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 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 ne-

mohou dozvonit, dovolat, věnujeme se ostatním klientům. 
 
  

 
 

 
 

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 škol-
ských 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 studen-
tů 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. Odloučená 
pracoviště jsou obsazena několik dní v týdnu, viz. www.pppuo.cz/kontakty.  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 pra-
covnice. 

Odborní pracovníci PPP splňují kvalifikační požadavky, jsou absolventy vysokoškolského magister-

ského 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, metodic-
kou a primární prevenci rizikového chování) dětem a žákům ve věku 3-26 let, jejich zákonným 

zástupcům a učitelům všech typů škol. Učitelům, kromě metodické pomoci, můžeme nabídnout 
také supervizi. Pomocí metody Videotrénink interakcí se snažíme pomoci učite-

http://www.pppuo.cz/kontakty
https://www.pppuo.cz/soubory/o_nas/vyrocni_zpravy/OS_25_-_Vnitrni_rad.pdf
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lům 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 prová-
díme 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.  
Pro rozvoj kariérového poradenství byl realizován projekt OPVK Správná volba - HAMET2. Toto 
téma rozvíjíme v rámci projektů KAP a MAP.   

Detašovaná pracoviště PPP se nacházejí v těchto městech: Žamberk, Lanškroun, Vysoké Mýto, 
Polička, Moravská Třebová, Litomyšl, Svitavy dále viz www.pppuo.cz / kontakty.  

PPP je od roku 2007 akreditovaným pracovištěm MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pra-
covníků, akreditace je průběžně aktualizována.  

1.1 Popis poskytovaných služeb 

 Diagnostická činnost – posuzování schopností, dovedností, osobnostních i dalších před-
pokladů dítěte, rodinných vztahů, rizikového chování. 

 Poradenská činnost – konzultace problému, se kterým klient přichází, příp. další vedení.  
 Terapeutická činnost – práce s klientem s cílem dosáhnout pozitivních změn při řešení 

problémů. Existují různé formy terapie – rodinná, skupinová, individuální, vždy se jedná o 

dlouhodobý proces. 
 Prevence rizikového chování – práce se školními kolektivy, aktuální řešení šikany na 

školách, metodická pomoc při vypracovávání Minimálně preventivních programů a zpraco-
vání grantových projektů. 

 Besedy pro rodiče, učitele dle požadavků jednotlivých škol. 

 Metodické vedení – vedení výchovných poradců a metodiků prevence, metodické vedení 
pedagogů, kteří se věnují žákům s SVP a žákům nadaným.  

1.2 Výčet nabízených činností 

 Individuální a skupinová pedagogicko-psychologická diagnostika,   
 psychologické a speciálně pedagogické poradenství pro děti a rodiče, 

 terapeutická činnost (závislosti, osobní krize, šikana, poruchy příjmu potravy, psychosoma-
tické potíže…), 

o poradenské a terapeutické vedení rodin v krizi (včetně porozvodové péče), 

o odborná péče pro děti se specifickými poruchami učení, chování, včetně integrace, 
na MŠ, ZŠ, SŠ, vřazování dětí do speciálních tříd a škol, 

 kariérové poradenství, 
 zjišťování předpokladů pro zahájení školní docházky. 
 metodické vedení logopedických asistentek, 

 návštěvy škol a školských zařízení, preventivní programy, konzultace 
 péče o nadané děti, žáky a studenty, 

 organizace seminářů, přednášek pro učitele a rodiče, 
 spolupráce se sociálními odbory MÚ, s lékaři a Policií ČR, aj., 
 zajišťování odborné praxe studentů VŠ a VOŠ, 

 metodické vedení výchovných poradců a metodiků prevence a učitelů,  
 poradenská a supervizní činnost pro učitele a ředitele škol, 

 VTI – metoda videotréninku interakcí ve školách a v rodinách, 
 Programy pro děti s ADHD, grafomotorickými obtížemi, specifickými poruchami učení 

(SPU),… 

 

http://www.kcpp.cz/
https://www.pppuo.cz/centrum-primarni-prevence-projekt-eu-opvk-1
https://www.pppuo.cz/spravna-volba-hamet2-projekt-eu-opvk-1
http://www.pppuo.cz/
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K vyšetření rodiče nepotřebují žádné doporučení, v případě školních potíží předkládají PlPP, sní-
mek školy, formulář Doposud realizovaná opatření, jsme přestali používat, protože se ukázal jako 

nadbytečný. Školy jako podklad pro vyhodnocení podpůrných opatření předkládají vyhodnocení 
IVP. Veškeré dokumenty jsou zasílány datovou schránkou, nebo je přinášejí osobně zákonní zá-
stupci či pedagogové. Dítě, žáka či studenta může také se souhlasem zákonného zástupce objed-

nat 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 důvěr-

né. 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 zákon-
ným zástupcům nebo zletilému žákovi, u žáků se SVP je doporučení zasláno datovou schránkou 

škole. Zákonní zástupci a zletilí žáci a studenti se vyjadřují, zda s danými doporučeními souhlasí.  
Pokud jejich připomínky nejsou akceptovány, mohou podat podnět o přezkoumání doporučení 

k Reviznímu pracovišti ( NÚV Praha).  

2 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 děti  s ADHD (LMD), specifickými poruchami učení, děti s pomalým 
osobnostním tempem, děti neurotické. 

