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Zřizovatel:

Pardubický kraj
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Telefon:

pro objednávání klientů na všechna pracoviště Ústecko-Orlicka
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Telefon:

pro objednávání klientů na všechna pracoviště Svitavska
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Provozní doba:
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út 7:30

- 12:00 12:30 - 16:30

pá 7:30

- 12:00 12:30 - 14:30

Celotýdenní provoz je pouze na pracovištích v Ústí nad Orlicí a ve Svitavách. Pokud se
klienti nemohou dozvonit, dovolat, věnujeme se ostatním klientům.
Organizačně se pracoviště skládá ze tří organizačních útvarů, org. útvar Ústí nad Orlicí,
org. útvar Svitavy a org. útvar Krajské centrum primární prevence.
1

Charakteristika zařízení

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 (dále jen PPP) je
příspěvková organizace Pardubického kraje. Jako školské poradenské zařízení je zařazena
do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Činnost PPP vyplývá ze Zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a je dána zejména vyhláškami 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve
školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších právních předpisů
(zejména vyhl. 197/2016 sb. ve znění pozdějších platných předpisů) a vyhl. 73/2005 Sb.
O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a
studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších právních předpisů (zejména vyhl.
27/2016 sb. ve znění pozdějších platných předpisů).
V rámci své činnosti poskytuje PPP Ústí nad Orlicí své služby primárně pro:



97 MŠ, 85 ZŠ a 22 SŠ (okres Ústí nad Orlicí)
84 MŠ, 65 ZŠ a 17 SŠ (okres Svitavy)

Od ledna 2011 došlo ke sloučení PPP Svitavy s PPP Ústí nad Orlicí, kdy následnickou
organizací se stala PPP Ústí nad Orlicí. Pouze na pracovištích v Ústí nad Orlicí a ve
Svitavách je služba zajištěna každý den. Detašovaná pracoviště PPP se nacházejí v těchto
městech: Žamberk, Lanškroun, Vysoké Mýto, Polička, Moravská Třebová, Litomyšl,
Svitavy dále viz www.pppuo.cz / kontakty a jsou v provozu pouze některé dny v týdnu.
Odloučená pracoviště umožňují získat klientům naši službu v místě svého bydliště a
pracovníkům PPP pak širší znalost problematiky jednotlivých měst regionu. Znalost
prostředí je velmi důležitá také pro umožnění užšího kontaktu s učiteli, výchovnými
poradci, školními metodiky prevence a rodiči dětí, žáků a studentů.
Na všech pracovištích zajišťují odbornou službu psychologové a speciální pedagogové.
V kontaktu s klienty jim na pracovištích v Ústí nad Orlicí a Svitavách pomáhají sociální a
administrativní pracovnice.
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.
PPP Ústí nad Orlicí je akreditovaným pracovištěm pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků MŠMT.
PPP poskytuje „služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického
poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků“. Naším
základním posláním je tedy 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.

Výroční zpráva – zpráva o činnosti ŠPZ 2020/21

4/36

Učitelům, kromě metodické pomoci, můžeme nabídnout také supervizi. Pomocí metody
Videotrénink interakcí se snažíme pomoci učitelům při práci s problémovými žáky a tím
zvyšujeme kvalifikaci a sociální dovednosti učitelů.
Součástí PPP Ústí nad Orlicí je Krajské centrum primární prevence. Ve školách všech
typů provádíme programy zaměřené na prevenci rizikového chování. V letech 2009- 2012
a následně v rámci udržitelnosti projektu do roku 2017 byly programy realizovány
zejména v rámci projektu OPVK Centrum primární prevence (problematika návykových
látek, šikany, násilí apod.) V březnu 2015 jsme splnili podmínky pro získání certifikace
MŠMT pro Programy školské selektivní primární prevence a Programy školské všeobecné
primární prevence. O certifikaci jsme požádali v únoru 2019, ale aktuálně byla MŠMT
pozastavena. Programy vedou lektoři-metodici prevence PPP.
Pro rozvoj kariérového poradenství byl realizován projekt OPVK Správná volba-HAMET 2.
Toto téma rozvíjíme v rámci projektů KAP a MAP.
PPP je od roku 2007 akreditovaným pracovištěm MŠMT
pedagogických pracovníků, akreditace je průběžně aktualizována.

pro

další

vzdělávání

K vyšetření rodiče nepotřebují žádné doporučení, v případě školních potíží předkládají
snímek školy, který přinášejí na vyšetření, nebo optimálně zasílá škola před vyšetřením
datovou schránkou. O potřebě podkladů k vyšetření jsou zákonní zástupci informováni
vždy při prvním kontaktu s PPP. 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, dítěte a odborných pracovníků PPP popř. dalších
odborníků ve formě případové konference nebo konzultační schůzky. Jedna konzultace
probíhá cca 1,5 – 2 hodiny s ohledem na věk dítěte a jeho možnosti. S výsledky je
zákonný zástupce či zletilý klient seznámen osobně po vyšetření, kde se vyjádří, zda
s nimi souhlasí a zda jim rozumí. Výsledky z vyšetření jsou důvěrné. Výsledkem
z vyšetření je Zpráva pro zákonné zástupce a Doporučení pro školy a školská zařízení,
které je k dispozici i zákonnému zástupci.
V případě, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami je Doporučení pro
školu zasláno do školy datovou schránkou a to v souladu vyhl. 27/2016 sb ve znění
pozdějších platných předpisů. Zpráva a Doporučení jsou předány zákonným zástupcům
nebo zletilému žákovi. Zákonní zástupci a zletilí žáci a studenti se vyjadřují, zda s danými
doporučeními souhlasí. Doporučení je se školou konzultováno telefonicky nebo osobní
návštěvou školy. Jako součást vyšetření realizujeme pozorování ve školním prostředí,
konzultujeme s pedagogy přímo ve školách. Vyhodnocení podpůrných opatření a IVP u
větších škol je realizováno přímo návštěvou ve školách. Pro školy v menších obcích jsou
k dispozici telefonické či e-mailové konzultace a to včetně konzultací v prostorách PPP.
Pokud škola, zákonný zástupce, či orgán právní moci nesouhlasí s obsahem doporučení,
může požádat o přezkoumání doporučení u Revizního pracoviště (NPIČR Praha).
1.1 Programy nabízené pro rodiče a děti
KUPOZ-preventivní program na zlepšení pozornosti pro děti od 8 do 12 let.
zlepšuje pozornost, soustředění, rozvíjí se pracovní návyky, sluchové a zrakové vnímání.
Je vhodný především pro dětí s ADHD (LMD), specifickými poruchami učení, děti
s pomalým osobnostním tempem, děti neurotické.
FIE – Feursteinova metoda instrumentálního obohacování - metoda vedení, která
rozvíjí myšlení a schopnost učení, zvyšuje efektivitu učení a naučí dítě pracovat s chybou.
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Dává dítěti jistotu, že se problémy dají zvládnout a upevňuje sebedůvěru, rozvíjí řeč
a vyjadřování. Nácvik probíhá formou individuálních i skupinových setkání dle naplněnosti
věkových skupin.
GRAFOMOTORICKÝ kurz – program na rozvoj hrubé a jemné motoriky
a grafomotoriky, sluchového a zrakového vnímání, paměti, časové a prostorové orientace,
početních představ apod.
cílem programu je podpora připravenosti před zahájením školní docházky.
REEDUKAČNÍ kurz - (náprava a rozvoj čtení a psaní).
pro žáky 3. a 4. tříd s SPU. Cílem je pomoci a usnadnit dětem zvládnutí čtení a psaní.
Vhodný je především pro děti specifickými poruchami učení – SPU dyslexie, dysgrafie,
dysortografie, děti s LMD, děti s pomalým osobnostním tempem.
Kurz rozvoje dílčích funkcí – pro žáky prvního stupně základní školy. Cílem je podpořit
rozvoj jednotlivých percepčních a kognitivních funkcí tak, aby dítě bylo schopné zvládat
rozvoj zejména čtení a psaní.
Činnosti probíhají v prostorách PPP budova Královéhradecká 630 Ústí nad Orlicí a na
pracovišti Svitavy. Některé nácviky probíhají i na dalších detašovaných pracovištích podle
počtu zájemců a erudovanosti odborného pracovníka pracujícího přímo na detašovaném
pracovišti.

