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Základní údaje  

Charakteristika školského poradenského 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. 

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 v Pedagogicko – 

psychologickou poradnu Karlovy Vary, příspěvkovou organizaci, s pobočkami   

v Chebu, Sokolově. Od roku ….. byla činnost naší organizace rozšířena o odloučené pracoviště 

v Mariánských Lázních, kde denně působí tým odborných pracovníků. A dále od roku …..  byla 

zřízena další odloučená pracoviště v Toužimi, Ostrově, Nejdku, Aši, Chodově a v Hroznětíně. 

Činnost na těchto detašovaných pracovištích je zajišťována kmenovými zaměstnanci 

jednotlivých poboček.  

Pedagogicko – psychologická poradna zajišťuje péči o klienty – děti, žáky a studenty celého 

Karlovarského kraje.  

Pedagogicko - psychologická poradna Karlovy Vary (dále jen PPP) je příspěvkovou organizací, 

která hospodaří s finančními prostředky přijatými ze státního rozpočtu prostřednictvím 
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zřizovatele, s prostředky svých fondů v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy. 

Zřizovatel:    Karlovarský kraj   

Ředitelka příspěvkové organizace:  PhDr. Jolana Mižikarová 

Zástupkyně ředitelky:    Mgr. Bc. Ivana Tvrdoňová  

Vedoucí pobočky Cheb:   Mgr. Jolana Molová pro věci odborné a  

Ing. Pavlína Štruncová pro věci provozní  

Vedoucí pobočky Sokolov: PhDr. Romana Soukupová 

IZO:      049 753 843. 

IČO:     497 538 843 

Datová schránka:   pjshn2g 

Provozní doba pro veřejnost:  

Provozní doba v PPP:  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 

I přes stanovenou provozní dobu mají klienti možnost si dohodnout s daným odborným  

 

Poskytované služby v PPP 

V PPP se uskutečňuje komplexní pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika dětí a 

mládeže od 3 do nejméně 26 let na všech stupních a typech škol zaměřená na zjištění příčin 

a širších souvislostí obtíží a problémů v jejich osobnostním, vzdělávací a profesním vývoji. 
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PPP poskytuje odbornou poradenskou pomoc dětem, mládeži, jejich zákonným zástupcům 

a pedagogickým pracovníkům v otázkách osobnostního a sociálního vývoje a při utváření 

životních aspirací. 

PPP 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. 

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 MěÚ 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. Předpokladem je úzká součinnost a spolupráce při plnění všech úkolů mezi 

pracovníky školství a pracovníky PPP K. Vary. 



Str. 04 
 

Základní údaje  
   

 

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 je připravena řešit individuální problémy, zabývat 

se jednotlivými případy kasuisticky. Poradenská péče má jednoznačně charakter 

společenské, reedukační, terapeutické a jiné intervenční pomoci. 
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Personální zabezpečení 
Tým PPP se skládá z odborných pracovníků těchto profesí: psychologů, speciálních 

pedagogů, metodiků prevence a sociální pracovnice. Zázemí pro ně zajišťují administrativní 

pracovnice, které působí na hlavních pobočkách, tedy v Karlových Varech, Sokolově a 

v Chebu. V rámci naší organizace dále působí THP pracovníci – hospodářky, paní uklízečky 

a správce budovy v Sokolově.  

Všichni pracovníci jsou pro svou práci kvalifikovaní dle platné legislativy.  

Pobočka v Karlových Varech 

Aktuálně na této pobočce působí 14 odborných pracovníků, z toho 5 psychologů a 8 

speciálních pedagogů a 1 metodik prevence. Všichni tito pracovníci jsou zaměstnání na plný 

úvazek, s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. Tento tým pracovníků posiluje ještě 

sociální pracovnice s pracovní smlouvou na 0,250 úvazku s působností po celém 

Karlovarském kraji.  

Ve školním roce 2021/2022 byla tato pobočka od prosince 2021 do konce školního roku 

oslabena o jednoho speciálního pedagoga, který je pracovní neschopnosti, kterou každý 

měsíc, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, prodlužuje a dále o jednoho psychologa, 

který nastoupil v lednu také na dlouhodobou pracovní neschopnost a plynule přešel na 

čerpání mateřské dovolené.  