KUPREV - primárně preventivní program pro děti od 4 do 8 let.  
U dětí upevňuje režim, rytmus, zlepšuje pozornost, rozvíjí se pracovní návyky, jemná motorika, 

sluchové a zrakové vnímání. 
Vhodný je především pro děti,  jejichž chování by v budoucnu mohlo být označováno jako poru-
chové. Program rozvíjí orientaci, která je vždy nutným předpokladem k zvládnutí jakékoliv situace 

FIE – Feursteinova metoda instrumentálního obohacování - Metoda vedení, která rozvíjí 
myšlení a schopnost učení, zvyšuje efektivitu učení a naučí dítě pracovat s chybou. 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, slu-
chového 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, dysorto-
grafie, děti s LMD, děti s pomalým osobnostním tempem. 
Podpůrná skupina pro rodiče a děti se syndromem ADHD - rámci podpůrného programu 

zábavnou formou rozvíjíme pozornost, paměťové funkce a komunikační dovednosti dětí, učit děti 
relaxačním technikám, posilovat jejich schopnost navazovat vztahy a orientovat se v nich, atd. 

Podpůrný program je určen žákům 1. stupně ZŠ. 
 
Činnosti probíhají v prostorách PPP budova Metodicko-vzdělávacího střediska, Královéhradecká 

630 Ústí nad Orlicí a na pracovišti Svitavy. 
 

3 Prevence rizikového chování 

Stěžejní aktivitou PPP Ústí nad Orlicí v oblasti prevence rizikového chování je realizace programů 
primární prevence, které zajišťuje Krajské centrum primární prevence, jež je 
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součástí PPP. Mezi další aktivity v oblasti prevence rizikového chování patří metodické vedení vý-
chovných poradců a školních metodiků prevence, vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

3.1 Programy primární prevence 

Základním pilířem programů primární prevence, které poskytuje Krajské centrum primární pre-

vence 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 to na prevenci všeobecnou – Cesty z cesty a prevenci selektivní – 

Před tabulí, za tabulí.  
 
Cílovou skupinou programů primární prevence jsou děti a mládež – žáci a studenti. Tedy žáci ma-

teřských škol a žáci 1. – 9. ročníků základních škol, základních škol praktických, základních škol 
speciálních, gymnázií (prima – oktáva), dále studenti 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, metodici prevence, výchovní poradci, školní psy-

chologové a školní speciální pedagogové, další pedagogičtí pracovníci, rodiče, příp. zákonní zá-
stupci žáků. 

 
Realizátory programu primární prevence je obvykle dvojice lektorů. Doba trvání programů Cesty 
z cesty je 135 minut, programů Před tabulí, za tabulí 90 minut. Nejčastěji jsou programy realizo-

vány v kmenové škole. Adaptační programy mohou být realizovány v místě pobytu adaptačního 
kurzu školy, Program Sorad lze realizovat též v prostorách PPP Ústí nad Orlicí. 

 
Spolupráce se školou probíhá na základě uzavření Dohody o spolupráci mezi školou nebo škol-
ským zařízením a PPP. Jednotlivé programy jsou realizovány na základě Objednávky školy. Povin-

ností 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 dopl-

ňující informace k nabídce a postupu objednávání programů primární prevence. Výstupem 
z každého programu primární prevence je Závěrečná zpráva, která obsahuje shrnutí průběhu 
programu a doporučení pro další práci s kolektivem. 

 
 

3.1.1 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 do-

poručeno realizovat minimálně dva programy v každém ročníku. 
 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  
 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 (ag-
rese, šikana), posílení tolerance mezi žáky 
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 Kybersvět – 6. ročník* – prevence kyberšikany, netolismu 
 Co tam? – 6. ročník* – prevence záškoláctví 

 Ne návykovým látkám – 7. ročník* – prevence závislostního chování (alkoholové, nealko-
holové látky)  
 Zrcadlo – 7. ročník* – prevence poruch příjmu potravy 

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

 Romeo, Julie…partnerství: stěžejním tématem programu je partnerství a vztahy (8.,9. roč-
ník) 
 Romeo, Julie….sex: hlavním tématem programu je bezpečný sex, antikoncepce (8.,9. roč-

ník) 
* Uvedené ročníky jsou doporučené. Programy lze po domluvě realizovat i v jiných ročnících a 

opakovaně. 

 

*Uvedené ročníky jsou doporučené. Programy lze realizovat po domluvě i v jiných ročnících. 
 

3.1.2 Program selektivní primární prevence 

Program Před tabulí, za tabulí je určen pro kolektivy základních i středních škol.  Prostřed-
nictvím realizace programu selektivní primární prevence je možné s kolektivem pracovat na zlep-

šení vztahů mezi žáky, nastavení spolupráce a tolerance. Cílem je bezpečné klima v třídním ko-
lektivu. Program je realizován formou dvou až pěti setkání s třídním kolektivem. Jednotlivé pro-
gramy 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 či náslechy lektorů ve výuce. 

Součástí práce se třídou může být i sociometrické šetření.  
Podrobné informace jsou k dispozici na www.pppuo.cz v záložce Krajské centrum primární pre-
vence. 

3.1.3 Program pro MŠ Tajuplný ostrov 

Mateřským školám  nabízíme program Tajuplný ostrov. Program je zaměřený na prevenci zdra-
vého 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. 

http://www.pppuo.cz/
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3.1.4 Seznam spolupracujících škol ve školním roce 2017/2018 

 Počet celkem Seznam škol 

Základní školy 58 (dohromady 73 škol) ZŠ Brandýs nad Orlicí; ZŠ Březová nad 
Svitavou; ZŠ Bystré; ZŠ Červená Voda; ZŠ 

Česká Třebová, Habrmanova; ZŠ Česká 
Třebová, Ústecká; ZŠ Česká Třebová, Ná-

dražní; ZŠ České Libchavy; ZŠ Dolní 
Čermná; ZŠ Dolní Dobrouč; ZŠ Dolní 

Újezd; ZŠ Hlavečník; ZŠ Hnátnice; ZŠ 
Horní Čermná; ZŠ Horní Jelení; ZŠ Horní 
Ředice; ZŠ Choceň, Sv. Čecha; ZŠ Chru-

dim, Bohemia; ZŠ Jamné nad Orlicí; ZŠ 
Jevíčko; ZŠ Klášterec nad Orlicí; ZŠ Koclí-

