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Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Liberec, p.o, 

za rok 2020 
 

1 .  Všeobecná část 
 

1.1. Základní údaje o organizaci: 

 

Název: Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace 

Sídlo:  Truhlářská 3, 460 01  Liberec 2  

 (Odloučené pracoviště: Frýdlant, Mládeže 884, 464 01) 

Právní forma zařízení: příspěvková organizace 

IČO: 70848211 

IZO: 102577501 

Datum zápisu do školského rejstříku: 1. 1. 2005 

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 25. 7. 2008, Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl Pr, 

složka 801 

Druh zařízení: školské poradenské zařízení podle § 116 zák. č. 561/2004 Sb. 

Ředitel zařízení: Mgr. Jana Hlavová 

Zástupce ředitele: Mgr. Lenka Langrová 

Adresa pro dálkový přístup: www.pppliberec.cz 

 

Zřizovatel:  Liberecký kraj 

Právní forma: kraj   IČO: 70 891 508 

Adresa: U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2 

 

 

 

1.2. Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní  

        a doplňkové činnosti: 

  

Činnost pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP) se se řídí zákonem 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 197/2016 Sb. o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů, 

vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy a pokyny a směrnicemi zřizovatele, 

tj. Libereckého kraje, a také zřizovací listinou vydanou Libereckým krajem. S údaji o klientech 

je nakládáno podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.  

 

PPP je školské poradenské zařízení, které se podílí na vzdělávacím procesu dětí, žáků 

a studentů hlavně v těch případech, kdy je tento proces nějakým způsobem znesnadněn. 

Hlavním cílem PPP je optimalizace podmínek pro psychický a sociální vývoj dětí, žáků 

a studentů v procesu výchovy a vzdělávání a spolupráce se školami, školskými zařízeními 

a rodinami.  PPP provádí komplexní psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku 

zaměřenou na zjištění příčin obtíží v učení, výchově a v chování, v rozvoji osobnosti, volbě 

profese a profesní orientace. PPP poskytuje individuální konzultace rodičům, dětem, žákům 



 

 

i studentům, také nabízí metodické vedení učitelů a podílí se na jejich dalším vzdělávání 

v psychologické a speciálně pedagogické problematice. PPP vychází z  požadavků škol 

a školských zařízení, z potřeb dětí a žáků, jejich rodičů a pedagogických pracovníků.  

Činnost PPP se uskutečňuje ambulantně na hlavním pracovišti PPP v Truhlářské ulici 

v Liberci a na odloučeném pracovišti ve Frýdlantu v budově gymnázia a dále návštěvami 

zaměstnanců ve školách a školských zařízeních.  

PPP Liberec nemá zřizovatelem povolenou doplňkovou činnost. 

 

Nadstandardní služby PPP Liberec neposkytuje z důvodu plné vytíženosti standardními 

službami. 

 

 

PPP Liberec poskytla svým klientům v roce 2020 poradenské služby v těchto oblastech: 

 

 posouzení vývoje dětí předškolního věku včetně zjišťování připravenosti dětí na povinnou 

školní docházku a následného doporučení pro vzdělávání, 

 poradenství a diagnostika v oblasti výukových i výchovných obtíží, 

 zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků včetně specifikace výukových opatření, 

 nastavování podpůrných opatření ve vzdělávání dětem a žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami, 

 spolupráce při sestavování individuálního vzdělávacího plánu (IVP), 

 poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů 

v osobnostním a sociálním vývoji, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým 

pracovníkům vzdělávajícím tyto žáky, 

 poradenské služby zaměřené na volbu studia a povolání, 

 konzultace k výchově v rodině a chování dítěte, 

 konzultace individuálních osobnostních problémů, 

 krizová intervence v náročných životních situacích, 

 metodická a konzultační činnost pro pedagogy, 

 metodické vedení asistentů pedagoga, 

 koordinace školních metodiků prevence a jejich metodické vedení, 

 metodické vedení výchovných poradců a kariérových poradců 

 spolupráce se školními psychology a školními speciálními pedagogy, 

 reedukační péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 vyhledávání a vedení dětí a žáků mimořádně nadaných, 

 návštěvy ve školách a metodická podpora pedagogickým pracovníkům. 



 

 

1.3 Údaje o klientech zařízení: 

 

Kapacita zařízení není stanovena. 

 

Podrobné údaje o klientech PPP Liberec jsou uvedeny ve výroční zprávě o činnosti školského 

zařízení za rok 2019/2020. 