Pobočka v Karlových Varech je největší pobočkou a vzhledem k tomu došlo k jejímu 

přeorganizování. Od ledna 2022 pracovnice z detašovaného pracoviště Mariánské Lázně 

byly přiřazeny pod pobočku Cheb.  

Pobočka v Chebu 

Aktuálně na této pobočce působí 10 odborných pracovníků, z toho 2 psychologové a 7 

speciálních pedagogů a 1 metodik prevence (počty jsou uvedeny včetně detašovaného 

pracoviště Mariánské Lázně). Všichni tito pracovníci jsou zaměstnání na plný úvazek, 

s pracovní smlouvou na dobu neurčitou s tím, že dva speciální pedagogové zároveň působí 

na pobočce Cheb a částečně i na pobočce Sokolov.  

I na této pobočce došlo k personálním změnám během školního roku 2021/2022. V lednu 

2022 bylo pod tuto pobočku přiřazeno detašované pracoviště Mariánské Lázně a dále jeden 

speciální pedagog byl z organizačních důvodů přesunut na pobočku Sokolov.  
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Tato pobočka je stabilizovaná, i nadále na ní působí dvě vedoucí, které mají rozdělené 

kompetence, viz. kapitola Charakteristika ŠPZ 

Pobočka v Sokolově 

Toto je naše nejmenší pobočka, která působí v objektu, který máme ve své správě. Na této 

pobočce působí celkem 6 odborných pracovníků, z toho 2 psychologové a 3 speciální 

pedagogové. Od srpna 2022 byl přijat nový metodik prevence. Tento pracovník má 

uzavřenu pracovní smlouvu na dobu určitou s tří měsíční zkušební dobou a jeden psycholog 

požádal v září 2021 o snížení pracovního úvazku na 0,750.  

Administrativní pracovnice 

Administrativní pracovnice působí na každé hlavní pobočce, tedy jedna s plným úvazkem 

v Chebu, jedna taktéž s plným úvazkem v Sokolově a v Karlových Varech působí dvě 

s celkovým úvazkem 1,750. Všechny tyto pracovnice mají pracovní smlouvu na dobu 

neurčitou.  

THP  

Mezi technicko - hospodářské pracovníky v naší organizaci řadíme hospodářky, uklízečky a 

správce budovy. 

Veškerou hospodářskou a účetní agendu zajišťují tři pracovnice s úvazkem dvě celé 

s pevně rozdělenými kompetencemi směrem k jednotlivým pobočkám a jednotlivým 

činnostem.  

Správce budovy sídlí na pobočce Sokolov a pravidelně nebo dle další aktuální potřeby 

vyjíždí na ostatní pobočky nebo detašovaná pracoviště. Tento pracovník je zaměstnán na 

poloviční úvazek na dobu neurčitou.  

Na každé pobočce působí jedna paní uklízečka na poloviční úvazek s pracovní smlouvou na 

dobu neurčitou. Jednotlivá detašovaná pracoviště mají nasmlouvané v rámci pronájmu i 

úklid. 
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Údaje o prevenci sociálně patologických 
jevů 
Metodičky prevence v PPP s působností po celém Karlovarském kraji provedly za uplynulé 

období řadu aktivit v souladu s aktuálně platnou legislativou. Mezi jednotlivé činnosti 

metodiček prevence lze zařadit zejména diagnostiky třídních kolektivů na spadových školách, 

intervence ve třídách, krizové intervence individuální i skupinové, stmelovací práce s třídními 

kolektivy v nově vzniklých kolektivech a v kolektivech zasažených dopady Covid-19. 

Významné bylo také poskytování metodické podpory třídním učitelům a celému ŠPP, 

individuální konzultace s pedagogickými pracovníky dle potřeby, individuální i skupinové 

konzultace se zákonnými zástupci a individuální poradenství žákům a jejich zákonným 

zástupcům. Realizovány byly programy primární prevence na dané téma, Bálintovské skupiny 

určené pro školní metodiky prevence ve spolupráci s NPIČR, pracoviště Karlovy Vary. Na 

základě požadavků Krajského úřadu Karlovarského kraje byly zpracovány zprávy, stanoviska 

a odborně hodnoceny žádosti jednotlivých škol o poskytnutí finančních prostředků z dotačních 

programů v rámci primární prevence. Nedílnou součástí činností metodiček prevence byla 

taktéž další aktivní spolupráce s Krajským úřadem Karlovarského kraje v oblasti prevence, 

aktivní účast v pracovních skupinách na úrovni krajské i na úrovni měst, aktivní účast na 

pracovních setkáních s dalšími odborníky v kraji nebo tvorba metodických materiálů k využití 

pro školní metodiky prevence, zákonné zástupce, žáky a další zájemce o danou problematiku. 

