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

za rok 2021 
 

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 2021 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 2020/2021. 

 

Za školní rok 2020/2021 poskytla PPP Liberec poradenské služby 3 418 klientům. 

Pracovníci poradny uskutečnili celkem 5 368 individuálních činností s klientem včetně 

individuálních poradenských činností se zákonnými zástupci. Bylo realizováno 1 133 

komplexních diagnostických vyšetření, na kterých se podílejí vždy minimálně dva odborníci 

(psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník).  

 

PPP Liberec byla v roce 2021 zapojena do projektu ESF - Naplňování krajského akčního 

plánu v Libereckém kraji II. (NAKAP LK II.) CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282. V projektu 

se podílí se na dvou klíčových aktivitách, a to na klíčové aktivitě č. 3: Zkvalitnění péče o nadané 

žáky a klíčové aktivitě č. 6: Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání a Odborné stáže v ŠPZ. 

Hlavním cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji na 

úrovni MŠ, ZŠ a SŠ. Prvním z dílčích cílů projektu je metodická podpora pedagogů v oblasti 

polytechnického vzdělávání a rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Tato podpora bude 

doplněna materiální podporou škol, a to v podobě zařízení a technologií. Specifickým cílem je 

nastavení mechanismu systémové podpory v oblasti zkvalitnění péče o nadané žáky. 

Projekt je zaměřen na řešení problémů v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání, jež 

jsou identifikovány ve Školské inkluzivní koncepci kraje, stejně jako na snížení předčasných 

odchodů ze vzdělávání, a to formou vzdělávání kariérových poradců na ZŠ a také zvýšením a 

zefektivněním péče o nově příchozí žáky na SŠ. 

Projekt je financován z EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

V rámci projektu byly v PPP Liberec obsazeny nové pracovní pozice, konkrétně garant 

zkvalitnění péče i nadané žáky, konzultant pro společné vzdělávání, koordinátor stáží v PPP a 

koordinátor stáží v SPC.  

 

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 2021 v limitu zákonných lhůt 3 měsíců nebo i 

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

pracovníků a toto úprava si vyžádala značné organizační a časové nároky. V roce 2021 nebyl 

provoz PPP Liberec nikterak 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.  

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

psychologické poradny za školní rok 2020/2021 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. 2021 v PPP pracovalo celkem 27 zaměstnanců (1 muž a 26 žen).  

 

Pedagogických pracovníků bylo 19:    

 

8 psychologů a 11 speciálních pedagogů, z toho zároveň 1 metodik prevence   

Přepočtené prac. úvazky :  psychologové      5,5 

spec. pedagogové      9,3  
 

 metodik prevence                0,5 

 

Přepočtené prac. úvazky pedagogických pracovníků celkem:         15,3 

 

 

Nepedagogických pracovníků bylo celkem 8: 

 

3 sociální pracovnice      pracovní úvazky: 1,0  + 1,0 +  0,8 

2 uklízečky               0,7  +  0,2 

1 účetní/ konzultantka společného vzdělávání                0,9 

1 administrativní pracovník        0,5 

1 konzultantka společného vzdělávání      0,8 

Přepočtené prac. úvazky nepedagogických pracovníků celkem:       5,9 

 

 

Věková skladba:  

 

Věkový průměr pedagogických pracovníků je 40 let. 

Věkový průměr nepedagogických pracovníků je 46 let. 

Celkový věkový průměr všech zaměstnanců je 43 let.  

PPP Liberec se v září roku 2021 přestěhovala do nově zrekonstruovaných prostor, které 

jsou pronajímány Střední školou strojní stavební a dopravní v Liberci. Rekonstrukci v rámci 

veřejné zakázky plně hradil Liberecký kraj ze svého rozpočtu bez využití jiných dotačních 

titulů. Nové pracoviště poradny je díky vybudovanému výtahu bezbariérové. Plně vyhovující 

jsou již kapacity čekáren pro klienty včetně jedné čekárny s dohledem, dostatečné jsou kapacity 

toalet pro klienty i zaměstnance včetně toalet pro imobilní klienty. Zaměstnanci mají na každém 

patře k dispozici kuchyňku s jídelním stolem, technickým zázemím a tiskárnou. Poradna nově 

disponuje také třemi zasedací místnostmi a dvěma většími spisovnami.  