řov; ZŠ Králíky; ZŠ Lanškroun, A. Jiráska 
139; ZŠ Lanškroun, B. Smetany; ZŠ Leto-
hrad, Komenského; ZŠ Letohrad, U Dvora; 

ZŠ Libchavy; ZŠ Litomyšl, T. G. M.; ZŠ 
Litomyšl, Zámecká; ZŠ Lubná-Sebranice; 

ZŠ Lukavice; ZŠ Moravská Třebová, Palac-
kého; ZŠ Moravská Třebová, Kostelní; ZŠ 
Morašice; ZŠ Nasavrky; ZŠ Opatov; ZŠ 

Pardubice, Družstevní; ZŠ Pardubice, 
Staňkova; ZŠ Perálec; ZŠ Polička, Masary-

kova; ZŠ Pomezí; ZŠ Rosice u Chrudimi; 
ZŠ Rudoltice; ZŠ Rybitví; ZŠ Slatiňany; ZŠ 
Svitavy, Felberova; ZŠ Svitavy, Riegrova; 

ZŠ Svitavy, T. G. Masaryka; ZŠ Trstěnice; 
ZŠ Třebařov; ZŠ Třebovice; ZŠ Ústí nad 

Orlicí, Bratří Čapků; ZŠ Ústí nad Orlicí, 
Komenského; ZŠ Včelákov; ZŠ Vraclav; ZŠ 
Vysoké Mýto, Javornického; ZŠ Žamberk, 

Nádražní 

Základní školy praktické 4 Speciální SŠ a ZŠ Žamberk; Speciální ZŠ 

Králíky; Speciální ZŠ Bystré – Polička; 
Speciální ZŠ Ústí nad Orlicí 

Gymnázia 3 Gymnázium Česká Třebová; Gymnázium 
Holice; Gymnázium Žamberk 

Střední školy 6 OA a SOŠ Cr Choceň; VOŠ a SZŠaS Ústí 
nad Orlicí; OA Pardubice; SŠ Cestovního 

ruchu Pardubice; SZeŠ Lanškroun; VOŠ a 
SŠT Česká Třebová 

Mateřské školy 2 MŠ Hradec nad Svitavou; MŠ Perálec 
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3.1.5 Přehled realizovaných programů ve školách 

 

Všeobecná primární prevence     

Typ programu Počet programů Počet žáků 

Mateřské školy     

Tajuplný ostrov 3 45 

Celkem 3 45 

Základní školy     

Adaptační program Začátek 28 603 

Tajuplný ostrov 16 298 

Stonožka 87 1577 

Líbí, nelíbí 15 308 

Bolí, nebolí 29 586 

Krok za krokem 24 458 

Kybersvět 25 496 

Co tam? 8 171 

Ne návykovým látkám 17 319 

Zrcadlo 4 72 

Do dna? 20 403 

Romeo, Julie…partnerství 8 155 

Romeo, Julie…sex 7 135 

Celkem 288 5581 

Střední školy     

Adaptační program Začátek 10 221 

Hra na hraně 6 134 

Programy "na míru" 1 19 

Celkem 17 374 

 
308 6000 
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Selektivní primární prevence     

Typ programu Počet programů Počet žáků 

Základní školy     

1. setkání 47 945 

2. setkání 45 902 

3. setkání 22 458 

4. setkání 4 72 

Celkem 118 2377 

Střední školy     

1. setkání 8 182 

2. setkání 7 174 

3. setkání 4 94 

4. setkání 0 0 

Celkem 19 450 

 
137 2827 

 
 

 
Pro naplňování aktivit získává PPP finanční prostředky také z následujících projektů, které finanč-
ně podpořilo MŠMT.viz. projekty. 

 

3.2 Metodická vedení pracovníků škol a školských zařízení   

Pravidelně organizujeme setkávání výchovných poradců a metodiků prevence. Průběžně zajišťu-

jeme řešení aktuálních otázek regionu, nabízíme vzdělávání ve spolupráci s CCV Pardubického 
kraje a s odborníky z regionu, zajišťujeme servis legislativních aktualit v oblasti výchovného po-

radenství a prevence sociálně-patologických jevů.  
Cílová skupina: Výchovní poradci, školní metodici prevence MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázií, ředitelé škol 
Cíl: vzájemné zprostředkování informací, supervize, případové studie, legislativní změny 

Místo: PPP, školy, Běleč nad Orlicí, PPP Ústí nad Orlicí, PPP Svitavy.  
 

Proběhla tři dvoudenní setkání metodiků prevence a pět jednodenních setkání pro výchovné po-
radce. Hlavními tématy byla aplikace inkluze do praxe, konkrétní formy spolupráce PPP a škol.  
vyhodnocování IVP, spolupráce se školami.  

 

Termín konání Počet účastníků 

4.10. 2017 Výchoní poradci Ústí nad Orlicí a 
Svitavy 

77 

24.-25.10.2017 Metodici prevence Svitavy 18 

8.-9.11. 2017 Metodici prevence Ústí nad Orlicí 17 

27.-28.3.2018 Metodici prevence Ústí nad Orlicí 
a Svity 

22 

12. 2. 2018 Výchovní poradci  Svitavy 33 

13. 2. 2018  Výchovní poradci  Ústí nad Orlicí 36 

1. 3. 2018  Výchovní poradci  Ústí nad Orlicí 28 
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4 Metodické vedení pedagog. pracovníků všech typů škol  

Průběžně probíhají konzultace s pedagogickými pracovníky všech typů školských zařízení, zajišťu-

jeme jejich provázení při integraci dítěte a při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speci-
álně vzdělávacími potřebami. ¨ 

Realizujme individuální práci na školách (návštěva školských zařízení, práce v týmu – řešení pro-
blémů pomocí všech zúčastněných učitelů, návštěva rodičovských schůzek pro objasnění potřeb 
dítěte.  Vždy zdůrazňujeme princip partnerství při zajištění podpůrných a vyrovnávacích opatření. 

