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Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace
Lidická 590/38, 360 01, tel.: 353 176 511
IČO:49753843
Výroční zpráva o činnosti školského zařízení
za školní rok 2019/2020

Základní údaje o školském zařízení
Charakteristika školského zařízení
Pedagogicko - psychologická poradna v Karlovy Vary, Lidická 590/38 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. PPP jako školské poradenské zařízení je zařazena do
rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.
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 č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně
nadaných, v aktuálním znění.
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. a dále se řídí Vyhláškou č. 27/2016 Sb. a jejími
přílohami. 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 –
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psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace, s odloučenými pracovišti v Sokolově a
v Chebu.
Zřizovatel: Karlovarský kraj
Ředitelka: PhDr. Jolana Mižikarová - psycholog
Zástupkyně: Mgr. Bc. Ivana Tvrdoňová
IZO: 049 753 843.
IČO: 497 538 843
DATOVÁ SCHRÁNKA: pjshn2g
Působnost PPP
PPP Karlovy Vary sídlí na adrese Lidická 590/38, K.Vary. Od 1.11.2006 bylo zřízeno odloučené
pracoviště na SOU zemědělském v Toužimi /v červnu 2020 jsme zde ukončili činnost, od 1.10.2020
budeme fungovat na MÚ V Toužimi, PPP Sokolov působí na adrese K.H. Máchy 1276, Sokolov, PPP
Cheb sídlí v ulici Palackého 8, Cheb. Detašované pracoviště má PPP také v Ostrově, v Nejdku, v
Chodově v Aši, v Mariánských Lázních – celkem máme 10 detašovaných pracovišť.
Péči o klienty základních škol praktických a speciálních zajišťuje částečně SPC. DD a VÚ mají své
externí pracovníky.
Počet dětí, žáků, studentů v Karlovarském kraji - k datu 30. 9.
2019 - dle výkonových sestav z UIV
Počet dětí, žáků,
studentů Karlovarský kraj jako
celek
Mateřské školy
8 693
Z toho 73 dětí
Ve třídě dle §
16 odstv.9
Základní školství

63 974

Střední školství

10 408

Celkem

83 075

Z toho Indiv.
Vzdělávání 28

Žáci
v zahraničí
318

Třídy dle § 16 – 1 171

Provozní doba v PPP
Pružná pracovní doba umožňuje klientům domluvit si individuální návštěvu kterýkoliv pracovní
den od 8:00 – 18:00 /dle individuálních objednávek/
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PO 8:00 – 16:30 ( v Chebu 8:00 – 15:00)
ÚT 8:00 – 14:00
ST 8:00 – 16:30 (v Chebu 8:00 – 15:00)
ČT 8:00 – 14:00
PÁ 8:00 – 12:00
www stránky: www.pppkv.cz
E-mail a telefony:
PPP Karlovy Vary – 353 176 511
E-mail: sekretariat@pppkv.cz
PPP Sokolov - 352 604 505, 352 604 964
Email: info-sokolov@pppkv.cz
vedoucí pobočky: PaeDr. Romana Soukupová
PPP Cheb - 733 673 511
Email: info-cheb@pppkv.cz
vedoucí pobočky: Ing. Pavlína Štruncová
Ředitelka: jmizikarova@pppkv.cz, tel: 353 176 519, 605 586 168
Poskytované služby
PPP poskytuje tyto služby:








Uskutečňuje komplexní pedagogickou a speciálně pedagogickou diagnostiku dětí a mládeže od
3 do nejméně 26 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 tematické semináře, metodické schůzky a akce pro jejich další
vzdělávání. Organizuje vzdělávání a zajišťuje odbornou pomoc učitelům v oblasti specifických
poruch učení a chování.
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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.
Díky nově zřízené funkci speciálního pedagoga - metodika, plně hrazené KÚ KK, poskytuje
velmi kvalitní metodické vedení škol, které je nezbytné při realizaci společného vzdělávání.

Principy poradenské práce




Poradenská péče je integrální součástí výchovně vzdělávacího systému, je úzce spojena se
školami. Předpokladem je úzká součinnost a spolupráce 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, tj. spíše problémům předcházet než je
následně odstraňovat.
S tím je pojena i další ze zásad a to 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, reedukační, terapeutické a jiné intervenční pomoci.