2

Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena,
včetně doplňkové činnosti

Také ve školním roce 2020/2021 byla činnost PPP ovlivněna Nouzovým stavem v rámci
Covid 19. Pracoviště tentokrát nebyla uzavřena, omezen byl provoz KCPP, kdy tito
pracovníci nemohli vyjíždět do škol, proto jsme na žádost zdravotníků, kterým jsme hlídali
děti na jaře, byli opět hejtmanem Pk pověření hlídáním dětí pracovníků integrovaného
záchranného systému. Dětská skupina byla realizována pouze na pracovišti v Ústí nad
Orlicí a to na budově Královéhradecká 630, kde bylo možné zajistit izolaci dětí od
ostatních klientů PPP. Max. kapacita dětské skupiny bylo 9 dětí, tato kapacita byla většinu
času plně využita.
Praxe, které jsme poskytovaly studentům vysokých škol tedy UK Praha – pedagogická
fakulta, katedra speciální pedagogiky a psychologie, Universita Palackého Olomouc,
pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky probíhaly v on-line prostředí, kde jsme
byli jediným ŠPZ, které umožnilo realizaci prací tak, aby studenti mohli dokončit studium.
Mimořádnou aktivitou PPP ÚO byla výzva Deník týhle doby aneb offline v online viz
kapitola 4.3.3., která měla úspěch i v médiích a u široké veřejnosti.
2.1 Prevence rizikového chování
Základní aktivitou v této oblasti je realizace programů primární prevence, kterou zajišťuje
Krajské centrum primární prevence Pardubického kraje, jež je součástí PPP. Také v roce
2020 získala PPP finanční prostředky z dotačního titulu MŠMT (viz. projekty) na podporu
preventivních aktivit.
Dalšími činnostmi v oblasti prevence rizikového chování je metodické vedení výchovných
poradců a školních metodiků prevence. Ve školním roce 2020/2021 probíhaly všechny
metodické aktivity ve formě on-line v prostředí TEAMS.
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2.1.1 Programy primární prevence
Základním pilířem programů primární prevence, které poskytuje Krajské centrum primární
prevence s působností v celém Pardubickém kraji, je dlouhodobá spolupráce se školami
a školskými zařízeními. Jednotlivé programy jsou realizovány především s ohledem na
návaznost a kontinuální působení.
Programy primární prevence, které Krajské centrum primární prevence nabízí, jsou
rozděleny do dvou základních kategorií:
a) všeobecnou primární prevenci
b) selektivní primární prevenci
Cílovou skupinou programů primární prevence jsou děti a mládež – žáci a studenti. Tedy
žáci mateřských škol a žáci 1. – 9. ročníků základních škol, základních škol praktických,
základních škol speciálních, gymnázií (prima – oktáva), dále žáci středních škol, středních
odborných učilišť, odborných učilišť a praktických škol. Cílová skupina je charakterizována
jako třídní kolektiv příp. jiná skupina o maximálně 30 účastnících.
Sekundární cílovou skupinu tvoří pedagogové, školní metodici prevence, výchovní poradci,
školní psychologové a školní speciální pedagogové, další pedagogičtí pracovníci, rodiče,
příp. zákonní zástupci žáků.
Realizátory programu primární prevence je obvykle dvojice lektorů. Doba trvání programů
všeobecné primární prevence Cesty z cesty je zpravidla 135 minut (3 vyučovací hodiny).
Programy selektivní primární prevence Před tabulí, za tabulí jsou realizovány s časovou
dotací 90 minut (2 vyučovací hodiny). Následně navazuje konzultace s třídním učitelem,
školním metodikem prevenci či dalšími členy školního poradenského pracoviště. Nejčastěji
jsou programy realizovány v kmenové škole. Adaptační program Začátek, který je
součástí všeobecné primární prevence Cesty z cesty, může být realizován v místě pobytu
adaptačního kurzu školy a délka konání záleží na dohodě se školou (nemusí být 135
minut). V případě, že je součástí programu selektivní primární prevence Před tabulí, za
tabulí, realizace sociometrického šetření, může být místem konání učebna v PPP Ústí nad
Orlicí. Jedná se především o cílové školy z Ústí nad Orlicí.
Spolupráce se školou probíhá na základě uzavření Dohody o spolupráci mezi školou nebo
školským zařízením a PPP. Jednotlivé programy jsou realizovány na základě Objednávky
školy. Povinností školy je též zajištění Informovaných souhlasů zákonných zástupců žáků.
Aktuální formuláře jsou pro školy dostupné na www.pppuo.cz v záložce Krajské centrum
PP, kde jsou též další doplňující informace k nabídce a postupu objednávání programů
primární prevence. Všechny potřebné formuláře jsou škole zasílány též jako součást emailové komunikace při domluvě termínů. Výstupem z každého programu primární
prevence je Průběžná zpráva (v případě, že s třídním kolektivem probíhá více setkání
v rámci selektivní primární prevence) či Závěrečná zpráva, která obsahuje shrnutí
průběhu programu, závěr a doporučení pro další práci s kolektivem.
2.1.1.1 Dlouhodobý program všeobecné primární prevence
Cílovou skupinu dlouhodobého programu všeobecné primární prevence Cesty z cesty
tvoří žáci základních škol od 1. do 9. ročníku. K zajištění efektivity všeobecné primární
prevence je doporučeno realizovat minimálně dva programy nebo setkání v každém
ročníku.
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Všeobecná primární prevence Cesty z cesty
 Začátek – adaptační program – pro nově vzniklé třídní kolektivy


Tajuplný ostrov – 1., 2. ročník* – prevence vzniku rizikového chování v oblasti
návykových látek (kouření, alkohol)



Stonožka – 1. – 4. ročník* – cílem programu je posílení zdravých vrstevnických
vztahů a předcházení vzniku šikany a agrese



Můžeš, nemusíš – 3. ročník* - prevence kouření



Líbí x nelíbí – 4. ročník* – prevence sexuálního zneužívání



Bolí x nebolí – 5. ročník* – program zaměřený na informovanost žáků o rizicích
agresivního chování a šikany



Krok za krokem – 5., 6., 7. ročník* – prevence rizikového chování v třídním
kolektivu (agrese, šikana), posílení tolerance mezi žáky



Kybersvět – 6. ročník* – prevence kyberšikany, netolismu



Co tam? – 6. ročník* – prevence záškoláctví



Ne návykovým látkám – 7. ročník* – prevence závislostního chování (alkoholové,
nealkoholové látky)



Zrcadlo – 7. ročník* – prevence poruch příjmu potravy



Do dna? – 7., 8. ročník* – prevence rizikového chování spojeného s užíváním
alkoholu



Romeo, Julie…partnerství – stěžejním tématem programu je partnerství a vztahy
(8., 9. ročník)



Romeo, Julie….sex – hlavním tématem programu je bezpečný sex, antikoncepce
(8.,9.ročník)

*Uvedené ročníky jsou doporučené. Po domluvě lze programy realizovat i v jiných
ročnících.
2.1.1.2 Program selektivní primární prevence
Program selektivní primární prevence Před tabulí, za tabulí je určen pro kolektivy
základních i středních škol. Prostřednictvím realizace programu selektivní primární
prevence je možné s kolektivem pracovat na zlepšení vztahů mezi žáky, nastavení
spolupráce a tolerance. Cílem je bezpečné klima v třídním kolektivu. Program je
realizován formou dvou až pěti setkání s třídním kolektivem. Jednotlivé programy na sebe
navazují. Počet setkání určují odborní pracovníci PPP na základě objednávky školy
a aktuální situace v třídním kolektivu. Dále jsou součástí práce konzultace s pedagogy,
případně práce s celým učitelským sborem, náslechy lektorů ve výuce či aktivní účast na
schůzkách se zákonnými zástupci ve škole. Součástí práce se třídou může být i realizace
sociometrického šetření.
Podrobné informace jsou k dispozici na www.pppuo.cz v záložce Krajské centrum primární
prevence.
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2.1.1.3 Program pro MŠ Tajuplný ostrov
Mateřským školám nabízíme program Tajuplný ostrov. Program je zaměřený na
prevenci zdravého životního stylu a prevenci zdravých vztahů mezi dětmi v kolektivu.
Cílem je dětem přiblížit danou problematiku interaktivní a hravou formou. Celý program
provází pohádkový příběh. Děti si prostřednictvím technik začínají sami utvářet své vlastní
názory a odpovědný přístup v problematice. Program pro mateřské školy je zpravidla
realizován v časové dotaci 60 minut.
2.1.1.4 Programy na zakázku – doplňková činnost
Krajské centrum primární prevence realizuje také preventivní programy tzv. „Šité na
míru“. Ve školním roce 2020/2021 byly realizovány programy „Šité na míru“ pro žáky
Základní školy Lanškroun, Nám. A. Jiráska 140.