 

Za školní rok 2019/2020 eviduje PPP Liberec 3190 klientů. Pracovníci poradny 

uskutečnili celkem 5363 individuálních činností s klientem včetně individuálních poradenských 

činností se zákonnými zástupci. Bylo realizováno 1101 komplexních diagnostických vyšetření, 

na kterých se podílejí vždy minimálně dva odborníci (psycholog, speciální pedagog, sociální 

pracovník). 

V kalendářním roce 2020 bylo vydáno 313 doporučení ke vzdělávání žáků dle IVP. 

Na jaře 2020 PPP Liberec vyšetřila 422 dětí za účelem posouzení školní zralosti. 

Doporučení k odkladu školní docházky bylo vydáno 332 z nich.  

V roce 2020 vystavila PPP Liberec 58 doporučení k úpravě podmínek konání maturitní 

zkoušky na střední škole.  

 

PPP Liberec byla v roce 2020 zapojena do projektu ESF - Naplňování krajského akčního 

plánu v Libereckém kraji I. (NAKAP LK I.) CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498. Nové 

pracovní místo konzultantky pro zkvalitňování péče o nadané žáky bylo od začátku projektu 

(od 1. 8. 2018) obsazeno v plném rozsahu 1,0 úvazku a v rámci projektu byla obsazena i pozice 

metodika PPP pro práci s nadanými žáky v rozsahu 0,2 úvazku. Klíčovou aktivitou byla 

podpora nadaných žáků v okresu Liberec, jejich vyhledávání a spolupráce se školami i rodiči 

těchto žáků. V roce 2020 se podařilo navázat aktivní spolupráci se 16 školami. Aktivity byly 

financovány Evropskou unií z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, částečně se 

podílel stát a částečně i Liberecký kraj. Projekt NAKAP LK I. byl ukončen 30 7. 2020. 

Konzultantka též k tomuto datu ukončila v PPP svůj pracovní poměr.  

 

Jednou z hlavních činností PPP je práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

zejména jejich diagnostika, reedukační péče, metodická podpora a vedení vedení rodičů a 

pedagogů, pravidelná kontrola vývoje obtíží a stanovení doporučení pro vzdělávání. Výukové 

obtíže celkově jsou dlouhodobě nejčastějším důvodem příchodu žáka do PPP. Čekací doba od 

podání žádosti k termínu vyšetření byla v roce 2020 v limitu zákonných lhůt 3 měsíců nebo i 

kratších. Vyšetření byla plánována a realizována na hranici maximálních kapacitních možností 

odborných pracovníků a toto úprava si vyžádala značné organizační a časové nároky. V roce 

2020 nebyl provoz PPP Liberec omezen ani v důsledku pandemie COVID-19. MŠMT 

vyhodnotilo, že provoz školských poradenských zařízení je možné i v době pandemie zachovat 

za dodržení přísných epidemiologických opatření. Ze strany MŠMT bylo pouze doporučeno 

nerealizovat skupinová vyšetření. Probíhaly jen individuální činnosti s klientem. Úskalím však 

byla častá nemocnost nebo karanténa klientů, kteří včas nezrušili své objednané termíny a 

následně žádali o termín nový, až budou po nemoci nebo karanténě. Do 31. 8. 2020 jsme zvládli 

všem požadavkům vyhovět.  

 



 

 

Významnou část poradenské práce tvoří konzultace odborných pracovníků s rodiči 

a učiteli. Konzultace jsou nejen součástí vyšetření klienta a vyhodnocení podpůrných opatření, 

ale probíhají i samostatně dle požadavků škol a rodičů. Z obsáhlejších konzultací s rodiči jsou 

pořizovány záznamy do spisové dokumentace.  

 

PPP Liberec pravidelně pořádá metodická setkání pro výchovné a kariérové poradce 

základních i středních škol okresu Liberec. Vzhledem k nařízeným opatřením v souvislostí 

s pandemií koronaviru proběhlo v roce 2020 pouze 1 společné setkání s výchovnými poradci 

základních škol a jedno setkání s kariérovými poradci ZŠ. Čtyřikrát ročně nabízí PPP Liberec 

metodická setkání pro školní metodiky prevence. Vlivem pandemie mohlo být uskutečněno 

pouze jedno společné setkání. Pracovníci poradny vedou také metodická setkání pro asistenty 

pedagoga a školní psychology a školní speciální pedagogy. V roce 2020 proběhlo také jen jedno 

společné setkání. 