Přehled pracovníků
Jmenný seznam pracovníků ve šk. roce 2018/2019 od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2020
pracoviště Karlovy Vary
Příjmení

Jméno

Titul

Pracovní zařazení

Zímová

Jitka

Mgr.

speciální pedagog

Fialová

Martina

Mgr.

Kohoutová

Helena

Mgr.

speciální pedagog –
metodik prevence
psycholog

Kubová

Jana

Rampasová

Šárka

Mgr. et Mgr.

speciální pedagog

Mižikarová

Jolana

PhDr.

Nepeřená

Hana

Mgr.

psycholog – ředitelka
příspěvkové organizace
psycholog

Ščerbová

Jana

Mgr. et Mgr.

speciální pedagog

Mgr.

psycholog

Škrabánková Jitka

administrativní pracovnice
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Úvazek Odborná
způsobilost
1,000
plně
kvalifikovaná
1,000
plně
kvalifikovaná
1,000
plně
kvalifikovaná
1,000
plně
kvalifikovaná
1,000
plně
kvalifikovaná
1,000
plně
kvalifikovaná
1,000
plně
kvalifikovaná
1,000
plně
kvalifikovaná
1,000
plně
kvalifikovaná

Tauschková

Kateřina Mgr.

Psycholog

1,000

Tvrdoňová

Ivana

Mgr. Bc.

1,000

Vránová

Blanka

Mgr.

speciální pedagog –
zástupkyně ředitelky
speciální pedagog

Wolfová

Marcela

Mgr.

speciální pedagog

1,000

Vorlíčková

Petra

Dis.

Administrativní pracovnice
Soc. pracovnice

0,75
0,25

1,000

Plně
kvalifikována
plně
kvalifikovaná
plně
kvalifikovaná
plně
kvalifikovaná
Plně
kvalifikována

pracoviště Sokolov
Příjmení

Jméno

Titul

Pracovní zařazení

Hrušková
Hliváková
Molová
Seilerová
Soukupová

Soňa
Marcela
Jolana
Jitka
Romana

Mgr.
Mgr.
Mgr.

speciální pedagog
psycholog
speciální pedagog
administrativní pracovnice
speciální pedagog – vedoucí
pobočky
Speciální pedagog –
aktuálně na MD
speciální pedagog
psycholog

PaedDr.

Obšivačová Hana

Mgr.

Želivská
Bystroňová

Mgr.
Mgr.

Andrea
Tereza

Úvazek Odborná
způsobilost
1,000
plně kvalifikovaná
1,000
plně kvalifikovaná
1,000
plně kvalifikovaná
1,000
plně kvalifikovaná
1,000
plně kvalifikovaná
1.000

Plně kvalifikována

1,000
1,000

Plně kvalifikována
kvalifikována

pracoviště Cheb
Příjmení

Jméno

Titul

Pracovní zařazení

Brodská

Lenka

Mgr.

psycholog

Fodorová

Dagmara

Mgr.

psycholog

Černá

Petra

Mgr.

speciální pedagog

Štruncová

Pavlína

Ing.

Musilová
Petřík

Alena
Lukáš

Mgr.
Mgr.

administrativní
pracovnice
Speciální pedagog
Speciální pedagog

Śulová

Tereza

Mgr.

Metodik prevence

Úvazek Odborná
způsobilost
1,000
plně
kvalifikovaná
1,000
plně
kvalifikovaná
1,000
plně
kvalifikovaná,
1,000
plně
kvalifikovaná
1,000
nekvalifikovaná
1,000
Plně
kvalifikovaná
1,000
plně
kvalifikovaná,

V rámci Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských
zařízeních v roce 2019 čj.: Č. j.: MSMT-39508/2018 ze dne 20. prosince 2018.

Příjmení

Jméno

Titul

Pracovní zařazení
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Úvazek

Odborná způsobilost

Dřímalová
Svozilková
Vlasáková
Bártlová

Iveta
Renata
Iveta
Monika

Mgr. et Mgr.
Mgr. et Mgr.
Mgr.
Mgr.

speciální pedagog
speciální pedagog
Speciální pedagog
Speciální
Pedagog

1,000
1,000
1,000
1,000

nekvalifikovaná
plně kvalifikovaná
Plně kvalifikovaná
nekvalifikována

THP pracovníci
Příjmení
Dierlová
Kopečná
Kubová
Polda
Riesová

Jméno
Věra
Jana
Dagmar
Václav
Jitka

Řehořová Libuše
Vadinská Irena

Pracovní zařazení
uklízečka
uklízečka
uklízečka
správce budovy
hospodářka – K.Vary,
Sokolov
hospodářka - Cheb
vedoucí hospodářka