Seznam spolupracujících škol ve školním roce 2020/2021
Základní školy
ZŠ Bystré
ZŠ Červená Voda
ZŠ Česká Třebová, Habrmanova
ZŠ Damníkov
ZŠ Dolní Dobrouč
ZŠ Horní Jelení

ZŠ a MŠ Prosetín
ZŠ Radiměř

Rybitví
Sezemice
ZŠ Svitavy, Felberova
ZŠ Svitavy, Riegrova

Horní Ředice
Horní Třešňovec

Tatenice
ZŠ Trstěnice
ZŠ Třebařov

ZŠ Chrudim, Bohemia
ZŠ Jevíčko
ZŠ Lanškroun, A. Jiráska 139
ZŠ Lázně Bohdaneč
ZŠ Letohrad, Komenského
ZŠ Letohrad, U Dvora
ZŠ Libchavy
ZŠ Litomyšl, U Školek
ZŠ Litomyšl, Zámecká

Vendolí
Vraclav
ZŠ Výprachtice
ZŠ Žamberk, Nádražní

Městečko Trnávka
Morašice
ZŠ Moravská Třebová, Palackého

Nasavrky
ZŠ Orlické Podhůří

ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí
ZŠ Pardubice, Družstevní
ZŠ Pardubice, Prodloužená

Pardubice, Waldorfská
Celkem 39
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Základní školy speciální
Speciální ZŠ Králíky
Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Ústí nad Orlicí
Celkem 2
Gymnázia
Gymnázium Moravská Třebová
Gymnázium Polička
Gymnázium Žamberk
Celkem 3
Střední školy
OA a SOŠ Cr Choceň

SŠ Zemědělská a VOŠ Chrudim
Střední škola a základní škola Žamberk
VOŠ a SŠT Česká Třebová
Celkem 4

Celkem 48 škol
Zeleně jsou označeny školy, které s námi v předchozím školním roce nespolupracovaly.
Nově jsme navázali spolupráci se 13 školami.
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Všeobecná primární
prevence
Typ programu

Počet programů

Přípravné třídy
Tajuplný ostrov
Celkem
Základní školy
Adaptační program Začátek
Tajuplný ostrov
Můžeš, nemusíš
Stonožka
Líbí, nelíbí
Bolí, nebolí
Krok za krokem
Kybersvět
Co tam?
Ne návykovým látkám
Zrcadlo
Do dna?
Romeo, Julie…partnerství
Romeo, Julie…sex
Celkem
Střední školy
Adaptační program Začátek
Celkem

Počet žáků
2
2

22
22

47
6
1
30
4
5
6
4
1
2
1
0
7
8
122

817
105
22
516
69
79
77
67
18
31
20
0
119
131
2071

13
13

277
277

137

2370

Selektivní primární prevence
Typ programu
Základní školy
1. setkání
2. setkání
3. setkání
4. setkání
Celkem

Počet programů

Počet žáků
17
6
5
28
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Počet tříd
Přípravné třídy
Základní školy
Základní školy speciální
Gymnázia
Střední školy
Celkem

2
124
6
5
14
151

2.1.1.5 Programy primární prevence a distanční výuka
I tento školní rok byl poznamenán epidemiologickou situací, kdy převážná část školního
roku probíhala prostřednictvím distanční výuky. Realizována byla pouze část plánovaných
programů primární prevence, většina z nich byla přesunuta do následujícího školního roku. Do on-line prostředí byla přesunuta též komunikace s pedagogy a konzultace rizikového chování v třídních kolektivech. Lektoři primární prevence se též účastnili 6-ti třídnických hodin on-line – na základě zájmu školy.
2.1.2 Prevence na doma
V lednu 2021 byly zveřejněna další verze Prevence na doma, kterou je možné využít v
distanční formě vzdělávání, aby prevence zůstala stále důležitou a nedílnou součástí práce
se třídou. Své využití ovšem najde i v běžné práci se třídou.
Žáci mohou pracovat s "bublinami", které přiřazují k nadřazeným pojmům. Bubliny jsou
doplněním našich pěti programů primární prevence. Pedagogové je tedy mohou využít u
žáků, kteří již daný program absolvovali, nebo je teprve čeká, ale i v případě, že je téma
v souladu s minimálním preventivním programem a ŠVP.
Instrukce k pracovním listům PREVENCE NA DOMA - BUBLINY jsou určeny pedagogům,
rodičům
(zákonným
zástupcům),
žákům.
Jsou
dostupné
na
https://www.pppuo.cz/prevence-na-doma.
2.1.3 Metodické vedení pedagogických pracovníků
Pravidelné setkávání výchovných poradců a školních metodiků prevence se přesunulo do
on-line prostředí. Během školního roku 2020/2021 proběhlo 5 setkání pro výchovné
poradce a 5 setkání pro školní metodiky prevence. Více viz tabulka níže. Všechny
materiály a prezentace z těchto setkání jsou dostupné na www.pppuo.cz. Průběžné
konzultace s pedagogickými pracovníky probíhaly prostřednictvím on-line setkání či
telefonicky. Individuální práce na školách (návštěva školských zařízení, práce v týmu –
řešení problémů pomocí všech zúčastněných učitelů, návštěva rodičovských schůzek pro
objasnění potřeb dítěte apod) probíhala dle zájmu školy a v souladu s aktuálními
opatřeními.
Přehled aktivit metodického vedení výchovných poradců a metodiků prevence
Termín konání
Počet účastníků
21. 10. 2021 on-line setkání VP – okresy Ústí nad
51
Orlicí a Svitavy
26. 1. 2021 on-line setkání VP – okresy Ústí nad
49
Orlicí a Svitavy
27. 1. 2021 on-line setkání MP – okresy Ústí nad 38
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Orlicí
2. 3.
Orlicí
3. 3.
Orlicí
6. 4.
Orlicí
7. 4.
Orlicí
4. 5.
Orlicí
5. 5.
Orlicí
8. 6.
Orlicí

a Svitavy
2021 on-line
a Svitavy
2021 on-line
a Svitavy
2021 on-line
a Svitavy
2021 on-line
a Svitavy
2021 on-line
a Svitavy
2021 on-line
a Svitavy
2021 on-line
a Svitavy

setkání MP – okresy Ústí nad
setkání VP – okresy Ústí nad
setkání MP – okresy Ústí nad
setkání VP – okresy Ústí nad
setkání VP – okresy Ústí nad
setkání MP – okresy Ústí nad
setkání MP – okresy Ústí nad

19
29
36
35
50
34
25

Plánovaná dvoudenní setkání školních metodiků prevence a výchovných poradců byla
z důvodu vládních opatření zrušena. V následujícím období budeme pokračovat ve
výjezdních setkáních i v on-line metodických poradnách.