Jedna z metodiček dokončila studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně 

patologických jevů ve 250 hodinové dotaci. Obě metodičky prevence se průběžně účastnily 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle aktuální nabídky a potřeby.  
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Zajištění podpory žáků se SVP 

Postup při podání žádosti o vyšetření, intervenci 

K vyšetření v PPP Karlovy Vary rodiče nepotřebují žádné doporučení, v případě školních 

potíží předkládají žádost o vyšetření a vyplněný anamnestický dotazník.  

Žádost o vyšetření nebo intervenci podává zákonný zástupce prostřednictvím online, 

telefonické nebo osobní žádosti. Dítě, žáka či studenta může také se souhlasem zákonného 

zástupce objednat škola, školské zařízení, soud, OSPOD.   

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 v naléhavých případech, tuto péči zajišťuje stanovený 

pracovník, který má službu. I přesto, že se pracovníci PPP 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.  

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.  

Jedno vyšetření, intervence probíhá cca 1 – 3 hodiny s ohledem na věk žáka a jeho 

možnosti. S výsledky je zákonný zástupce či zletilý žák seznámen osobně po vyšetření, kdy 

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.   

Zákonný zástupce nebo škola mohou podat podnět o přezkoumání doporučení k Reviznímu 

pracovišti ( NPI ČR Praha).   

Depistáž a vyšetření dětí předškolního věku 

U dětí předškolního věku je péče zaměřená na včasný screening možného školního selhání. 

Vyšetření školní zralosti probíhá od února do 31.května daného školního roku. V době po 

koronavirové epidemii se výrazně zvýšil počet odkladů školní docházky.  

Sem zadejte titulek.

V jednoduchosti 
je kouzlo. 
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Osvětová, metodická a přednášková činnost  

Rozšířil se počet kontaktů, konzultací a vzdělávacích akcí pro vedení a pedagogické 

pracovníky MŠ a ZŠ.  

Na základních školách se pracovníci PPP věnují zejména zkvalitnění spolupráce v péči o 

žáky s podpůrnými opatřeními, optimalizaci podmínek jejich vzdělávání a na včasnou 

depistáž SPU. 

Péče o nadané 

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. 

Žáci s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

Žáci s odlišným mateřským jazykem jsou v naší PPP také vyšetření, a to ve spolupráci s NPI 

ČR, který nám může poskytnou tlumočníka. Žákům s OMJ je zpravidla přiznáváno podpůrné 

opatření navýšení hodin českého jazyka.  
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Údaje o DVPP 
Odborní pracovníci PPP splňují kvalifikační požadavky, jsou absolventy vysokoškolského 

magisterského studia psychologie či speciální pedagogiky nebo mají dokončené 

magisterské studium pedagogiky rozšířené v rámci celoživotního vzdělávání o speciální 

pedagogiku. Své odborné znalosti si průběžné doplňují také studiem v rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Jsou připraveni poskytnout služby na vysoké 

profesionální úrovni.  

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.  

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. 

V tomto školním roce byla nabídka DVPP výrazně rozšířena o online vzdělávání, které bylo 

ze strany naší organizace velmi podporováno, a to především v oblasti diagnostiky, 

reedukací, intervence a terapie.  

Další vzdělávání je zajišťováno pro všechny odborné, administrativní zaměstnance, a i pro 

hospodářky.  
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Přehled výkonů 
Přestože po více než půl školního roku 2021/2022 byla PPP oslabena o dlouhodobě 

nemocné kolegyně a jednu, která v průběhu roku zemřela bylo vyšetřeno více klientů než 

v předchozích letech. Je to dáno tím, že v předcházejícím školním roce byla poradna několik 

týdnů vlivem Covid 19 uzavřena a více se prodlužovala Doporučení ke vzdělávání, kterým 

by jinak propadla platnost. A dále vyšší výkony jsou podány díky znovu nastavení 

screeningových vyšetření v MŠ, které v době po Covidové byly a jsou zcela nezbytné.  