Zajišťujeme rovněž mediaci pro školy při komunikaci se zákonnými zástupci.  
Objasňujeme principy poradenské práce pro skupiny učitelů, učitelské sbory.  

Zajišťujeme také metodickou pomoc učitelům pomoci metody VTI (vytváření konkrétního plánu 
pomoci pro dítě přímo učitelem, využívání videokamery a práce s pozitivní zpětnou vazbou).  
cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech typů školských zařízení Ústecko-Orlicka a Svitavska.  

 

5 Přehled uskutečněných besed a seminářů 

Besedy a semináře vedli: PhDr. Petra Novotná, Mgr. Markéta Sychrová, Mgr. Edita Hrdinová, Mgr. 

Ludmila Jirásková, Mgr. Kamila Barlow, PhDr. Marcela Hrazdírová, Mgr. Vlasta Tvrdíková, Mgr. 
Jana Klementová. Další aktivity jsou realizovány v rámci doplňkové činnosti PPP. 

 

Pro metodiky prevence 3 

Pro výchovné poradce 4 

Pro učitelky MŠ a rodiče 5 

Pro učitele ZŠ 3 

Pro učitele SŠ 1 

Profesní volba 1 

Další instituce 1 

6 Realizované stáže v PPP 

Stáže jsou uskutečňovány studenty oborů psychologie, speciální pedagogika, výchovné poraden-

ství a sociální práce a vedou jí pracovníci pověření vedením PPP.    
 

Počet uskutečněných stáží 11 

Studenti SŠ a VOŠ 1 

Studenti VŠ 10 

Ostatní  0 

7 Individuální a skupinové rozvojové činnosti pro děti 

Tabulka uvádí počet aktivit, respektive počet kurzů. 

Reedukační program SPU 2  

Rozvíjející kurz pro předškolní děti 8  

FIE 4  

Klub pro bystré hlavy 1  

Skupina pro rodiče a děti s ADHD 1  
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8 Statistické údaje 

 

 Celkem Komentář 

Počet individuálních činností s klienty 
Individuální vyšetření klientů včetně kontrolních       9576  

Individuální spolupráce se školami a ostatními institucemi 4680  

Péče sociálního pracovníka 135  

Péče metodika prevence 130  

Celkově počet individuálních činností 14521  

Individuální činnosti se zákonnými zástupci 4680  

Počet klientů v péči PPP 

Počet klientů v individuální péči 4680  

Počet klientů ve skupinové péči 8827  

Počet vypracovaných odborných podkladů 
Z individuální péče 3857  

Ze skupinové péče 445  

Celkem 4302  

Počet vyšetření dle typu 
školní zralost 528  

doporučen OŠD         359  

výukové problémy 2282  

výchovné problémy 857  

kariérové poradenství 434  

7 Proces evaluace v PPP  

Pro potřeby evaluace v PPP UO byl vytvořen evaluační dotazník. Dotazník je předkládán ve dvou 

obsahově shodných formách – pro děti od 6. třídy výše a pro rodiče. Obě formy se liší pouze gra-
fickým zpracováním. 

Rozsah dotazníku je jedna strana A4. 
Jako hodnotící období byly stanoveny dva měsíce v roce (květen a listopad), kdy evaluace pro-
střednictvím výše uvedených dotazníků probíhala. Tyto měsíce byly označeny jako „Měsíce evalu-

ace“. 
 

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 pří-
stupná pouze vedení poradny, které provádělo analýzu a vyhodnocení.  Následně proběhla zpětná 

vazba jednotlivým pracovníkům poradny. 
V případě, že se klienti odmítli účastnit procesu evaluace, poskytnutý dotazník odmítli či znehod-

notili. Dotazník byl zadáván na všech pracovištích PPP. 
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12.1. Hodnocení dětmi 

Hodnotící dotazník - děti 2017 podzim 
PPP Ústí nad Orlicí a Svitavy 

Jaká potíž tě do 
poradny přivedla? 

učení chování logopedie 
profesní 

orientace 
jiné         

počet 23 3  0 5 3         

Kdo je autorem 
myšlenky jít do 

poradny? 
rodiče já škola lékař policie soud 

soc. pra-
covník 

někdo 
jiný 

  

počet 23 3 15   1         

Jak jsi byl(a) spoko-
jený(á) s průběhem 

návštěvy? 

velmi 
spokojen 

spíše spo-
kojen 

spokojen 
spíše ne-
spokojen 

nespokojen         

počet 25 5 3  0  0         

Jaký byl přístup 
pracovníka?  

vstřícný 
spíše 

vstřícný  
neutrální odmítavý           

počet 28 5  0  0           

Pomohla ti návště-
va poradny? 

ano 

ne, če-
kal(a) jsem 
něco jiné-

ho 

dosud je 
brzy na 

hodnocení 
            

počet 25 1 7             

Chceš nám ještě 
něco sdělit? 

bez od-
povědi 

ne 
osobní 

vyjádření 

děkuji za 
pěkný pří-

stup 
          

počet 26 7  0  0           

 

 
 
 

Hodnotící dotazník - děti 2018 jaro 
PPP Ústí nad Orlicí a Svitavy 

Jaká potíž tě do 
poradny přivedla? 