2.1.4 Přehled uskutečněných besed a seminářů
V tomto školním roce byl realizován menší počet těchto aktivit, a to zejména z důvodu
situace spojené s Covid-19. Většina níže uvedených kurzů byla realizována individuálně,
popřípadě formou on-line.
Besedy a semináře vedli: PhDr. Petra Novotná, Mgr. Markéta Sychrová, Mgr. Ludmila
Jirásková, Mgr. Kamila Barlow, Mgr. Jana Klementová.
Pro školní metodiky prevence
Pro výchovné poradce
Pro učitelky MŠ a rodiče
Pro učitele ZŠ
Pro učitele SŠ
Profesní volba
Další instituce

5
4
3
0
0
0
1

2.1.5 Realizované stáže v PPP
Stáže jsou uskutečňovány studenty oborů psychologie, speciální pedagogika, výchovné
poradenství a sociální práce, učitelství v kombinaci se speciální pedagogikou a vedou jí
pracovníci pověřeni ředitelkou PPP. Poskytujeme také stáže pro pedagogy v rámci
programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Realizace, respektive počet stáží, byl ovlivněn nouzovým stavem Covid 19.
Počet uskutečněných stáží
Studenti SŠ a VOŠ
Studenti VŠ
Ostatní

2
25
7
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2.2 Individuální a skupinové rozvojové činnosti pro děti, žáky.
Tabulka uvádí počet aktivit, respektive počet kurzů.
Počet
kurů
5
2
12
5

Název aktivity
Reedukační program
Rozvoj dílčích funkcí
FIE
Grafomotorický kurz

Počet
žáků
49
9
12
20

zúčastněných

dětí,

2.3 Počet vyšetření- statistická data
Celkem

Komentář

Počet individuálních činností s klienty
Individuální vyšetření klientů (komplexní, kontrolní,
4202
speciálně zaměřené)
Ostatní individuální péče (odborné individuální
914
intervence, sociální pracovník)
Počet klientů v péči PPP
Počet klientů v individuální péči
3396
Počet klientů ve skupinové péči
2868

Počet vypracovaných odborných podkladů
Z individuální péče
Ze skupinové péče
Celkem

3808
165
3973

Počet vyšetření dle typu
školní zralost
doporučen OŠD ze školní zralost
výukové problémy
výchovné problémy
kariérové poradenství

569
496
3332
193
108

2.4 Proces evaluace v PPP
Evaluace pracoviště probíhá na úrovni evaluace programů PP, evaluace spokojenosti
klientů si činností PPP, dále na úrovni vyhodnocování spokojenosti s metodickým vedením
výchovných poradců a školních metodiků prevence. Součástí je i vyhodnocování
materiálně-technického zázemí pracoviště včetně vyhodnocování diagnostických nástrojů
a potřeby odborného a dalšího vzdělávání pracovníků, které provádí ředitelka PPP
s vedoucími organizačních útvarů. Průběžně probíhá se všemi pracovníky tvorba motta,
vize a poslání pracoviště.
2.4.1 Evaluace programů primární prevence
Systém evaluace programů primární prevence má dvě níže popsané úrovně.
a) Evaluace programů jsou realizovány prostřednictvím Evaluačních dotazníků.
Evaluační dotazníky žáci a pedagogové vyplňují na závěrečném setkání – poslední
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b) realizovaný program ve školním roce. Evaluační dotazníky jsou uzpůsobeny
konkrétním typům programů primární prevence (všeobecná a selektivní prevence)
a dále dle věku (pro 1. stupeň a pro 2. stupeň a střední školy). Vyhodnocení
evaluačních dotazníků je zaznamenáno do Vyhodnocení evaluací a uvedeno do
Závěrečné zprávy z programu.
c) V závěru školního roku je zaslán evaluační dotazník všem spolupracujícím školám
(konkrétně kontaktním osobám, které jsou uvedeny v Dohodě o spolupráci
a během školního roku zajišťují komunikaci a organizaci programů primární
prevence v dané škole).
V letošním školním roce nebyla druhá úroveň evaluace realizována z důvodu zavedených
mimořádných opatření.
Vyhodnocení evaluací programů primární prevence je prezentováno na závěrečné poradě
a slouží především jako podklad pro zkvalitnění práce.
2.4.2 Evaluace spokojenosti klient-pracovník PPP
Pro potřeby vyhodnocování spokojenosti klientů s prací odborných pracovníků PPP byl
vytvořen evaluační dotazník, který je předkládán ve dvou obsahově shodných formách –
pro děti od 6. třídy výše a pro rodiče. Obě formy se liší pouze grafickým zpracováním.
Rozsah dotazníku je jedna strana A4.
Jako hodnotící období byly stanoveny dva měsíce v roce (květen a listopad), kdy evaluace
prostřednictvím výše uvedených dotazníků probíhala. Tyto měsíce byly označeny jako
„Měsíce evaluace“.
Dotazník byl předán klientům tím odborným pracovníkem, u kterého proběhla konzultace
nebo vyšetření. Klienti vhodili vyplněný dotazník do schránky k tomu určené. Tato
schránka byla přístupná pouze vedení poradny, které provádělo analýzu a vyhodnocení.
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Hodnocení dětmi

Hodnotící dotazník - děti 2020 podzim
Jaká potíž tě do
učení
poradny přivedla?
počet
14
Kdo je autorem
myšlenky jít do
rodiče
poradny?
počet
12
Jak jsi byl(a)
velmi
spokojený(á) s
spokojen
průběhem návštěvy?
počet
10
Jaký byl přístup
vstřícný
pracovníka?
počet
15
Pomohla ti návštěva
poradny?

ano

počet

14

Chceš nám ještě něco
bez
sdělit?
odpovědi
počet

15

chování
1

PPP Ústí nad Orlicí a Svitavy
profesní
logopedie
jiné
orientace
1
0
3

já

škola

lékař

policie

soud

soc.
pracovník

někdo
jiný

1

8

0

0

0

1

0

spíše
spokojen

spokojen

6
spíše
vstřícný
3

spíše
nespokojen
nespokojen

3

0

neutrální

odmítavý

1

0

0

ne, čekal(a) dosud je
jsem něco
brzy na
jiného
hodnocení
1

4

ne

osobní
vyjádření

2

2

děkuji za
pěkný
přístup
0
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Hodnotící dotazník - děti 2021 jaro
Jaká potíž tě do
učení
poradny přivedla?
počet
13
Kdo je autorem
myšlenky jít do
rodiče
poradny?
počet
13
Jak jsi byl(a)
velmi
spokojený(á) s
spokojen
průběhem návštěvy?
počet
9
Jaký byl přístup
vstřícný
pracovníka?
počet
16
Pomohla ti návštěva
poradny?

ano

počet

11

Chceš nám ještě něco
bez
sdělit?
odpovědi
počet

13

chování
2

PPP Ústí nad Orlicí a Svitavy
profesní
logopedie
jiné
orientace
0
1
0

školní
zralost
2

já

škola

lékař

policie

soud

soc.
pracovník

někdo
jiný

0

9

0

0

0

1

0

spíše
spokojen

spokojen

4
spíše
vstřícný
2

spíše
nespokojen
nespokojen

5

0

neutrální

odmítavý

0

0

0

ne, čekal(a) dosud je
jsem něco
brzy na
jiného
hodnocení
1

6

ne

osobní
vyjádření

5

0

děkuji za
pěkný
přístup
0
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Hodnotící dotazník - děti - podzim 2020/jaro 2021 v %
PPP Ústí nad Orlicí + Svitavy
profesní
logopedie
jiné
orientace

Jaká potíž tě do
poradny přivedla?

učení

chování

počet

73,68 72,22

5,26 - 11,11

5,26 - 0

0 - 5,56

15,79 -

0 - 11,11

Kdo je autorem
myšlenky jít do
poradny?

rodiče

já

škola

lékař

policie

soud

počet

54,55 56,52

4,55 - 0

36,36 39,13

0- 0

0- 0

0- 0

spíše
spokojen

spokojen

Jak jsi byl(a)
velmi
spokojený(á) s
spokojen
průběhem návštěvy?
počet

52,63 - 50

Jaký byl přístup
pracovníka?

