémy, zabývat se
jednotlivými případy kasuisticky. Poradenská péče má jednoznačně charakter společenské
služby, tj nemá direktivní charakter. Spočívá v poskytování pomoci podáváním
reedukační, terapeutické a jiné intervenční pomoci.
Přehled pracovníků
Jmenný seznam pracovníků ve šk.roce 2012/2013 od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013
pracoviště Karlovy Vary
Příjmení
Jméno
Boušková
Zuzana
Bělohlávková
Martina
Fialová
Martina
Hrubá
Karolína
Karchňák
Radek
Rampasová
Šárka
Nepeřená
Hana
Ščerbová
Jana
Škrabánková
Jitka
Vadinská
Irena
Vránová
Blanka
Wolfová
Marcela
Zachardová
Lenka
Mižikarová
Jolana
pracoviště Sokolov
Příjmení
Jméno
Zemanová
Blanka
Kovaříková
Miroslava
Hliváková
Marcela
Soukupová
Romana
Molová
Jolana
Hrušková
Soňa
Želivská
Andrea

Titul
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.

Titul
Mgr.
PhDr.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Riesová Jitka
pracoviště Cheb
Příjmení
Jméno
Tauschková
Kateřina
Brodská
Lenka
Spieglová
Petra
Krbcová
Petra
Mlátilíková
Ellen
Nezbedová
Vladimíra
Růžičková
Jana
Vejnarová
Veronika
Maříková
Jiřina

Titul
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Bc.
Mgr.

Prac. zařazení Úvazek Odborná způsobilost
psycholog
1,0
FFUK Praha, psycholog
spec.pedagog
1,0
FFUK Praha, pedagogika
spec. pedagog
1,0
PFUK Praha, spec.ped.
sociální pracovnice 1.0
MU Praha, veřejná správa
psycholog
1,0
FFUK Praha, ped.psych.
spec. pedagog
1,0
PFUK .Plzeň,spec.ped
psycholog
1,0
PFUK Praha,psycholog
spec. pedagog
1,0
PFUK Praha, spec.ped.
psycholog
0,6
PFUK Praha, psychol.
hospodářka
1,0
OA Karlovy Vary
spec. pedagog
1,0
PFUK Praha, spec.ped.
spec.pedagog
1,0
Ped.fak.Plzeň,spec.ped.
psycholog
0,75
FFUK Praha, psychol.
řed.,psychol.
1,0 FFUKPraha, psycholog.

Prac.zařazení
Úvazek
psycholog
1,0
psycholog
1,0
psycholog
1,0
spec.pedagog
1,0
spec.pedagog
1,0
spec.pedagog
1,0
sociální pracovnice,
0,75
metodik prevence
0,25
admin. pracovnice
0.375

Prac.zařazení
psycholog
psycholog
spec.pedagog
spec.pedagog
spec.pedagog
spec.pedagg
psycholog
soc. pracovnice 1.0
admin. pracovnice
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Odborná způsobilost
FFUK Praha, psycholog
FFUK Praha, psycholog
FFUK Praha, psycholog
PFUK Praha, spec.pedagog
PFUK Praha, spec.pedagog
PFUK Praha, spec.pedagog
UJAK Praha,spec. ped.;
SOŠ obchodu a hotelů K.V.

Úvazek Odborná způsobilost
1,0
/aktuálně na MD/
1,0
MU Brno, psycholog
1,0
ZU Plzeň, spec.pedagog
1,0
ZU Plzeň, spec.pedagog
1,0
PFUK Praha, spec.pedagog
1,0 PFUK Praha, spec.ped. pro MŠ
1,0
MU Olomouc, psycholog
ISŠT Cheb
0,375 SEŠ Mariánské Lázně

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Na další vzdělávání pracovníků a jejich odborný růst je kladen velký důraz, protože je
základním pilířem kvality služeb a jejich dalšího rozvoje. Další vzdělávání je nezbytné pro
kvalifikované plnění náročných odborných úkolů, proto účast na vzdělávání je součástí pracovních
povinností. Povinnost pracovníků se dále vzdělávat je zakotvena i v zákonu o pedagogických
pracovnících, mezi které byli pracovníci PPP Karlovy Vary zařazeni od 1. 1. 2005.
Pracovníci si vybírají z nabídek akreditovaných pracovišť psychologických a
psychoterapeutických především s ohledem na aktuální potřeby organizace (rozšíření nabídky
poradenských služeb). Ředitelka po konzultaci s pracovníky stanovuje roční plán vzdělávacích akcí.
Vzdělávání pracovníků
Pro školní rok 2012-13 bylo vzhledem k omezeným finančním prostředkům vybráno z nabídek
do plánu vzdělávání pouze 20 akcí zaměřených rovnoměrně na rozvoj kompetencí v oblasti
diagnostiky, reedukací, intervence a terapie. Z toho většina akcí byla v rámci NÚV bezplatná v rámci
vzdělávacích standardů pro pracovníky poraden. Zúčastnila se většina pracovníků. Do dlouhodobého
vzdělávání se v tomto školním roce nepřihlásil žádný z pracovníků.
Údaje o aktivitách a prezentaci ŠZ na veřejnosti
Klienti, kterým byla poskytnuta péče ve školním roce 2012/13