učení chování logopedie 
profesní 

orientace 
jiné         

počet 21 5 1 3 2         

Kdo je autorem 
myšlenky jít do 

poradny? 
rodiče já škola lékař policie soud 

soc. pra-
covník 

někdo 
jiný 

  

počet 23 3 13 2  0  0  0  0   

Jak jsi byl(a) spoko-
jený(á) s průběhem 

návštěvy? 

velmi 
spokojen 

spíše spo-
kojen 

spokojen 
spíše ne-
spokojen 

nespokojen         

počet 16 9 5 0   0         
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Jaký byl přístup 
pracovníka?  

vstřícný 
spíše 

vstřícný  
neutrální odmítavý           

počet 25 4 1 0            

Pomohla ti návště-
va poradny? 

ano 

ne, če-
kal(a) jsem 
něco jiné-

ho 

dosud je 
brzy na 

hodnocení 
            

počet 22 1 7             

Chceš nám ještě 
něco sdělit? 

bez od-
povědi 

ne 
osobní 

vyjádření 

děkuji za 
pěkný pří-

stup 
          

počet 14 15 1  0           

 
 

Hodnotící dotazník - děti - podzim 2017/jaro 2018 v % 
PPP Ústí nad Orlicí + Svitavy 

Jaká potíž tě do 
poradny přivedla? 

učení chování logopedie 
profesní 

orientace 
jiné         

počet (uvedeno v 
%) 

67,65 - 
65,63 

8,82 - 
15,63 

0 - 3,13 14,07 - 9,4 8,82 - 6,25         

Kdo je autorem 
myšlenky jít do 

poradny? 
rodiče já škola lékař policie soud 

soc. pra-
covník 

někdo 
jiný 

  

počet (uvedeno v 
%) 

54,76 - 
56,1 

7,14 - 7,32 
35,71 - 

31,7 
0 - 4,88 2,38 - 0  0  0  0   

Jak jsi byl(a) spoko-
jený(á) s průběhem 

návštěvy? 

velmi 
spokojen 

spíše spo-
kojen 

spokojen 
spíše ne-
spokojen 

nespokojen         

počet (uvedeno v 
%) 

75,76 - 
53,33 

15,16 - 30 
9,09 - 
16,67 

 0  0         

Jaký byl přístup 
pracovníka?  

vstřícný 
spíše 

vstřícný  
neutrální odmítavý           

počet (uvedeno v 
%) 

84,85 - 
83,33 

15,16 - 
13,33 

0 - 3,33 0            

Pomohla ti návště-
va poradny? 

ano 

ne, če-
kal(a) jsem 
něco jiné-

ho 

dosud je 
brzy na 

hodnocení 
            

počet (uvedeno v 
%) 

75,76 - 
73,33 

3,03 - 3,33 
21,21 - 
23,33 

            

Chceš nám ještě 
něco sdělit? 

bez od-
povědi 

ne 
osobní 

vyjádření 

děkuji za 
pěkný pří-

stup 
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počet (uvedeno v 
%) 

78,19 - 
46,67 21,21 - 50 0 - 3,33 0            

 

  
 

 
 
12.2. Hodnocení dospělými 

 

Hodnotící dotazník - dospělí 2017 podzim 
PPP Ústí nad Orlicí a Svitavy 

Jaká potíž vás do 
poradny přivedla? 

učení chování logopedie 
školní zra-

lost 
profesní 

orientace 
jiné     

počet 54 13 3 8 3 2     

Kdo je autorem myš-
lenky jít do poradny? 

my rodi-
če 

naše dítě škola lékař policie soud 
soc. pra-
covník 

někdo 
jiný 

počet 55 4 37 3 1       

Jak jste byl(a) spoko-
jený(á) s průběhem 

návštěvy? 

velmi 
spokojen 

spíše spokojen spokojen 
spíše ne-
spokojen 

nespokojen       

počet 66 8 1  0  0       

Jaký byl přístup pra-
covníka? 

vstřícný spíše vstřícný  neutrální odmítavý         

počet 70 4  0  0         

Pomohla vám ná-
vštěva poradny? 

ano 
ne, čekal(a) 

jsem něco jiné-
ho 

dosud je 
brzy na 

hodnocení 
          

počet 52 0  22           

Chcete nám ještě 
něco sdělit? 

bez od-
povědi 

ne  poděkování 
osobní vy-

jádření 
        

počet 52 12 6 4         

 

 

Hodnotící dotazník - dospělí 2018 jaro 
PPP Ústí nad Orlicí a Svitavy 

Jaká potíž vás do 
poradny přivedla? 

učení chování logopedie 
školní zra-

lost 
profesní 

orientace 
jiné     

počet 49 12 2 15 1 4     

Kdo je autorem myš-
lenky jít do poradny? 

my rodi-
če 

naše dítě škola lékař policie soud 
soc. pra-
covník 

někdo 
jiný 
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počet 48 1 48 4  0  0  0  0 

Jak jste byl(a) spoko-
jený(á) s průběhem 

návštěvy? 

velmi 
spokojen 

spíše spokojen spokojen 
spíše ne-
spokojen 

nespokojen       

počet 70 2 6  0  0       

Jaký byl přístup pra-
covníka? 

vstřícný spíše vstřícný  neutrální odmítavý         

počet 72 6  0  0         

Pomohla vám ná-
vštěva poradny? 

ano 
ne, čekal(a) 

jsem něco jiné-
ho 

dosud je 
brzy na 

hodnocení 
          

počet 66 1 11           

Chcete nám ještě 
něco sdělit? 

bez od-
povědi 

ne  poděkování 
osobní vy-

jádření 
        

počet 52 10 7 4         

 

 

 

Hodnotící dotazník - dospělí - podzim 2017 /jaro 2018 v % 
PPP Ústí nad Orlicí a Svitavy 