Úvazek
0,500
0,500
0,500
0,500
0,750
0,250
1,000

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Odborní pracovníci PPP splňují kvalifikační požadavky, jsou absolventy vysokoškolského
magisterského studia psychologie či speciální pedagogiky. Své odborné znalosti si průběžné doplňují
také studiem v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jsou připraveni poskytnout služby
na vysoké profesionální úrovni. Všichni pracovníci se řídí Vnitřním řádem PPP, který též definuje
způsob a rozsah zpracování osobních údajů.
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.
Pro školní rok 2019/2020 bylo z nabídek do plánu vzdělávání 40 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. Dalšího vzdělávání
mají za povinnost všichni odborní pracovníci PPP Karlovy Vary. V dlouhodobém vzdělávání v tomto
školním roce pokračují pět pracovnice, které si doplňují vzdělání v oblasti speciální pedagogiky v rámci
celoživotního vzdělávání. V době korona krize byla většina vzdělávacích akcí zrušena.

Výkony PPP K. Vary
Většině žádostí bylo vyhověno v čekací době do tří až čtyř měsíců. Čekací lhůty činí v průměru 6
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
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v naléhavých případech, tuto péči zajišťuje ředitelka PPP Karlovy Vary.
I přesto, že se pracovníci PPP Karlovy Vary snaží o osvětové působení, vyjíždí na školy, kde
poskytují metodické konzultace, nedaří snížit počet žádostí o individuální vyšetření. Narůstá též počet
žádostí o konzultace či krizové intervence.
U dětí předškolního věku je péče zaměřená na včasnou depistáž možného školního selhání.
Rozšířil se počet kontaktů, konzultací a vzdělávacích akcí pro vedení a učitelky MŠ.
Na základních školách se pracovníci PPP K. Vary věnují zejména zkvalitnění spolupráce v péči o
žáky s podpůrnými opatřeními, optimalizaci podmínek jejich vzdělávání a na včasnou depistáž SPU.
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 školním roce
2018/2019 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. Tuto službu zajišťují soukromé
subjekty a je placená. Přestože náklady na snímek jedné třídy nejsou vysoké, školy tuto formu
spolupráce ve většině případů odmítají.
Koordinací péče o nadané, kterou vymezuje vyhláška č. 73/2005 Sb., byla v rámci kraje v tomto
školním roce pověřena Mgr. Marcela Hliváková z pracoviště Sokolov, Mgr. Helena Kohoutová
z pracoviště Karlovy Vary.
K vyšetření v PPP Karlovy Vary rodiče nepotřebují žádné doporučení, v případě školních potíží
předkládají žádost o vyšetření a vyplněný anamnestický dotazník. Veškeré dokumenty jsou zasílány
datovou schránkou, nebo je přinášejí osobně zákonní zástupci či pedagogové. Dítě, žáka či studenta
může také se souhlasem zákonného zástupce objednat škola, šk. zařízení, soud, OSPOD. Pedagogové
mohou pro tyto účel využívat dotazníky umístěné na webových stránkách. Vyšetření probíhají
převážně individuálně. Pracujeme také s celou rodinou nebo je možné společné setkání učitelů, rodičů,
žáka a odborných pracovníků PPP popř. dalších odborníků ve formě případové konference nebo
konzultační schůzky. Jedna konzultace probíhá cca 1,5 – 3 hodiny s ohledem na věk žáka a jeho
možnosti. S výsledky je zákonný zástupce či zletilý žák seznámen osobně po vyšetření, kde se vyjádří,
zda s nimi souhlasí a zda jim rozumí. Výsledky z vyšetření jsou důvěrné. Výsledkem z vyšetření pokud,
to odborný pracovník shledá jako prospěšné, je zpráva z vyšetření a doporučení pro školy a školská
zařízení. Zpráva a doporučení jsou předány zákonným zástupcům nebo zletilému žákovi, u žáků se SVP
je doporučení zasláno datovou schránkou škole. Zákonní zástupci a zletilí žáci a studenti se vyjadřují,
zda s danými doporučeními souhlasí. Pokud jejich připomínky nejsou akceptovány, mohou podat
podnět o přezkoumání doporučení k Reviznímu pracovišti ( NÚV Praha).
Od 16.3. 2020 do 4.5.2020 byla PPP Karlovy Vary svým zřizovatelem uzavřena, z důvodů korona krize.
Skladba výkonů se proto v tomto období změnila, neboť po tuto dobu jsme konzultovaly a pracovaly
z domova. Od 4.5.2020 jsme zajistily všechny předškolní prohlídky, zajistily jsme pokračování všech
podpůrných opatřeních s finanční náročností.
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Další aktivity PPP K. Vary