vstřícný

počet

78,95 88,89

31,58 22,22
spíše
vstřícný
15,79 11,11

školní
zralost

soc.
někdo
pracovník jiný
4,55 4,35

0- 0

spíše
nespokojen
nespokojen

15,79 27,78

0- 0

neutrální

odmítavý

5,26 - 0

0- 0

0- 0

dosud je
ne, čekal(a)
brzy na
jsem něco
hodnocen
jiného
í
21,05 5,26 - 5,56
33,33

Pomohla ti návštěva
poradny?

ano

počet

73,68 61,11

Chceš nám ještě
něco sdělit?

bez
odpovědi

ne

počet

78,95 72,22

10,53 27,78

osobní
vyjádření

děkuji za
pěkný
přístup

10,53 - 0

0- 0
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Hodnocení dospělými

Hodnotící dotazník - dospělí 2020 podzim
PPP Ústí nad Orlicí a Svitavy
Jaká potíž vás do
poradny přivedla?

učení

počet
27
Kdo je autorem
my
myšlenky jít do
rodiče
poradny?
počet
26
Jak jste byl(a)
velmi
spokojený(á) s
spokojen
průběhem návštěvy?
počet
37
Jaký byl přístup
vstřícný
pracovníka?
počet
43

školní profesní
zralost orientace

chování

logopedie

10

1

6

0

4

naše dítě

škola

lékař

policie

soud

soc.
pracovník

někdo
jiný

0

30

0

1

0

spíše spokojen

spokojen

5

2

spíše vstřícný

1
0
spíše
nespokoj
nespokoj
en
en
0
0

neutrální odmítavý

0

0

0

Pomohla vám návštěva
poradny?

ano

ne, čekal(a) jsem
něco jiného

dosud je
brzy na
hodnocení

počet

34

2

8

ne

poděkování

osobní
vyjádření

1

1

5

Chcete nám ještě něco
bez
sdělit?
odpovědi
počet

36

jiné

Výroční zpráva – zpráva o činnosti ŠPZ 2020/21

19/36

Hodnotící dotazník - dospělí 2021 jaro
PPP Ústí nad Orlicí a Svitavy
Jaká potíž vás do
poradny přivedla?

učení

počet
21
Kdo je autorem
my
myšlenky jít do
rodiče
poradny?
počet
16
Jak jste byl(a)
velmi
spokojený(á) s
spokojen
průběhem návštěvy?
počet
29
Jaký byl přístup
vstřícný
pracovníka?
počet
30

školní profesní
zralost orientace

chování

logopedie

6

1

7

2

2

naše dítě

škola

lékař

policie

soud

soc.
pracovník

někdo
jiný

0

20

0

1

1

spíše spokojen

spokojen

2

0

spíše vstřícný

2
0
spíše
nespokoj
nespokoj
en
en
0
0

neutrální odmítavý

1

0

0

Pomohla vám návštěva
poradny?

ano

ne, čekal(a) jsem
něco jiného

dosud je
brzy na
hodnocení

počet

26

0

5

ne

poděkování

osobní
vyjádření

1

4

2

Chcete nám ještě něco
bez
sdělit?
odpovědi
počet

24

jiné
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Hodnotící dotazník - dospělí - podzim 2020/jaro 2021 v %
PPP Ústí nad Orlicí a Svitavy
Jaká potíž vás do
poradny přivedla?

učení

chování

logopedie

školní profesní
zralost orientace

jiné

počet

56,25 53,85

20,83 - 53,85

2,08 - 2,56

12,5 17,95

0 - 5,13

8,33 5,13

naše dítě

škola

lékař

policie

soud

soc.
pracovník

někdo
jiný

0- 0

51,72 - 50

0- 0

1,72 - 2,5

0 - 2,5

spíše spokojen

spokojen

11,36 - 6,45

4,55 - 0

Kdo je autorem
my
myšlenky jít do
rodiče
poradny?
počet
44,83 - 40
Jak jste byl(a)
velmi
spokojený(á) s
spokojen
průběhem návštěvy?
84,09 počet
93,55
Jaký byl přístup
vstřícný
pracovníka?
100 počet
96,77

spíše vstřícný
0 - 3,23

0- 0
dosud je
brzy na
hodnocení

ano

ne, čekal(a) jsem
něco jiného

počet

77,27 83,87

4,55 - 0

18,18 16,13

ne

poděkování

2,33 - 3,23

2,33 - 12,9

počet

83,72 77,42

0- 0

0- 0

neutrální odmítavý

Pomohla vám návštěva
poradny?

Chcete nám ještě něco
bez
sdělit?
odpovědi

1,72 - 5
0- 0
spíše
nespokoj
nespokoj
en
en

0- 0

osobní
vyjádření
11,63 6,45

Z výše uvedených údajů vyplývá spokojenost klientů s poskytovanou službou.
Dotazníkové šetření probíhá v měsících evaluace na všech pracovištích PPP Ústí nad Orlicí.
Nejčastějším důvodem k objednání bývají výukové obtíže dětí. Iniciátorem objednání
bývají ve stejné míře rodiče i škola.
V současné době probíhá aktualizace evaluačních dotazníků i způsobu sbírání dat, kdy by
mělo být možné zpětnou vazbu poskytnout i prostřednictvím on-line formuláře.
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2.4.3 Evaluace metodické podpory
Průběžně probíhá dotazníkové šetření spokojenosti pedagogů s metodickým vedením
školních metodiků prevence a výchovných poradců, a to formou dotazníků, kde zároveň
mají pedagogové možnost ovlivňovat obsahovou část seminářů a výjezdů školních
metodiků prevence.
Ve školním roce 2020/2021 nebylo z důvodu pandemické situace realizováno dvoudenní
výjezdní setkání pro školní metodiky prevence. Nicméně probíhala on-line metodická
setkání a po
jejich uskutečnění byli účastníci vyzváni k jejich
evaluaci.
Tedy zodpovězení následujících otázek:
1. Jak jste spokojeni s náplní setkání?
2. Využijete získané informace a poznatky ke své práci?
Setkání MP 2. 3. 2021

Setkání VP 3. 3. 2021
Spokojenost: 4,70 z 5

Spokojenost: 4,29 z 5
Využití:

Ano

Část

Ne

Využití:

Ano

Část

Setkání MP 6. 4. 2021

Setkání VP 7. 4. 2021

Spokojenost: 4,77 z 5

Spokojenost: 4,50 z 5

Využití:

Ano

Část

Ne

Ne
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Evaluace semináře pro ředitele MŠ „Rizikové projevy chování v MŠ – šikana + efektivní
komunikace s rodiči – Mgr. Petr Dřínovský“ – 5. 11. 2020
Hodnocení: 4, 76 z 5
Evaluace semináře pro ředitele MŠ „Aby nám bylo spolu hezky – aneb co dělat, aby nás
děti poslouchaly – Mgr. Eva Svobodová“
Hodnocení: 4,75 z 5
Využitelnost informací z výše uvedených seminářů:
Určitě využiji

Spíše využiji

Spíše nevyužiji

Nevyužiji

Evaluace seminářů pro třídní učitele "Dobrý třídní, dobrá třída"
Hodnocení 4,29 z 5
Využitelnost informací v praxi:
Ano

Ne

Evaluace IV. ročníku konference Bezpečné klima ve školách Pk
Hodnocení: 4,29 z 5
Který příspěvek z konference Vás nejvíce zaujal?
Primární prevence z pohledu Kú Pk
Představení Metodického materiálu pro předškolní vzdělávání
Třídnické hodiny
Prevence vzniku mimořádných událostí ve školách
Strach a konspirační teorie
Problematika závislostí ve školním prostředí

Využitelnost získaných poznatků v praxi
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Ano

Ne

Nevím

2.4.4 Evaluace materiálně-technického zázemí.
Ředitelka PPP spolu s ekonomkou a vedoucí org. útvarů průběžně sbírá požadavky
a potřeby odborných pracovníků a zpracovává plán pro obnovu materiálně-technického
zázemí PPP a průběžně dochází k obnově zařízení, diagnostických nástrojů a také
k realizaci investičních záměrů.
3

Plnění opatření k nápravě stanovených zřizovatelem-

Zřizovatelem nebyl stanoven žádný požadavek na nápravná opatření.
4

Vyhodnocení závazných a hodnotících ukazatelů.