Jaká potíž vás do 
poradny přivedla? 

učení chování logopedie 
školní zra-

lost 
profesní 

orientace 
jiné     

počet (uvedeno v %) 
65,06 - 
59,04 

15,66 - 14,46 3,61 - 2,41 9,64 - 18,07 3,61 - 1,2 
2,41 - 
4,82 

    

Kdo je autorem myš-
lenky jít do poradny? 

my rodi-
če 

naše dítě škola lékař policie soud 
soc. pra-
covník 

někdo 
jiný 

počet (uvedeno v %) 
55 - 

47,53 
4 - 0,99 37 - 47,53 3 - 3,96 1 - 0  0  0  0 

Jak jste byl(a) spoko-
jený(á) s průběhem 

návštěvy? 

velmi 
spokojen 

spíše spokojen spokojen 
spíše ne-
spokojen 

nespokojen       

počet (uvedeno v %) 
88 - 

89,74 
10,67 - 2,56 1,33 - 7,69  0  0       

Jaký byl přístup pra-
covníka? 

vstřícný spíše vstřícný  neutrální odmítavý         

počet (uvedeno v %) 
94,59 - 
92,31 

5,41 - 7,69 0   0         

Pomohla vám ná-
vštěva poradny? 

ano 
ne, čekal(a) 

jsem něco jiné-
ho 

dosud je 
brzy na 

hodnocení 
          

počet (uvedeno v %) 
70,27 - 
84,62 

0 - 1,28 29,73 - 14,1           
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Chcete nám ještě 
něco sdělit? 

bez od-
povědi 

ne  poděkování 
osobní vy-

jádření 
        

počet (uvedeno v %) 
70,27 - 
71,23 16,22 - 13,7 8,11 - 9,59 5,41 - 5,48         

 
 

Z výše uvedených výsledků vyplývá spokojenost klientů s poskytovanou službou. Nejčastějším 
důvodem k objednání bývají výukové obtíže dětí, iniciátorem objednání bývají ve stejné míře ro-
diče i škola.  

 
Ve výsledcích za období zima 2017 a jaro 2018 jinak nejsou výrazné rozdíly, kromě položky v do-

tazníku pro dospělé období jaro, kdy probíhají vyšetření školní zralosti, které se na podzim nerea-
lizují.  
 

 

8  Hospodaření PPP Ústí nad Orlicí 

 

Uvedené údaje odpovídají kalendářnímu roku 2017. 
Přidělené finanční prostředky pro kalendářní rok 2017 v Kč:  

Mzdy 7.049.500,00 Kč 

OON 65.000,00 Kč 

Odvody 2.418.930,00 Kč 

FKSP 140.990,00 Kč 

Náhrady nemoc 23.477,00 Kč 

ONIV 271.566,00 Kč 

CELKEM PŘÍMÉ 9.969.463,00 Kč 

ÚZ 33 052 236.383,00 Kč 

ÚZ 33 069 3.044.883,00 Kč 

ÚZ 33 073 75.400,00 Kč 

ÚZ 33 122 232.100,00 Kč 

ÚZ 33 163 172.960,00 Kč 

Provoz 3.761.451,94 Kč 

CELKEM 17.492.640,94 Kč 

 

 V roce 2017 bylo v rámci Rozvojového programu MŠMT na podporu navýšení kapacit ve škol-
ských poradenských zařízeních celkem čerpáno 3 044 883 Kč   

9 Stavební činnost, zvýšení vybavenosti 

V roce 2017 proběhla rekonstrukce budovy Riegerova 2063, Svitavy, kde byl realizován projekt  

Realizace úspor energie – Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, budova ve Svita-
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vách, reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001552. Realizace úspor energie byla v částce 
6,458.519,-Kč.  

Proběhla 1. etapa stavebních úprav interiérů ve Svitavách v částce 99.713,-Kč 
 
 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 2017 5.456,48 Kč 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 2017 10.617,00 Kč 

Rezervní fond k 31. 12. 2017 59.002,02 Kč 

 
Výsledek hospodaření za rok 2017 byl převeden po schválení zřizovatelem do rezervního fondu. 
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10 Personální zajištění PPP - kalendářní rok 2017 

Celkový přepočtený počet zaměstnanců  29,568 

z toho:  

      Spec. Pedagogové 10,426 

      Psychologové 8,866 

      Sociální pracovnice 1 

      Metodik prevence 3,933 

      Ostatní 5,343 

Objem vyplacených prostředků 10 752799,00 Kč 

Průměrný plat zaměstnanců 26 759,00 Kč 

OON včetně doplňkové činnosti                                      319 880,00 Kč 

Platy ped. pracovníků 9 019 294,00 Kč 

Průměrný plat ped. pracovníků 32 362,00 Kč 

Platy neped. pracovníků 1 733 505,00 Kč 

Průměrný plat neped. pracovníků 22 774,00 Kč 

 

11 Vzdělávání pracovníků PPP  

PhDr. Petra 

Novotná 

GDPR 

Konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje 
Formativní hodnocení 

Konference primární prevence – kyberšikana 
Diagnostika školní připravenosti 
Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní 

Supervize řízení PPP 

PhDr. Petra  

Kuntová 

Diagnostika školní připravenosti 

Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní 
Diagnostika schopností a dovedností v matematice 

Formativní hodnocení 
Konference FIE 

Klokanův kufr – školní připravenost 
 

Mgr. Lída  

Zapletalová 

Diagnostika schopnostní a dovedností v matematice 

Formativní hodnocení 
Edukativní rodičovská terapie 

Práce s ranou vzpomínkou 
Závislosti a  její podoby 

Mgr. Markéta  
Sychrová 

Diagnostika školní připravenosti 
Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní 
Diagnostika schopností a dovedností v matematice 