pokračuje péče o klienty v oblasti logopedických vad
vedení kurzů, seminářů pro pedagogy, VP a ŠMP
pomoc při zpracování minimálně preventivních projektů na školách
spolupráce na poli MPP s krajským úřadem
byly zpracovány osvětové a metodické materiály
stáže žáků a studentů SPGŠ a G Karlovy Vary

Kromě průběžné spolupráce s partnery v poradenském 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 Karlovy Vary, Policie ČR a Městské policie v KV, spolupráce s K-centrem
v Karlových Varech, v oblasti prof. orientace s IPS Úřadu práce v Karlových arech.
Naše organizace pořádá pro všechny školy v kraji odborné semináře zaměřené na zvládnutí
systému poskytování podpůrných opatření.
Zahájili jsme průběžné rozšiřující vzdělávání asistentů pedagoga pro všechny školy v kraji.
Dále velmi úzce spolupracujeme s KÚ KK, s KAPem, jednotlivými MAPy. Naše pracovnice se podílí
na tvorbě krajských dlouhodobých plánů a strategií ŠIK. Podílíme se i na tvorbě koncepce MPSV
Rodinná politika v oblasti předčasného odchodu žáků ze vzdělávání.
Jsme iniciátory pravidelných setkání vedení všech tří ŠPZ v našem kraji, kdy se snažíme sjednotit
systém péče o klienty – žáky. V tomto školním roce se nám podařilo motivovat spolupracující ŠPZ
v kraji k rozhodnutí zakoupení jednotného systému vykazování školní matriky ŠPZ.
Velmi úzce spolupracujeme na poli osvěty jak s NÚV, NIDV /od ledna 2020 NPI ČR/, tak s KVC při
Gymnáziu Sokolov. Kolegyně jsou členky pracovních týmů těchto organizací a zároveň jsou oslovovány
jako odborné lektorky jednotlivých vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky škol. Rozsah
působení je obrovský a to od mimořádně nadaných žáků až po žáky s mentálními a jinými handicapy.
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Podíleli jsme se na připomínkových řízeních různých zákonných norem a materiálů, které se
zabývají vzděláváním /např. spolupráce s projektem KIPR, spolupráce na tvorbě standardů- NUV
Praha/.
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 podrobně popsány všechny poradenské služby, nabízeny
osvětové články a doporučená literatura pro rodiče a pedagogy včetně reedukačních a kompenzačních
pomůcek. Komunikace s veřejností probíhá také formou besed pro rodiče a žáky, které jsou na
požádání poskytnuty na všech druzích škol.
V tomto školním roce jsme na základě doporučení ČŠI zrealizovali šetření spokojenosti s našimi
službami, jednak ze strany rodičů a jednak ze strany škol:

Výsledky dotazníkového šetření:
PPP Sokolov (listopad 2019 - červen 2020)

Tvrzení

1. Prostory PPP jsou vybaveny
tak, abych se tu cítil/a příjemně.
2. Byl/a jsem spokojen/a s
poskytovanou službou.
3. Byl/a jsem spokojen/a s
přístupem k mé žádosti o
vyšetření mého dítěte.
4. Podání žádosti o poskytovanou
službu je jednoduché a moje
žádost byla vyřízena v přijatelné
době.
5. Odborný pracovník PPP se se
zájmem věnoval mému dítěti i
mým dotazům.
6. Byl/a jsem spokojen/a s
komunikací PPP ještě před
poskytnutím služby.
7. Byl/a jsem spokojený/á se
závěry vyšetření, doporučení ke
vzdělání mi bylo srozumitelně
vysvětleno.
8. Závěry vyšetření i doporučení
ke vzdělávání mi byly
srozumitelně vysvětleny.