Počet klientů klesl v souvislosti s omezením chodu pracoviště v důsledku Nouzového stavu
v souvislosti Covid 19. Zřizovatel musí tento faktor zohlednit při stanovování rozpočtu na
rok 2022 – nelze vycházet z počtu vyšetření.
Zařízení nebylo uzavřeno. Od 19. 10. 2021 jsme byly na základě požadavků pracovníků
Nemocnice Pk – Ústí nad Orlicí jsme byli opět nařízením hejtmana Pk pověřeni hlídáním
dětí prvního stupně zaměstnanců integrovaného záchranného systému a následně
pracovníků v sociálních a zdravotnických službách. Dětská skupina byla zřízena pouze na
pracovišti v Ústí nad Orlicí s kapacitou 9ti žáků. Tako kapacita byla maximálně využita.
Skupina byla otevřená v pracovní dny od 6,30 – do 16,00. S dětmi jsme každý den
vypracovaly úkoly pro distanční vzdělávání a následně jsme jim zajišťovaly volnočasové
aktivity. Po celou dobu jsme nosily roušky, stravování pro děti pracovníků z nemocnic
dovážela sanita, ostatní si nosili jídlo svoje. Do hlídání se zapojili všichni pracovníci
organizační složky KCPP.
Po celou dobu nouzového stavu byla všechna pracoviště otevřena, po ukončení přímé
pedagogické činnosti pracovníci využívali home office a to na základě osobních smluv se
zaměstnanci.
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4.1

Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace

Kapitola obsahuje vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace: náklady, výnosy,
výsledek hospodaření (hlavní činnost, doplňková činnost); mzdové náklady a
zaměstnanci; čerpání účelových dotací; péče o majetek včetně pojištění; údržba a opravy
majetku; pohledávky a závazky; inventarizace majetku a závazků; tvorba a čerpání
peněžních fondů.

ROZVAHA
v tis. Kč

Stav k 31. 12.
Ukazatel
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
z toho:
software
drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
z toho:
pozemky
stavby
samostatné hmotné movité věci a soubory
drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobé pohledávky celkem
Krátkodobé pohledávky celkem
z toho:
odběratelé
z toho: vymáhané pohledávky po splatnosti
jiné pohledávky z hlavní činnosti
z toho: vymáhané pohledávky po splatnosti
pohledávky za zaměstnanci
ostatní krátkodobé pohledávky
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
z toho:
dodavatelé
ostatní krátkodobé závazky

Číslo
účtu

013
018

031
021
022
028

311
311
315
315
335
377

321
378

83

Index
2020/2019
64
1,30

83

64

1,30

58 647

55 556

1,06

178
51 554
767
6 110

178
48 434
767
6 177

1,00
1,06
1,00
0,99

329

344

0,96

4

12

0,33

10

10

1,00

2 350

1 962

1,20

41
18

166
18

0,25
1,00

2020

2019
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VÝSLEDOVKA
v tis. Kč

Ukazatel
Číslo účtu
Náklady celkem
z toho:
Náklady z činnosti celkem
z toho:
spotřeba materiálu
501
spotřeba energie
502
opravy a udržování
511
Mzdové náklady
521
z toho:
platy
521
dohody celkem
521
Odpisy dlouhodobého majetku
551
Ostatní náklady
549
z toho:
pojištění
549
Výnosy celkem
z toho:
Výnosy z činnosti celkem
z toho:
výnosy z prodeje vlastních
výrobků
výnosy z prodeje služeb
výnosy z pronájmu
čerpání fondů
ostatní výnosy z činnosti
Výnosy vybraných místních
vládních institucí z
transferů

31.12.2020
Hlavní Hospodářská
činnost
činnost
23 127
25

31.12.2019
Index 2020/2019
Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská
činnost
činnost
činnost
činnost
22 274
86
1,04
0,29

23 127

25

22 274

86

1,04

0,29

312
378
62
14 925

7
1

318
388
112
14 254

7
3

0,98
0,97

1,00
0,33

16

1,05

0,56

14 503
329
535
38

9

14 080
108
439
5

9

12

1,03
3,05
1,22
7,60

16

5

0,56

2,40

23 139

25

22 512

95

1,03

0,26

23 139

25

22 512

95

1,03

0,26

601
602
603
648
649

121
33
22
17

21

222
35
80
2

89

0,55
0,94

0,24

672

22 946

Výsledek hospodaření po
zdanění

12

8,50

22 173

0

1,03

238

9

0,05

0,00

FONDY
v tis. Kč
Číslo
účtu

Ukazatel
Fondy celkem
fond odměn
FKSP
rezervní fond tvořený ze zlepšeného
VH
rezervní fond z ost.zdrojů
fond investic

411
412
413
414
416

Finančně
31.12.2020
kryto
205
205
0
0
86
86

31.12.2019 Finančně kryto
270
267
0
0
114
111

48

48

34

34

71

71

122

122
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DOTACE
v tis. Kč

Stav k 31. 12.
Ukazatel
Neinvestiční dotace a příspěvky celkem
Neinvestiční dotace poskytnuté na 1 kalendářní rok
v tom:
Od zřizovatele celkem
z toho:
provozní příspěvek
příspěvek na opravy a udržování
ostatní NIV příspěvky od zřizovatele
MŠMT celkem
z toho:
dotace na přímé náklady
ostatní NIV dotace z MŠMT celkem

2020
22 695

2019
21 937

Index 2020/2019
1,03

22 695

21 937

1,03

3 951

3 412

1,16

3 934

3 412

1,15

18 744

18 525

1,01

18 092
652

13 063
5 462

1,38
0,12

0

0

0

897

0,00

897

0,00

17

Ostatní NIV dotace celkem
Neinvestiční dotace poskytnuté na více let
celkem
v tom:
MŠMT - projekty EU celkem
Ostatní NIV dotace celkem
Investiční transfery a dotace celkem
v tom:
Od zřizovatele
INV dotace od ostatních poskytovatelů