Formativní hodnocení 
Konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje 

 

Mgr. Kamila  

Barlow 

Screening poruch autistického spektra 

Formativní hodnocení 
Konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje 
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Mgr. Edita 
Keprtová-

Hrdinová 

Diagnostika školní připravenosti 
Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní 

Diagnostika schopností a dovedností v matematice 
Formativní hodnocení 

Konference FIE 
Základy aktivizace vjemové soustavy klienta 
Klokanův kufr – školní připravenost 

Bc. Pavla  
Hájková 

GDPR, škola archivace  

Mgr. Jana 
Klementová 

 

Konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje 
Formativní hodnocení  

Mgr. Jarosla-

va Sobotková 

Diagnostika školní připravenosti 

Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní 
Diagnostika schopností a dovedností v matematice 

Formativní hodnocení 
Proškolení odborníků PUP 

Mgr. Olga  
Skládalová 
Keprtová 

Diagnostika školní připravenosti 
Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní 
Diagnostika schopností a dovedností v matematice 

Formativní hodnocení 
Klokanův kufr – školní připravenost 

Renáta Kární-
ková, DiS. 

GDPR, škola archivace  

Mgr. Chalup-
níková Monika 

Pokročilý preventivní pracovník 
Konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje 

Mgr. David 
Schejbal 

Diagnostika školní připravenosti 
Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní 

Diagnostika schopností a dovedností v matematice 
Formativní hodnocení 
Konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje 

Proškolení odborníků k PUP 
Scénotest 

Mgr. Ondřej 
Novák 

Diagnostika školní připravenosti 
Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní 

Diagnostika schopností a dovedností v matematice 
Formativní hodnocení 
Konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje 

Proškolení odborníků k PUP 
Konference PAS 

Mgr. Hana 
Zakouřilová 

Diagnostika školní připravenosti 
Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní 

Diagnostika schopností a dovedností v matematice 
Formativní hodnocení 

Mgr. Ivana 

Dvorná Dole-
želová 

Konference QUIDO – nadání žáci 

Formativní hodnocení 

Mgr. Lenka 
Krúpová 

Formativní hodnocení  
Uzpůsobení k maturitní zkoušce 

Kresba postavy  
Maxík  
Diagnostika školní připravenosti 

Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní 
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Diagnostika schopností a dovedností v matematice 
Konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje 

Mgr.  
Magdaléna 

Slabá 

Konference QIIDO nadaní žáci 
Formativní hodnocení  

Uzpůsobení k maturitní zkoušce 
Formativní hodnocení CCV  

Spolu a jinak ve škol.poradenství Mansio Brno 
Diagnostika školní připravenosti 
Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní 

Diagnostika schopností a dovedností v matematice 

Mgr. et. Mgr. 

Petra  
Ševčíková 

Formativní hodnocení  

Spec.ped. dg LMP 
PUP  

Maters 
CÁST, Cars   
Formativní hodnocení  

Konference PAS Pardubice  
Spolu a jinak ve škol.poradenství Mansio Brno 

Diagnostika školní připravenosti 
Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní 
Diagnostika schopností a dovedností v matematice 

Mgr. Magda 
Límová 

Diagnostika školní připravenosti 
Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní 

Diagnostika schopností a dovedností v matematice 

PaedDr. Mag-

dalena 
Zemánková 

Formativní hodnocení CCV UO Diagnostika školní připravenosti 

Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní 
Diagnostika schopností a dovedností v matematice 

Mgr. Vlasta 
Tvrdíková 

Formativní hodnocení CCV UO  
Konference PAS Pardubice 

Mgr. Magda 
Lišková 

Proškolení odborníků k PUP 
Gestalt terapie 

Screening poruch autistického spektra 
Scénotest 
Specifika terapie adolescentů Diagnostika školní připravenosti 

Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní 
 

Mgr. Kateřina 
Konkolová 

Diagnostika školní připravenosti 
Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní 

Diagnostika schopností a dovedností v matematice 
Formativní hodnocení 
Maxík 

 
Všichni členové týmu procházejí pravidelnou supervizí. 

 
Porady pracovníků probíhají obvykle každý týden na pracovištích v Ústí nad Orlicí a Svitavách. Je 

vypracován zápis, který je k dohledání na serveru PPP. Na poradách dochází k úkolování pracov-
níků a k vyhodnocování plnění zadávaných úkolů. Porady jsou zároveň místem intervize a meto-
dické 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 zástupce ředitelky.  Z kontrol je 

proveden zápis, se kterým je seznámen odborný pracovník, kontrola výstupů je průběžně evido-
vána do Knihy podnětů a připomínek a bezprostředně konzultována s pracovníky. 
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Vzdělávání pracovníků probíhá dle plánu vzdělávání, který vypracovává zástupce ředitelky na 
každé pololetí.  Každý pracovník zpracovává 1krát za rok aktualizaci svého individuálního vzdělá-

vacího plánu. 
Externími službami jsou zajišťovány úklidy na elokovaných pracovištích, správa IT sítě, údržba 
budovy – forma DPP,DPČ, fakturace. 

 
 

 

12 Kontroly, šetření  

Ve sledovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.  

12.1 Šetření ČŠI 

Ve sledovaném období neproběhlo šetření ČŠI.  

13 Zapojení do projektů 

13.1.1  Společně ve škole i po škole" a "I mimo školu je zábava 

v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozší-

řenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová (reg.č.CZ02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000128 
 

Cíl projektů: přiblížení a šíření témat školské prevence širší veřejnosti, vzájemná podpora účast-
níků, sdílení zkušeností a kontaktů na návazné služby. Podpora aktivního trávení volného času, 

navazování kvalitních vztahů žáků, kteří s nimi mají problémy. Naučit děti, jak čelit krizovým si-
tuacím, předávat základy první pomoci  

 Výše získaných finančních prostředků 30.000,-Kč.  
 