Od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 bylo pracovníky PPP vyšetřeno celkem 5 139 klientů, z toho 2 185
individuálně a 1 342 skupinově.
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V souvislosti s dlouhodobým osvětovým působením pracovníků PPP Karlovy Vary ve
školách, díky četným výjezdům do škol a metodické podoře pedagogům se stabilizoval počet žádostí o
nová individuální vyšetření. Na řadě škol již běžné problémy řeší pedagogové vlastními silami a o
pomoc poradny žádají v případech závažnějších nebo při opakovaném selhávání dětí. Vznikl tak
prostor pro zkvalitnění následné péče o stávající klienty včetně integrovaných žáků. K výraznějšímu
nárůstu však došlo u předškolních dětí v souvislosti s nerozvážným zřizováním nadměrného počtu
přípravných ročníků ZŠ, k mírnému nárůstu u studentů středních škol z důvodu žádostí o PÚPMZ a
dále žáků OU a vycházejících žáků ze ZŠ praktických z důvodu potvrzení zařazení do speciálního
školství. Touto problematikou by se nadále mělo zabývat SPC.
U dětí předškolního věku je péče zaměřená na včasnou depistáž možného školního selhání
včetně účasti pracovníků PPP K. Vary u zápisů do prvních tříd. Rozšířil se počet kontaktů, konzultací
a vzdělávacích akcí pro vedení i pedagožky MŠ.
Na základních školách se pracovníci PPP K. Vary věnují zejména zkvalitnění spolupráce
v péči o integrované žáky a optimalizaci podmínek jejich vzdělávání a na včasnou depistáž SPU.
Pracovníci PPP rovněž rozšiřují nabídku skupinové reedukace a terapie – dětské skupiny, skupiny dětí
s rodiči.
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Na středních i základních školách se trvale udržuje vysoký zájem o spolupráci s PPP K.
Vary v oblasti práce s problémovými i neproblémovými třídami v rámci prevence a ve šk. roce
2012/2013 opět stoupal počet žádostí. Objem poskytnuté péče je však limitován kapacitou poradny.
Bude třeba přesunout těžiště základní péče na ŠMP. Rovněž výhodná je v prvním kroku forma
depistáže, v níž se zmapuje závažnost obtíží u jednotlivých objednávaných skupin, a která pomůže
lépe stanovit priority v následné péči a odhadnout její časový rozsah. Tato službu zajišťují soukromé
subjekty a je placená. Přestože náklady na snímek jedné třídy nejsou vysoké, školy tuto formu
spolupráce ve většině případů odmítají. Z hlediska efektivity práce PPP K. Vary by však bylo žádoucí
tento postup zakotvit do standardních podmínek spolupráce.
Koordinací péče o nadané, kterou vymezuje vyhláška 73/2005 Sb., byla v rámci kraje
v tomto školním roce pověřena Mgr. Marcela Hliváková z pracoviště Sokolov.
Výkony PPP K. Vary
Všem žádostem bylo vyhověno v čekací době do 3 měsíců.. Čekací lhůty činí v průměru 5
týdnů ( rozmezí 3-6 týdnů) s vrcholy kolem pololetí a závěru školního roku. Akutní případy se
realizují s minimální prodlevou v rámci krizové intervence. V průběhu školních prázdnin jsou klienti
zváni pouze v naléhavých případech a v době, kdy příslušný odborný pracovník dle rozpisu zajišťuje
službu pro krizovou intervenci.
Další aktivity PPP K. Vary
- pokračuje péče o klienty v oblasti logopedických vad a byla dále rozšířena ( pravidelné
výjezdy do Nejdku);
- vedení kursů, seminářů pro pedagogy, VP a ŠMP : 23x
- pomoc při zpracování projektů na školách : 11 projektů;
- vypracováno 25 osvětových a metodických materiálů;
- výstava škol „Škola 2012“ v LS Thermal proběhla jako každý rok a práce na přípravě výstavy
„Škola 2013“ v dubnu a v červnu 2013 (termín konání říjen 2013);
- stáže : 13 studentů;
Kromě průběžné spolupráce s partnery v porad.systému (ostatní PPP a SVP) probíhá
pravidelná spolupráce s odborem sociální péče a ochrany dětí, kurátory, okresním soudem,
v rámci prevence účast v komisích ÚM K.Vary, Policie ČR a Městské policie v KV, spolupráce s Kcentrem v K.Varech, v oblasti prof.orientace s IPS Úřadu práce v K.Varech.
Prezentace PPP K. Vary
Na webových stránkách jsou rodičům i školám k dispozici všechny potřebné formuláře ke