 

 



Hospodářská část 

2.1 Hlavní činnost organizace   

Provozní příspěvek od zřizovatele na rok 2021                  1.835.581,-     Kč 

Použité finanční prostředky k 31. 12. 2021                               1.738.404,95  Kč 

Vráceno do rozpočtu zřizovatele                     97.176,05  Kč 

 

Vratka finančních prostředků vznikla úsporným hospodařením organizace, eliminací oprav a 

maximálním využitím účelové dotace na stěhování. Byla realizována veřejná zakázka na 

pořízení nábytku a vybavení do nových prostor PPP Liberec. 

 

PPP ukončila hospodářský rok 2021 s kladným hospodářským výsledkem  937,60 Kč, který 

byl po schválení přidělen v plné výši do Rezervního fondu.  

 

 

Schválený příspěvek ze státního rozpočtu na přímé náklady na r. 2021 

                                                                                          14.055.599,-     Kč          

Použito k 31. 12. 2021                       14.028.726,60  Kč 

Vráceno                                                                                                   26.872,40 Kč 

       

 

Dotace na projekt NAKAP LK II                                      900.000,-    Kč 

Použité finanční prostředky k 31.12.2021                               635.518,39 Kč 

Zbylé prostředky budou použity v roce 2022                                          264.481,61 Kč 

 

 

Použití fondu investic – automatický syst. otvírání brány ve výši              68.739,- Kč 

 

Fond odměn ani rezervní fondy nebyly v roce 2021 čerpány. 

 

 

Náklady:   

Spotřeba materiálu                        235.316 Kč 

Spotřeba energie (teplo, voda, el. energie)                             399.402 Kč 

Služby celkem (opravy a udržování, cestovné, ostatní služby)             663.498 Kč 

Celkem osobní náklady                       14.726.021 Kč 

Daně a poplatky                                     500 Kč 

Ostatní náklady                                      37.902 Kč 

Odpisy , rezervy a opravné položky, majetek                          352.716 Kč 

Celkové náklady                              16.415.355 Kč  
 

Výnosy:           

Úroky                                           938 Kč 

Výnosy z transferů                                  16.402.650 Kč 

Ostatní výnosy                                         12.705 Kč 

Výnosy celkem                                  16.416.293 Kč 

Hospodářský výsledek:                                        938 Kč 

  

 

 



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 2021 

Inventarizace byla provedena na základě Příkazu k provedení inventarizace k 31.12.2021 - 

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  232 350,96 232 350,96 0,00 

Sam.mov.věci a s. 022 F 197 152,00 197 152,00 0,00 

DDHM 028 F 2 988 091,44 2 988 091,44 0,00 

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

 

 

2.4. Plnění nápravných opatření   

V roce 2021 vykonala VZP kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a 

dodržování ostatních povinností plátce pojistného. 

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 2021 

Tabulka č. 2:   Finanční vypořádání ostatních vztahů roku 2021 

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

                        – rok 2021 

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 2021 

Tabulka č. 7:   Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2021 

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

                        do správy příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2021 

Tabulka č. 9:   Plán investic organizace na rok 2021 – skutečnost 

Tabulka č. 10: Přehled obdržených darů – leden – prosinec 2021 

 

 

2.6.  Doklady  

 Protokol o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 

ostatních povinností plátce pojistného ze dne 25. 3. 2021 (Všeobecná zdravotní 

pojišťovna ČR) 

 

 Výkaz P1-04 za rok 2021. 

 

 

 

 

 

 

 