 

V únoru 2020 proběhl workshop pro pedagogy ze všech typů škol na téma Alkohol a 

drogy – Rizika zneužívání návykových látek. Workshop měl u účastníků velký ohlas a byl 

vysoce pozitivně hodnocen. Workshopu se účastnilo 24 pedagogů.  

 

Žákům středních škol poradna Liberec pravidelně nabízí kurz pro rozvoj sociálních 

dovedností „PP Klub“, který je mezi středoškoláky oblíben. Kurz obsahuje 8 tematicky 

ucelených setkání zaměřených na osobností rozvoj účastníků. O účast projevilo zájem 22 žáků 

středních škol okresu Liberec. Kurz začal v říjnu 2019 a do období nařízených omezení 

v důsledku COVID-19 proběhlo 5 společných setkání. Vzhledem k vládním nařízením nebylo 

možné kurz do 30. 6. 2020 dokončit. Účastníkům byla nabídnuta možnost v kurzu pokračovat, 

až to epidemiologická situace v České republice dovolí.  

 

Pro žáky základních škol pořádá PPP Liberec cyklus reedukačních aktivit Škola hrou. 

Jedná se o šest metodicky propracovaných setkání na podporu rozvoje čtení, psaní a počítání 

pro žáky prvního stupně základní školy.  V roce 2020 probíhala setkávání ve čtvrtek odpoledne, 

vždy pro uzavřenou skupinu 10 účastníků. Cyklus je tříměsíční, opakuje pro nové skupiny 

účastníků a je o něj ze strany rodičů stále velký zájem. Vzhledem k omezením v důsledku 

pandemie koronaviru proběhl jen jeden turnus, který byl v závěru veden distanční formou. 

Dalším zájemcům o „Školu hrou“  jsme díky epidemiologickým omezením nemohli vyhovět.  

 

 

 
Údaje o klientech PPP jsou podrobně zpracovány a zahrnuty ve Výroční zprávě o činnosti 

pedagogicko-psychologické poradny za školní rok 2019/2020 a ve výkazu údaje jsou uvedeny za školní 

rok.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.4  Údaje o pracovnících organizace: 

 

Všichni zaměstnanci PPP s pracovní smlouvou na dobu neurčitou splňují kvalifikační 

předpoklady pro výkon svých funkcí dle platných předpisů. 

 

K 31. 12. 2020 v PPP pracovalo celkem 24 zaměstnanců (1 muž a 23 žen).  

 

Pedagogických pracovníků bylo 17:    

 

7 psychologů a 10 speciálních pedagogů, z toho zároveň 1 metodik prevence   

Přepočtené prac. úvazky :  psychologové      4,55   

spec. pedagogové      8,6   
 

 metodik prevence                0,5 

 

Přepočtené prac. úvazky pedagogických pracovníků celkem:          13,65 

 

 

Nepedagogických pracovníků bylo celkem 7: 

 

2 sociální pracovnice      pracovní úvazky:           1,0  + 1,0 

2 uklízečky               0,3  +  0,2 

1 účetní                         0,7 

1 administrativní pracovník        0,5 

1 recepční          0,6 

Přepočtené prac. úvazky nepedagogických pracovníků celkem:       4,3 

 

 

Věková skladba:  

 

Věkový průměr pedagogických pracovníků je 38 let. 

Věkový průměr nepedagogických pracovníků je 49 let. 

Celkový věkový průměr všech zaměstnanců je 44 let.  

PPP Liberec se svým zřizovatelem, Libereckým krajem, aktuálně řeší prostorové 

zajištění služeb, neboť kapacita budovy v Truhlářské ulici v Liberci dlouhodobě nepostačuje 

počtu pracovníků. Nevyhovující jsou čekárny pro klienty, nedostatečná je kapacita toalet, chybí 

prostory pro sklad, zasedací místnost a spisovna. Pronajímatel, kterým je Střední škola strojní 

stavební a dopravní v Liberci, poskytl v budově svého ředitelství další dvě místnosti, které PPP 

využívá jako samostatné kanceláře a vyšetřovny pro svou činnost. Dle potřeb PPP Liberec jí 

pronajímatel také bezplatně poskytuje využití školicího salónku pro metodická setkání 

s pedagogy a pro skupinová vyšetření. Aktuálně již probíhá rekonstrukce Domova mládeže B 

v Jungmannově ulici pro potřeby PPP Liberec, která je realizovaná jako veřejná zakázka. 

Dokončení rekonstrukce je plánováno na podzim roku 2021.  