stažení, není třeba je tedy vyzvedávat a nosit osobně či zasílat listovní poštou. Jsou zde e-mailové
adresy všech pracovníků včetně přímých telefonů, což umožňuje operativní přímou komunikaci
klientů a jejich rodičů se svým odborníkem. Jsou zde uvedeny nabídky kurzů včetně přihlášek, které
lze rovněž zaslat elektronicky. Jsou zde podrobně popsány všechny poradenské služby, nabízeny
osvětové články a doporučená literatura pro rodiče a pedagogy včetně reedukačních a kompenzačních
pomůcek. Pedagogové zde najdou termíny porad výchovných poradců a školních metodiků prevence,
případně vzdělávacích akcí, pokud jsou pořádány.
Komunikace s veřejností probíhá také formou besed pro rodiče a žáky, které jsou na
požádání poskytnuty na všech druzích škol. Na výstavě "Škola", kterou PPP K. Vary spoluorganizuje,
jsou rovněž dostupné všechny informace o našich službách, pomůckách apod.
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Údaje o externích kontrolách
Ve školním roce 2012/2013 proběhla v PPP K. Vary kontrola ze strany všeobecné zdravotní
pojišťovny v Karlových Varech a v Sokolově, a ze strany Finančního úřadu v Karlových Varech.
Zápisy z veřejných kontrol jsou k nahlédnutí u ředitelky PPP PhDr. J.Mižikarové;
Základní údaje o hospodaření
Finanční ukazatele
Dotace MŠMT (přímé náklady) byla ke konci roku 2012 plně vyčerpána. Objem prostředků
v rámci ostatních přímých ONIV se dlouhodobě pohybuje na hranici funkčního minima a je výrazně
limitujícím faktorem již nejen z hlediska obnovy a modernizace materiálového zázemí pro odbornou
činnost pracovníků a kvalitu poskytovaných služeb, ale i pro běžné zajištění provozu učebními
pomůckami a potřebami.
Přidělené mzdové prostředky byly ke konci roku 2012 plně vyčerpány, a to mzdové
prostředky i OPPP. Závazné ukazatele - prostředky na platy nebyly v roce 2012 překročeny.
Provozní prostředky jsou rovněž velmi napjaté. Na konci roku ukončila organizace
hospodaření s hospodářským výsledkem 49 000,- Kč plus. Pokrytí nákladů pro rok 2012 schválená
dotace nemohla pokrýt, proto bylo nutno pro zajištění chodu organizace čerpat z rezervního fondu.
Předepsané odvody z odpisů organizace v r.2012 splnila a dále průběžně plní.
V průběhu roku se opakovaně provádí analýza čerpání rozpočtu a jsou podle potřeby prováděny nutné
úpravy výdajů podle rozpočtových pravidel. Nebyly provedeny nepovolené přesuny mezi
rozpočtovými tituly a nedošlo k neoprávněnému použití rozpočtových prostředků.
Hospodářská činnost a další mimorozpočtové zdroje
PPP provozovala do 5/2004 s povolením zřizovatele jinou činnost, která se týkala pronájmů a
služeb s nimi spojených v době, kdy byla správcem objektu. Nyní je však v tomto objektu sama
nájemcem. Jinou hospodářskou činnost organizace v současné době neprovozuje. Od 1.7.2013 jsme se
staly správci budovy PPP Sokolov, K.Hynka Máchy 1276. V budově provozují svoji činnost tyto
organizace: SPC Karlovy Vary a Sociální služby, příspěvková organizace, Kynšperk a Střední
živnostenská škola Sokolov, na základě smluv o výpůjčkách.
Hospodářský výsledek a jeho použití
Hospodářský výsledek na konci roku 2012 byl 49 000,- Kč plus. Kladný hospodářský
výsledek byl rozdělen do fondu odměn /39 081,21 Kč./ a do rezervního fondu /9 770,- Kč./. Ve
finančním plánu na rok 2013 byl stanoven v nulové výši.
Péče o spravovaný majetek
Inventarizace majetku byla provedena k 31. 12. 2012. Reálný fyzický stav majetku odpovídá
inventurním záznamům i účetnímu stavu bez závad.
PPP bude v rámci péče o spravovaný majetek provádět i nadále jen nejnutnější údržbu a
opravy do doby, než se vyřeší otázka dalšího setrvání v objektu Západní 15. NIDV jako správce
objektu již několik let prodlužuje nájemní smlouvy na dobu určitou, a to do 31.12.2016, s výhledem
celkové rekonstrukce objektu a vystěhování nájemníků..
Stav pohledávek a závazků
Organizace ve sledovaném období neměla žádné pohledávky či závazky po lhůtě splatnosti.
V Karlových Varech dne 30. 9. 2013

PhDr. J.Mižikarová
ředitelka
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