Odborná činnost speciálních pedagogů a psychologů 

počet psychologů vyšetření průměr na 
pracovníka 

intervence průměr na 
pracovníka 

9 2179 242 667 74 

počet speciálních pedagogů vyšetření průměr na 

pracovníka 
intervence průměr na 

pracovníka 

16 4062 253 1189 74 

 

 

Činnosti metodiků prevence  

skupinové vyšetření 64 

práce se třídami 135 

27%

8%

50%

15%

Základní výkony

psychologické vyšetření

psychologická intervence

speciálně pedagogické
vyšetření

speciálně pedagogická
intervence
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vedení přednášek a besed 166 

Bálintovské skupiny 20 

celkem  385 

průměr na pracovníka 192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17%

35%

43%

5%

Přehled hlavních činností metodiků 
prevence 

skupinové vyšetření

práce se třídami

vedení přednášek a besed

Bálintovské skupiny
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Aktivity a prezentace PPP na veřejnosti 

Standardně nestandartní činnosti  

• 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 

• osobní a online metodické konzultace 

• stáže žáků a studentů SPGŠ a G Karlovy Vary 

• poradenství v dokončení koncepce MPSV Rodinná politika v oblasti předčasného 

odchodu žáků ze vzdělávání.  

• a dále: 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 Varech 

• velmi úzká spolupráce na poli osvěty jak s 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 různorodé, a to od mimořádně nadaných žáků 

až po žáky s mentálními a jinými handicapy.  

• podíl na připomínkových řízeních různých zákonných norem a materiálů, které se 

zabývají vzděláváním, včetně metodik MŠMT 

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.   
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Dotazník spokojenosti 

I v tomto školním roce jsme realizovali šetření spokojenosti s našimi službami. 

Výsledky dotazníkového šetření, jak se vyjádřili zákonní zástupci nebo zletilí klienti:  

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 rozhodně 
souhlasím 

spíše 
souhlasím 

spíše 
nesouhlasím 

rozhodně 
nesouhlasím 

1. Prostory PPP jsou 
vybaveny tak, abych se 
cítil/a příjemně 

463 190 21 1 

2. Byl/a jsem spokojený 

s poskytovanou službou 
574 119 8 0 

3. Byl/a jsem spokojena/a 

s přístupen k mé žádosti o 
vyšetření mého dítěte. 

512 118 6 0 

4. Podání žádosti o 
poskytovanou službu je 
jednoduché a moje žádost 
byla vyřízena v přijatelném 
čase. 

533 115 2 0 

5. Odborný pracovník v PPP 

se se zájmem věnoval 
mému dítěti i mým dotazům.  

520 106 3 1 

6. Byl/a jsem spokojen/a 
s komunikací PPP ještě před 
poskytnutím služby. 

566 91 1 0 

7. Byl/a jsem pokojena/a se 

závěry vyšetření, doporučení 
ke vzdělávání mi bylo 
srozumitelně vysvětleno. 

562 98 3 0 

8. Závěry vyšetření i 

doporučení ke vzdělávání mi 
byly srozumitelně 
vysvětleny.  

564 69 5 0 

9. Obdržel/a jsem podrobné 

informace o dalších 
možnostech vzdělávání 
mého dítěte.  

519 80 8 0 

Celkem  4813 986 57 2 
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Výsledky dotazníkového šetření, jak se vyjádřili školy:  

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 rozhodně 
souhlasím 

spíše 
souhlasím 

spíše 
nesouhlasím 

rozhodně 
nesouhlasím 

1. Prostory PPP jsou 
vybaveny tak, abych se 
cítil/a příjemně 

37 11 2 1 

2. Byl/a jsem spokojený 

s poskytovanou službou 
35 12 2 2 

3. Byl/a jsem spokojena/a 

s přístupen k mé žádosti o 
vyšetření mého dítěte. 

38 11 1 1 

4. Podání žádosti o 
poskytovanou službu je 
jednoduché a moje žádost 
byla vyřízena v přijatelném 
čase. 

40 9 1 1 

5. Odborný pracovník v PPP 

se se zájmem věnoval 
mému dítěti i mým dotazům.  

44 5 1 1 

6. Byl/a jsem spokojen/a 
s komunikací PPP ještě před 
poskytnutím služby. 

46 4 0 1 

7. Byl/a jsem pokojena/a se 

závěry vyšetření, doporučení 
ke vzdělávání mi bylo 
srozumitelně vysvětleno. 