 



 

 

Hospodářská část 

2.1 Hlavní činnost organizace  

Provozní příspěvek od zřizovatele na rok 2020             1.390.402,-    Kč 

Použité finanční prostředky k 31. 12. 2020             1.389.000,85 Kč 

Vráceno do rozpočtu zřizovatele           1.401,15 Kč 
 

PPP ukončila hospodářský rok 2020 s kladným hospodářským výsledkem  815,88 Kč, který 

byl po schválení přidělen v plné výši do Rezervního fondu.  

 

 

Mimořádný neinv. účelový příspěvek z kap. 912 04 LK         30.000,- Kč 

Použité finanční prostředky k 31. 12. 2020                     30.000,- Kč 
 

 

Schválený příspěvek ze státního rozpočtu na přímé náklady na r. 2020:  12.147.752,-   Kč          

                                                                                   

Použito k 31. 12. 2020               12.147.752,-   Kč 

       

 

Podpora zavádění diagnostických nástrojů v roce 2020                              115.600,- Kč 

Použito k 31. 12. 2020                                                              115.600,- Kč 
 

 

Fond odměn, fond investic ani rezervní fondy nebyly v roce 2020 čerpány. 

 

 

Náklady:   

Spotřeba materiálu                 256.657,98 Kč 

Spotřeba energie (teplo, voda, el. energie)                         268.977,52 Kč 

Služby celkem (opravy a udržování, cestovné, ostatní služby)        502.954,95 Kč 

Celkem osobní náklady                                      12.662.441,36 Kč 

Daně a poplatky                          0,-    Kč 

Ostatní náklady                             471.112,75   Kč 

Odpisy , rezervy a opravné položky, majetek             1.524,-     Kč 

Celkové náklady                                14.163.668,56 Kč  
 

Výnosy:           

Úroky                           815,88 Kč 

Výnosy z transferů                     14.025.865,66 Kč 

Ostatní výnosy             137.802,90 Kč 

Výnosy celkem                    14.164.484,44 Kč 

Hospodářský výsledek:                   815,88 Kč 

  

 

PPP Liberec v roce 2020 nerealizovala žádnou investiční akci.  

 

 

    



 

 

2.2. Doplňková činnost organizace 

PPP Liberec nemá ve zřizovací listině povolenou doplňkovou činnost, proto není doplňková 

činnost v organizaci provozována.   

 

 

2.3. Výsledky inventarizace za rok 2020 

Inventarizace byla provedena na základě Příkazu k provedení inventarizace k 31. 12. 2020 - 

Plánu inventur vydaného ředitelkou poradny v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Fyzickou a dokladovou inventurou veškerého majetku nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečnými 

a účetními stavy. Vzhledem k tomu, že při inventarizaci nebyly zjištěny nedostatky, nebyla 

navržena žádná opatření vyplývající z inventarizace. 

 

 

Název majetku SÚ Inventura Skutečný stav Účetní stav Rozdíl  

    F/D v Kč v Kč v Kč 

DDNM 018 D  225 906,96 225 906,96 0,00 

Sam.mov.věci a s. 022 F 162 992,20 162 992,20 0,00 

DDHM 028 F 2 920 190,28 2 920 190,28 0,00 

Kulturní předměty 032 F 11 589,00 11 589,00 0,00 

 

 

2.4. Plnění nápravných opatření   

V roce 2020 vykonal Krajský řad Libereckého kraje v PPP Liberec kontrolu hospodaření 

příspěvkové organizace kraje za rok 2019 a kontrolu aktuální personalistiky.  

Nebyly zjištěny nedostatky a nebyla uložena žádná opatření k nápravě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5 Přílohy 

Tabulka č. 1:   Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2020 

Tabulka č. 2:   Finanční vypořádání ostatních vztahů roku 2020 

Tabulka č. 3:   Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkových organizací  

                        – rok 2020 

Tabulka č. 4:   Peněžní fondy příspěvkové organizace 

Tabulka č. 5:   Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech  

                        k příslušným peněžním fondům 

Tabulka č. 6:   Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2020 

Tabulka č. 7:   Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2020 

Tabulka č. 8:   Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného      

                        do správy příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2020 

      Tabulka č. 9:   Plán investic organizace na rok 2020 – skutečnost 

Tabulka č. 10: Přehled obdržených darů – leden – prosinec 2020 

 

2.6. Doklady  

Rozvaha k 31. 12. 2020 

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020 

Příloha k 31. 12. 2020 

Výkaz P1-04 k 31. 12. 2020 