Výsledek hospodaření za rok 2020 byl převeden po schválení zřizovatelem do rezervního
fondu.
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4.2 Stavební činnost, zvýšení vybavenosti
4.2.1 IROP - Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení
Cíl projektu: modernizace vybavení ŠPZ se zaměřením na pracoviště Svitavy.
Celkové náklady na realizaci projektu: 11.448.008,56 Kč, z toho pro PPP ÚO (pracoviště Svitavy 4.743.274,13 Kč) součástí projektu bylo i pořízení automobilu.
4.2.2 Odvlhčení Královéhradecká 630, Ústí nad Orlicí
Cíl projektu /VZ/:
Sanace vlhkosti zdiva budovy Královehradecká 630 spočívající v postupném provádění prací na
sondách do podlah v přízemí budovy ve všech místnostech kromě Technického zázemí (1.04), výtah (1.11) a strojovny výtahu (1.08). Tyto sondy budou provedeny do hloubky -0,250 m pod podlahu, kde by podle předpokladu měly být provedena hydroizolace zarážením chromniklových desek.
Sondy budou provedeny u nosných stěn viz půdorys 1.NP (silná čárkovaná čára). Cílem je zastihnout hydroizolaci nosných stěn a odhalit skladby podlah v jednotlivých místnostech.
V případě, že izolace nosných stěn chromniklovými deskami není provedena, bude nově provedena. V tom případě se budou provádět i venkovní stavební úpravy.
Pokud bude izolace nosných stěn provedena, bude zkontrolován její stav a provedeny práce potřebné pro řádné napojení vodorovné hydroizolace jako úprava podkladní betonové mazaniny do
potřebné hloubky.
Datum zahájení: 1.7.2021
Předpokládaný datum ukončení: 31.10.2021
Výše uvolněných finančních prostředků: 3 373 844,39,- Kč.
4.3 Zapojení do projektů
4.3.1 Cesty z cesty IV.
Cíl projektu: realizace efektivních aktivit vedoucích ke snižování hrozby vzniku rizikového
chování ve školním prostředí a k vytváření dobrého klimatu školy.
Poskytovatel dotačního titulu: MŠMT
V období září–prosinec 2020 byla realizována část projektu Cesty z cesty IV, který
podpořilo MŠMT. Cílovou skupinou projektu byli třídní kolektivy, pedagogové a školní
metodici prevence ZŠ Pk včetně sekundární cílové skupiny, kterou představují zákonní
zástupci žáků. Celkově se prezenční formy programů účastnilo 72 kolektivů, dále 8
kolektivů distančně. Hlavní činností byla realizace programů všeobecné primární prevence
v třídním kolektivu.
Výše získaných finančních prostředků: rok 2020: 120 000,- Kč.
4.3.2 Podpora primární prevence v Pardubickém kraji
Cíl projektu: zabezpečení systémové realizace témat primární prevence rizikového
chování (šikana, kyberšikana, závislosti chování, vandalismus, záškoláctví apod.) v kraji a
systémové realizace vzdělávání a tvorby metodik v oblasti primární prevence rizikového
chování.
Výše poskytnutých finančních prostředků: rok 2020: 269.656,- Kč. Skutečně
čerpáno 228.652,- Kč a to z důvodu nouzového stavu, kdy některé aktivity nebylo možné
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realizovat.
Pro rok 2020 podpořilo MŠMT projekt Podpora primární prevence v pardubickém kraji. V
rámci projektu byly realizovány aktivity pro metodiky PPP, školní metodiky prevence,
třídní učitele, ředitele MŠ, pedagogické pracovníky škol. Projekt probíhal za podpory
Pardubického kraje.
Ve školním roce 2020/2021 byla realizována část aktivit:
a) semináře pro třídní učitele „Dobrý třídní, dobrá třída“ (30. 9. 2020, následně online setkání 10. 11. 2020 a 10. 12. 2020) s aktivním zapojením 22 účastníků;
b) metodické vedení – IV. ročník konference „Bezpečné klima ve školách Pk“
proběhl on-line 4. 11. 2020 za účasti 117 pedagogů Pk. Součástí konference bylo vydání
Sborníku příspěvků z konference;
c) vzdělávání ředitelů škol (MŠ) se uskutečnilo on-line v termínech 5. 11. 2020 a 13.
11. 2020 s účastí 35 ředitelů;
d)
průběžně
probíhalo
www.pppuo.cz

předávání

odborných

informací

prostřednictvím

e) v období září - říjen 2020 proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na primární
prevenci v mateřských školách. Z oslovených 321 mateřských škol, které jsou v Pardubickém kraji zřízeny se do šetření se zapojilo celkem 258 mateřských škol. Dotazník
mapoval, s jakými rizikovými jevy se v mateřských školách setkávají a s jakými rizikovými jevy dále pracují. Dle výstupů jsou nejčastěji se vyskytujícími rizikovými jevy agrese,
nerespektování autority a nezdravý životní styl.
Šetření mělo dále za cíl zmapovat, zda mají mateřské školy vytvořený minimální preventivní program. Většina mateřských škol MPP vytvořený má. Nejčastěji se primární prevenci věnují všichni pedagogové ve svých třídách.
Další a podrobnější výstupy dotazníkového šetření jsou uvedeny v Metodickém materiálu
pro předškolní vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování, jehož vydání bylo též
součástí projektu.
4.3.3 Deník týhle doby aneb offline v online
Na konci února roku 2021 jsme vyhlásili výzvu Deník týhle doby aneb offline
v online“ s cílem prevence duševního zdraví. Celý měsíc březen 2021 jsme sbírali příspěvky od dětí, žáků, studentů a pedagogických pracovníků, kteří nám zaslali své výtvory,
kresby, výrobky, básně, povídky a zážitky z posledních měsíců. Do výzvy se zapojilo 615
žáků a 63 pedagogických pracovníků. Výzva byla podpořena sponzorskými dary věcnými i
finančními od 19 sponzorů. Všichni účastníci byli díky sponzorům odměněni a to osobní
návštěvou ve škole a informací pro vedení jednotlivých škol. Nešlo o soutěž, ale dobrovolnou výzvu. Informace o jejím konání byla též medializována ČR Pardubice regionální vysílání, Radiožurnál celostátní vysílání, ČT 24 Události a komentáře. Nad projektem převzal
patronát radní pro školství Pk pan Josef Kozel. Projekt byl velmi úspěšný a dělal nám velkou radost.
4.3.4 MAP II
Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí je partnerem projektů MAP (Místní
akční plány vzdělávání), které pro obce v území ORP Žamberk a Králíky a pro obce
v území ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová realizuje MAS ORLICKO, z.s. Svým
zapojením se Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí podílí na podpoře rozvoje
vzdělávání v tomto území. Cílem projektů je zlepšit úroveň vzdělávání v daném území, a
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to na úrovni každého jednotlivého žáka, na úrovni učitelů i na úrovni celých škol. Projekt
je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje
oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního
vzdělávání. Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí je do realizace projektů
aktivně zapojena členstvím v realizačních týmech i řídících pracovních skupinách a
v řídícím výboru.
4.3.4.1 I PO ŠKOLE JE ZÁBAVA II.
Cíl projektu: zvýšení kompetence pedagogických pracovníků v osobnostně sociálním
rozvoji a rozvoj jejich kompetencí pro práci s heterogenní skupinou dětí a žáků. Dílčím
cílem byla podpora dětí a žáků, kteří jsou potencionálně ohroženi školním neúspěchem.
Finanční náklady projektu: 30 000,Realizováno ve spolupráci s MAP Ústecko-Českotřebovsko
V pořadí již třetí víkendový pobyt s dětmi se, po přesunutí z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, uskutečnil 3. – 5. září opět v LDT Řadov u Brandýsa nad Orlicí. Pro 12 dětí, kteří jsou klienty Pedagogicko-psychologické poradny UO, byl připraven pestrý program
plný nejrůznějších aktivit a rukodělných činností. Vybrané aktivity cílily především na rozvoj sociálních a personálních kompetencí a posilování samostatnosti. Všichni se podíleli na
zajištění běžného chodu a základních potřeb - pomáhaly s přípravou jídla, s úklidem…
Nechyběl ani výlet vlakem, tentokrát na nedaleký zámek v Častolovicích, kde se seznámili
s místní historií a prohlédli si i zoo. Také jsme přivítali SDH z Líšnice, kteří dětem dali prostor prozkoumat hasičskou techniku a názorně nám ukázali, jak se zachovat, když vzplane
např. v kuchyni olej. Samozřejmě také odpovídali na zvídavé otázky dětí.
Samotnému pobytu s dětmi předcházela schůzka s rodiči, během níž obdrželi podrobnější
informace. Zároveň proběhlo seznamovací setkání i s dětmi. Následně, po víkendové akci
proběhla individuální konzultace s rodiči, na které se rodiče dozvěděli, jak si děti v rámci
společně prožitého času vedly.

4.4 Personální zajištění PPP - kalendářní rok 2020
Celkový přepočtený počet zaměstnanců
z toho:
Spec. Pedagogové
Psychologové
Sociální pracovnice
Metodik prevence
Ostatní
Objem vyplacených prostředků
Průměrný plat zaměstnanců
OON včetně doplňkové činnosti
Platy ped. pracovníků
Průměrný plat ped. pracovníků
Platy neped. pracovníků

27,4804

14 503
43
338
12 102
47
2 400
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8,5516
7,4278
2
5,125
4,376
334,00 Kč
981,00 Kč
010,00 Kč
843,00 Kč
790,00 Kč
491,00 Kč
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Průměrný plat neped. pracovníků