13.1.2. Cesty z cesty 

Cíl projektu: realizace programů všeobecné primární prevenci na základních školách. 
Poskytovatel dotačního titulu: MŠMT 
Výše získaných finančních prostředků: 172.960,- Kč 

13.1.3 Bezpečně i s poradnou  

Cíl projektu: další vzdělávání pracovníků PPP Ústí nad Orlicí v tématech vztahujících se 
k bezpečnému klimatu v třídních kolektivech a to včetně supervize.  

Poskytovatel dotačního titulu: MŠMT 
Výše získaných finančních prostředků: 63.000,-Kč 

13.1.4 Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje  

Cíl projektu: projekt s celokrajskou působností, jenž pokrývá vzdělávání pedagogů (školních me-
todiků prevence, výchovných poradců, třídních učitelů), ředitelů škol, metodiků prevence 
v pedagogicko-psychologických poradnách, ale také zajišťuje informovanost pedagogů a dostup-

nost vzdělávacích materiálů, které mohou využívat při preventivních aktivitách se svými žáky. 
Poskytovatel dotačního titulu: MŠMT 

Výše získaných finančních prostředků: 169.100,-Kč 

 

13.1.5 KIPR Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR) 



 

 
 Výroční zpráva – zpráva o činnosti ŠPZ 2017/201824/25 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt KIPR vychází ze strategických záměrů ČR v rozvoji vzdělávání. Řeší otázky související se 
zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a vytvořením 

podmínek pro poskytování vhodných podpůrných opatření pro žáky, u kterých je třeba vyrovnat 
podmínky pro jejich vzdělávání.

Cíle projektu: 

 Posílení kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a podpůr-
ných opatření v celé síti poskytovatelů. 

 Zvýšení úrovně poradenské a intervenční péče. 
 Posílení spolupráce škol a ŠPZ v zájmu kvality vzdělávání a služeb pro žáka. 
 Podpora kvality vzdělávání a poradenských služeb pro žáky ohrožené nerovným přístupem, 

životními podmínkami. 
 Rozšíření metod a forem práce se žáky z odlišného kulturního prostředí, aplikace nových 

dynamických přístupů. 

Dílčí cíle projektu: 

 Implementovat, rozšířit o doplňkové dokumenty a ověřit v praxi Standardy kvality škol-
ských poradenských služeb a přibližovat poradenské služby evropským standardům (Eu-

roPsy). 
 Zhodnotit, nakolik existující síť poradenských služeb naplňuje očekávaný standard, zpraco-

vat doporučení pro zřizovatele a vedení školských poradenských zařízení vyplývající ze zjiš-

tění projektu: vytvořit nástroj, kterým budou moci školská poradenská zařízení hodnotit 
kvalitu svých služeb. 

 Podpořit poradenská zařízení a vybrané školy v poskytování podpůrných opatření podle 
Přehledu podpůrných opatření a dalších požadavků vyplývajících z novelizace § 16 školské-
ho zákona, a to zejména ve smyslu srovnatelnosti, odborné správnosti, úplnosti a evidence 

podpůrných opatření v porovnání mezi regiony v ČR. 
 Zlepšit provázanost péče o žáka napříč vzdělávacím systémem, zejména posílením spolu-

práce mezi ŠPZ, ŠPP, školou a dalšími poskytovateli péče a partnery, rodinu, včetně pod-
pory využívaní případových konferencí a dalších vhodných forem komunikace. 

 Rozšířit nabídku metod práce se žáky s potřebou podpůrných opatření u skupiny žáků z jiné 

odlišné kultury nebo s jinými životními podmínkami, zejména podpořit využívání dynamic-
kých postupů, metod a nástrojů. 

 Podpořit funkčnost zaváděných revizních mechanismů v systému školských poradenských 
služeb a ověřit funkčnost revizí po prvních dvou letech od zavedení. Na základě vyhodno-
cení navrhnout případné úpravy revizních mechanismů. Zvyšovat prostřednictvím dalšího 

vzdělávání odbornou připravenost pracovníků revizního pracoviště. 
 Metodicky podpořit školy/pedagogy při využívání Plánů pedagogické podpory a využívaní 

podpůrných opatření, identifikovat obtíže škol v naplňování podpůrných opatření, připravit 
metodickou podporu pro školy a intervence u vybraných škol, kde je vysokých počet žáků 
se spotřebou podpory (spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování i s projektem KAP). 

 Komparativním způsobem zmapovat specifické vzdělávací potřeby žáků ze sociokulturně 
odlišného prostředí ve vztahu k poskytovaným podpůrným opatřením. Poznatky analyticky 

zpracovat a předat prostřednictvím vzdělávání a metodických materiálů školám. 
 Posílit kompetenci pedagogů k poskytování podpůrných opatření a intervence, zvláště pro 

žáky z odlišného kulturního prostředí, z prostředí chudoby, pro žáky s poruchami chování, 

s poruchami komunikačních dovedností, s nedostatečnou přípravou na školní vzdělávání, 
při předcházení školnímu neprospěchu žáků, pro žáky s PAS a při vzdělávaní žáků neslyší-

cích. Ověřit nové formy pedagogické podpory ve vztahu k těmto žákům. 
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 Vytvořit doporučený systém supervize ve školském a školním poradenství, podpořit zave-
dení tohoto systému provázáním s programy DVPP.  

 

13.1.6MAP 

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 Or-

licí 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 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, zájmo-

vého a neformálního vzdělávání. Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí je do realiza-
ce projektů aktivně zapojena členstvím v realizačních týmech i řídících pracovních skupinách. 
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