46 1 0 1 

8. Závěry vyšetření i 

doporučení ke vzdělávání mi 
byly srozumitelně 
vysvětleny.  

42 7 0 1 

9. Obdržel/a jsem podrobné 

informace o dalších 
možnostech vzdělávání 
mého dítěte.  

40 9 1 1 

Celkem  368 69 8 10 
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Z tohoto šetření můžeme vyvodit závěr, že klienti i školy jsou s našimi službami spokojení, a 

to ve významném procentu. Přesto stále hledáme cesty, jak naše služby zlepšit a co nejvíce 

je zpřístupnit našim klientům.  

 

82%

17%
1%

0%

Dotazník spokojenosti zákonných 
zástupců nebo zletilých klientů

rozhodně souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

rozhodně nesouhlasím

81%

15%
2%

2%

Dotazník spokojenosti škol

rozhodně souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

rozhodně nesouhlasím
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Kontrola ČŠI, revizní řízení 
Ve školním roce 2021/2022 neproběhla v organizaci žádná kontrola.  
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Základní údaje o hospodaření PPP 
PPP hospodaří s přidělenými prostředky zřizovatelem. Zřizovatel nám poskytuje příspěvek 

na provozní výdaje a na přímé výdaje, tzn. mzdy, viz. přiložená tabulka, ve které jsou 

jednotlivé částky uvedené v celých tisících.  

Základní údaje o 
hospodaření PPP v tis. Kč 

k 31. 12. 2021 k 30. 6. 2022 

činnost činnost 

hlavní doplňková hlavní doplňková 

1. Náklady celkem 28980 1 14318 1 

2. Výnosy celkem 29115 163 14317 94 

3. Hospodářský výsledek 
před zdaněním 

233 162 -1 93 

 

Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace k  31. 12. 2021 

1. Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu 
zřizovatele celkem 

250 

    z toho:  

Příspěvek do IF projektovou dokumentaci - zateplení fasády, 
účelově vázaný příspěvek 

250 

2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele 
celkem 

319 

    toho:  

           běžné provozní výdaje 3199 

  

  

  

3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím 
rozpočtu       zřizovatele celkem 

25916 

    z toho:   

ÚZ  33353 25916 
 

4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů  

  z toho:  

Úřad práce  

 

Přehled přijatých darů za období školního roku  

V uvedeném období nebyly přijaty žádné dary.  
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Zpráva o poskytování informací  
Ve školním roce 2021/2022 bylo: 

1. počet podaných žádostí o informace – 0  
2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0  
3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu – nebyly provedeny žádné rozsudky  
4. 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  
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Závěr 
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. Uplynulý školní rok byl pro naší organizaci velmi složitý, a to jak pro vysokou 

nemocnost našich pracovníků, pro úmrtí jednoho z našich pracovníků /dlouhodobá nemoc/ a 

neposlední řadě při diagnostice a pomoci ukrajinským dětem, které začaly navštěvovat na 

školská zařízení a potřebovaly ve velmi krátké době připravit Doporučení ke vzdělávání. 

V posledním školním roce se na nás začali ve zvýšené míře rodiče se žáky, kteří mají 

psychické problémy /deprese, úzkosti, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, sociální 

fobie apod./. V celém Karlovarském kraji aktuálně chybí volné kapacity dětských psychiatrů, 

klinických psychologů a psychoterapeutů. V poslední řadě jsme se zapojily do OP Jak – 

institucionalizace školních psychologů a speciálních pedagogů, který se nám v září 2022 

podařilo rozjet, a to za pomoci našeho zřizovatele Karlovarského kraje. Nabídly jsme také 

pomoc Pedagogické fakultě v Plzni se zajištění stáží a praxí pro jejich studenty /psychologie, 

speciální pedagogy, a doufáme, že nějaký se po absolvování VŠ vrátí do našich řad.  
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Kontaktní informace 
 

 

Jolana Mižikarová 

PhDr.  

ředitelka organizace 

Telefon 605 586 168 

jmizikarova@pppkv.cz  

Ivana Tvrdoňová 

Mgr. Bc. 

zástupkyně ředitelky 

Telefon 777 412 036 

itvrdonova@pppkv.cz 

    

Informace o společnosti 
Pedagogicko psychologická poradna Karlovy Vary 

Lidická 590/38 
Karlovy Vary 

www.pppkv.cz 

 