Odpověď
rozhodně
souhlasím
62

spíše
souhlasím
10

spíše
nesouhlasím
-

rozhodně
nesouhlasím
-

70

2

-

-

71

1

-

-

67

5

-

-

72

-

-

-

69

2

-

-

67

4

-

-

67

3

-

-
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9. Obdržel/a jsem podrobné
informace o dalších možnostech
vzdělávání mého dítěte.
Celkem

64

5

-

-

609

32

0

0

PPP Karlovy Vary (listopad 2019 - červen 2020)

Tvrzení

Odpověď
rozhodně
souhlasím
143

spíše
spíše
rozhodně
souhlasím nesouhlasím nesouhlasím
27
2
-

1. Prostory PPP jsou vybaveny
tak, abych se tu cítil/a
příjemně.
2. Byl/a jsem spokojen/a s
159
12
1
poskytovanou službou.
3. Byl/a jsem spokojen/a s
156
15
1
přístupem k mé žádosti o
vyšetření mého dítěte.
4. Podání žádosti o
137
31
3
poskytovanou službu je
jednoduché a moje žádost byla
vyřízena v přijatelné době.
5. Odborný pracovník PPP se se 167
4
1
zájmem věnoval mému dítěti i
mým dotazům.
6. Byl/a jsem spokojen/a s
158
9
1
komunikací PPP ještě před
poskytnutím služby.
7. Byl/a jsem spokojený/á se
164
6
závěry vyšetření, doporučení ke
vzdělání mi bylo srozumitelně
vysvětleno.
8. Závěry vyšetření i doporučení 164
5
1
ke vzdělávání mi byly
srozumitelně vysvětleny.
9. Obdržel/a jsem podrobné
162
7
informace o dalších možnostech
vzdělávání mého dítěte.
Celkem
1410
116
10
Poznámka: Na některá tvrzení nebyla vybrána žádná z možností.
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1

1
-

2

PPP Cheb (listopad 2019 - červen 2020)

Tvrzení

1. Prostory PPP jsou vybaveny
tak, abych se tu cítil/a příjemně.
2. Byl/a jsem spokojen/a s
poskytovanou službou.
3. Byl/a jsem spokojen/a s
přístupem k mé žádosti o
vyšetření mého dítěte.
4. Podání žádosti o
poskytovanou službu je
jednoduché a moje žádost byla
vyřízena v přijatelné době.
5. Odborný pracovník PPP se se
zájmem věnoval mému dítěti i
mým dotazům.
6. Byl/a jsem spokojen/a s
komunikací PPP ještě před
poskytnutím služby.
7. Byl/a jsem spokojený/á se
závěry vyšetření, doporučení ke
vzdělání mi bylo srozumitelně
vysvětleno.
8. Závěry vyšetření i doporučení
ke vzdělávání mi byly
srozumitelně vysvětleny.
9. Obdržel/a jsem podrobné
informace o dalších možnostech
vzdělávání mého dítěte.
Celkem

Odpověď
rozhodně
souhlasím
65

spíše
souhlasím
36

spíše
nesouhlasím
2

rozhodně
nesouhlasím
1

75

27

2

-

72

31

1

-

55

43

6

-

79

24

-

1

68

35

-

1

67

35

2

-

66

34

3

-

67

34

3

-

614

299

19

3
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Dotazník pro školy 2020

Tvrzení

Odpověď
rozhodně
souhlasím
41

spíše
souhlasím
23

spíše
nesouhlasím
1

rozhodně
nesouhlasím
-

2. Doporučení vydaná PPP
jsou pro nás srozumitelná.

28

37

-

-

3. Metody výuky uvedené v
Doporučeních pro
vzdělávání žáků jsou pro
naši práci přínosem.
4. Všechna uvedená
podpůrná opatření v
Doporučeních pro
vzdělávání jsou ze strany
PPP se školou vždy řádně
konzultována.
5. Pokud se obrátíme na
odborného pracovníka PPP
s dotazem ke vzdělávání
žáka/ů, vždy se nám
dostatečně věnuje.
Celkem

32

27

6

-

43

19

3

-

52

12

1

-

196

118

11

0

1. Spolupráce s PPP je pro
nás přínosem.

5 dotazníků nebylo zcela
vyplněno.
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Kontrola ČŠI, revizní řízení
Ve školním roce 2019/20120 proběhla kontrolní činnost ČŠI, to ve dnech 8.-10.7.2020. Byly shledány
nedostatky, které byly všechny napraveny v měsíci října 2020.