31 374,00 Kč

4.4.1 Vzdělávání pracovníků PPP
PhDr. Petra Novotná

PhDr. Petra Kuntová

Mgr. Lída Zapletalová

Mgr. Markéta Sychrová

Mgr. Kamila Barlow

Mgr. Edita KeprtováHrdinová

Bc. Pavla Hájková

Tereza Nečasová
Mgr. Jana Klementová

Pocit bezpečí jako základ psychoterapie dětí
Legislativní novinky v oblasti maturitních zkoušek a přijímacích
zkoušek
Svět nadaných
Case managment
Diagnostický nástroj pro postoje, zájmy a vztahy
Konference Žák 21. století
Aktuální změny v legislativě
Pravidelná skupinová supervize týmová, případová
Pravidelná skupinová supervize týmová, případová
Diagnostika žáků s OMJ a následná péče
Test gramotnosti – speciálně pedagogická diagnostika
Myšlenkové mapy, kouzlo vizuálního plánování
Bezpečenost na internetu/v kyberprostoru
Krize z pohledu psychologie
Sebepoškozování
Mansio
Pravidelná skupinová supervize týmová, případová
Legislativní novinky v oblasti maturitních zkoušek a přijímacích
zkoušek
Diagnostický nástroj pro postoje, zájmy a vztahy
Úvod do prevence založené na důkazech
Praktický nácvik zážitkových technik pro využití při programech
primární prevence
Test gramotnosti – speciálně pedagogická diagnostika
Individuální supervize
Pravidelná skupinová supervize týmová, případová
Diagnostika žáků s OMJ a následná péče
Praktický nácvik zážitkových technik pro využití při programech
primární prevence
Vzdělávání distanční formou u žáků s SVP
CAS2
Pravidelná skupinová supervize týmová, případová
Vzdělávání distanční formou u žáků s SVP
Úvod do prevence založené na důkazech
Praktický nácvik zážitkových technik pro využití při programech
primární prevence
Pravidelná skupinová supervize týmová, případová
Praktický nácvik zážitkových technik pro využití při programech
primární prevence
Pravidelná skupinová supervize týmová, případová
Pravidelná skupinová supervize týmová, případová
Praktický nácvik zážitkových technik pro využití při programech
primární prevence
Prevence založená na důkazech
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Mgr. Jaroslava
Sobotková

Mgr. Olga Skládalová
Keprtová
Renáta Kárníková, DiS.

Mgr. Monika
Chalupníková

Mgr. Milada Krausová

Mgr. Ondřej Novák

Mgr. Andrea Luzarová

Mgr. Petra Kumpoštová

Mgr. Lenka Krúpová

Diagnostický nástroj pro postoje, zájmy a vztahy
Diagnostika čtení a psaní, Bednářová
Test gramotnosti – speciálně pedagogická diagnostika
Úzkostné a afektivní poruchy
Pravidelná skupinová supervize týmová, případová
Jak přijímat emoce
Jak snížit míru stresu
Jak snížit míru úzkosti
Dítě v zajetí digitálního světa
Pravidelná skupinová supervize týmová, případová
Pravidelná skupinová supervize týmová, případová
Test gramotnosti – speciálně pedagogická diagnostika
Pravidelná skupinová supervize týmová, případová
Technologie a prevence
Prevence založená na důkazech
Syndrom vyhoření, stres, úzkosti
Praktický nácvik zážitkových technik pro využití při programech
primární prevence
Šikana – její řešení a další postupy v roli metodika prevence
Bezpečně v kyber
Konference PPRCH
Pravidelná skupinová supervize týmová, případová
„250“ středně pokročilý pracovník v primární prevenci
Praktický nácvik zážitkových technik pro využití při programech
primární prevence
Prevence založená na důkazech
Poruchy příjmu potravy
Pravidelná skupinová supervize týmová, případová
Praktický nácvik zážitkových technik pro využití při programech
primární prevence
Prevence založená na důkazech
Výcvik v analytické psychologii
Individuální supervize
Pravidelná skupinová supervize týmová, případová
Praktický nácvik zážitkových technik pro využití při programech
primární prevence
Prevence založená na důkazech
Prevence a technologie
Pravidelná skupinová supervize týmová, případová
Praktický nácvik zážitkových technik pro využití při programech
primární prevence
Prevence založená na důkazech
Naber kurz - gamblerství
Pravidelná skupinová supervize týmová, případová
Pravidelná skupinová supervize týmová, případová
Úvod do prevence založené na důkazech
Praktický nácvik zážitkových technik pro využití při programech
primární prevence
Test gramotnosti – speciálně pedagogická diagnostika
Legislativní novinky v oblasti maturitních zkoušek a přijímacích
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zkoušek
Distanční výuka žáků se SVP
Děti v pasti sociálních sítí
Mezinárodní konference online Jeřábková Brno
Technologie a prevence
Mgr. Magdaléna
Nádvorníková

Pravidelná skupinová supervize týmová, případová
Dlouhodobá jazyková podpora žáků s OMJ
Dítě v krizi
Mgr. et. Mgr. Petra
Pravidelná skupinová supervize týmová, případová
Ševčíková
Test gramotnosti – speciálně pedagogická diagnostika
Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ
Jak na čtení a dyslexii prakticky
Konference ADHD
Mezinárodní konference online Jeřábková Brno
Společné vzdělávání 2021 Svítání
Dlouhodobá jazyková podpora žáků s OMJ
Vizuální stres
PaedDr. Magdalena
Pravidelná skupinová supervize týmová, případová
Zemánková
Test gramotnosti – speciálně pedagogická diagnostika
Žáci s SPUCH efektivní metody učení
Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ
Mgr. Vlasta Tvrdíková
Pravidelná skupinová supervize týmová, případová
CAS 2
Mgr. Zuzana Vojtová
CAS 2
Konference ADHD
Mgr. Magda Lišková
Diagnostika žáků s OMJ a následná péče
Dítě v krizi
Péče o děti v rozvodové situaci
Individuální supervize
Pravidelná skupinová supervize týmová, případová
Mgr. Jolana Moravcová
Pravidelná skupinová supervize týmová, případová
Úvod do prevence založené na důkazech
Praktický nácvik zážitkových technik pro využití při programech
primární prevence
Test gramotnosti – speciálně pedagogická diagnostika
Legislativní novinky v oblasti maturitních zkoušek a přijímacích
zkoušek
Příklady praxe vzdělávání žáků s odlišným kulturním prostředí
Děti v pasti sociálních sítí
Práce s heterogenní třídou
Podpora žáků cizinců a s OMJ v praxi
Sociální sítě bezpečně
Pervitin: beseda s bývalým uživatelem
Mgr. Lenka Kubešová
Test gramotnosti – speciálně pedagogická diagnostika
Pravidelná skupinová supervize týmová, případová
Porady pracovníků probíhají obvykle každý týden na pracovištích v Ústí nad Orlicí a
Svitavách a to i ve formě intervizních setkání. Většina porad v tomto školním roce
probíhala on-line v prostředí teams, z porad jsou evidovány prezentace a jsou ukládány
na serveru agendy/společné porady. Na poradách dochází k úkolování pracovníků a
k vyhodnocování plnění zadávaných úkolů. Porady jsou zároveň místem intervize a
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metodické pomoci pracovníkům, kterou poskytuje ředitelka a zástupce ředitele. V rámci
DVPP je umožněna pracovníkům supervize vedená externími supervizory jako součást
vzdělávání PPP.
Kontrolní činnost provádí u odborných pracovníků ředitelka a vedoucí organizačních
útvarů. Z kontrol je proveden zápis, se kterým je seznámen odborný pracovník, kontrola
výstupů je průběžně evidována do Knihy podnětů a připomínek a bezprostředně
konzultována s pracovníky.
Vzdělávání pracovníků probíhá dle plánu vzdělávání, který vypracovává zástupce ředitelky
na každé pololetí.
Každý pracovník zpracovává 1krát za rok aktualizaci svého
individuálního vzdělávacího plánu.
Externími službami jsou zajišťovány úklidy na elokovaných pracovištích, správa IT sítě,
údržba budovy – forma DPP,DPČ, fakturace.
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4.5 Zpráva o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (§ 18 odst. 2 zákona č.
106/1999 Sb.)
2933/ U0/2021/řed

Datum: 28. 2. 2021

Zpráva o poskytování informací
v roce 2020

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti -¨0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení –
0
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence – 0
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - 0
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0

PhDr. Petra Novotná
Ředitelka PPP ÚO
Počet dokumentů/ listů: 1/1
Počet příloh/listů:0/0
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