Revize v tomto školním roce na našem pracovišti neproběhla
Dále v tomto školním roce proběhla kontrola zřizovatelem a kontrola Inspektorátu práce
K.Vary – bez nálezu.
Výsledky kontrolní činnosti v ekonomické oblasti
Ve školním roce 2019/2020 v termínu od 31. 10. 2019 do 6. 1. 2020 proběhla veřejnosprávní
kontrola ze strany zřizovatele zaměřená na hospodaření s veřejnými prostředky.
V kontrolované oblasti Smlouvy – uveřejňování prostřednictvím registru smluv byla shledána
pochybení v uveřejnění smluv ve strojově nečitelném formátu, v anonymizaci obsahu textu a
neuveřejnění objednávky, jejíž hodnota přesáhla 50 tis. Kč. Organizace ještě v průběhu
kontroly tyto nedostatky uvedla do souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
Kontrolovaná oblast vozový park a související účetní doklady – bez zjištění
Kontrolovaná oblast vyplácení cestovních náhrad při cestách služebním vozidlem – bez zjištění
Kontrolovaná oblast archivace a spisová služba – bez zjištění
Kontrolovaná oblast fond odměn – tvorba a použití – bez zjištění
Kontrolovaná oblast FKSP – tvorba a použití – bez zjištění
Kontrolovaná oblast rezervní fond – tvorba a použití – bez zjištění
Kontrolovaná oblast fond investic – tvorba a použití – bez zjištění
Kontrolovaná oblast obsahové vymezení účtu 042 nedokončený DHM – bez zjištění
V kontrolované oblasti platové výměry bylo shledáno pochybení v neuvedení důvodu změn
skutečností v platových výměrech. Změny se týkaly platových tarifů, výší osobních příplatků a
příplatků za vedení. Tento nedostatek byl napraven vystavením nových platových výměrů od 1.
1. 2020 u všech pracovníků s popisem důvodu změny platového výměru.
V kontrolované oblasti příplatek za vedení bylo shledáno pochybení v přiznání příplatku za
vedení s účinností od 1. 2. 2018, ačkoliv se pracovník vedoucím zaměstnancem stal až na
základě platné náplně práce ze dne 21. 5. 2018. Organizace se zavázala k důsledné dvojí
kontrole vydávaných náplní práce a příplatků za vedení u všech pracovníků PPP.
Kontrolovaná oblast odměny – bez zjištění
Kontrolovaná oblast spisy klientů – bez zjištění
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Základní údaje o hospodaření
Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy a školského poradenského zařízení za
školní rok 2019/2020
Základní údaje o hospodaření ŠPZ
Základní údaje o hospodaření
PPP v tis. Kč
1.
2.
3.

Náklady celkem
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek před
zdaněním

k 31. 12. 2019
činnost
hlavní
doplňková
25971
5
25990
114
19
109

k 30. 6. 2020
činnost
hlavní
doplňková
12754
12910
88
156
88

Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace

k 31. 12. 2019

1. Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele
celkem
z toho:
Příspěvek do IF na opravu budovy, účelově vázaný příspěvek
2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele celkem
toho:
běžné provozní výdaje
oprava prostor, malování, oprava podlah, dveře - účel. váz. přísp.

5000
5000
3185
2885
300

3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím rozpočtu
zřizovatele celkem
z toho:
ÚZ 33353
UZ 33040
UZ 33069
4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů
z toho:
Úřad práce

22250
19438
19
2793

Přehled přijatých darů za období školního roku
Sponzor - dárce

Účel daru

částka

Závěr
Personální situace v tomto školní roce byla v naší organizaci velmi složitá, a vyvrcholila
odchodem čtyř odborných pracovnic z PPP Cheb. Aktuálně byla personálně PPP Cheb
zajištěna, tak, aby mohla na této pobočce probíhat bezproblémově odborná činnost.
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Naším základním posláním je poskytovat pomoc (psychologickou, psychoterapeutickou,
speciálně pedagogickou, metodickou a primární prevenci rizikového chování) dětem a žákům
ve věku 3-26 let, jejich zákonným zástupcům a učitelům všech typů škol, což také v plném
rozsahu činíme.
Příloha: Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019/2020
V Karlových Varech dne 15.10.2020

PhDr. Jolana Mižikarová
ředitelka příspěvkové organizace
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Příloha:

Datum: 15.10.2020

Výroční zpráva o poskytování informací
v roce 2019/2020
1.
2.
3.
4.

počet podaných žádostí o informace – 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu – nebyly provedeny žádné rozsudky
výsledky řízení sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů – nebylo
započato žádné řízení o sankcích
5. další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 - 0

PhDr. Jolana Mižikarová
Ředitelka PPP Karlovy Vary
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