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1. Základní údaje 

 

 

Název             Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje 

                                               a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

                                               Teplice, příspěvková organizace 

 

Sídlo    Lípová 651/9, Teplice 

Zřizovatel    Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 002 Ústí nad Labem 

Webové stránky                     www.pppuk.cz 

Ředitelka   Mgr. Bc.  Blahoslava Pekařová 

 
  

 

 Přehled odloučených pracovišť  

 

1. PPP Děčín – Jiřího z Poděbrad 209/19, 405 02 Děčín 

2. PPP Chomutov – Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov 

3. PPP Kadaň – Fibichova 1129, 432 01 Kadaň  

elokované pracoviště Havlíčkova 269, 431 51 Klášterec nad Ohří 

4. PPP Litoměřice - Palachova 18, 412 01 Litoměřice 

5. PPP Louny – Poděbradova 634, 440 01 Louny 

6. PPP Most – J. Palacha 1534, 434 01 Most,  

elokované pracoviště Litvínov, Šafaříkova 991, 416 01 Litvínov  

7. PPP Rumburk – Sukova 6, 408 01 Rumburk 

8. PPP Roudnice nad Labem – Karlovo nám. 71, 413 01 Roudnice nad 

Labem 

9. PPP Ústí nad Labem – Čelakovského 703/2, 400 07 Ústí nad Labem 

    10. PPP Žatec - Smetanovo nám. 331, 438 01 Žatec 

    11. PPP Teplice – Lípová 651/9, 415 01 Teplice 
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2. Přehled pracovníků 
(orientační přehled pracovníků, kteří zajišťovali služby ve šk. roce 2012/2013) 

 

Pracoviště Psycholog Speciální 

pedagog 

Sociální 

pracovnice 

Děčín 4 5    1 

Chomutov 2   8   2 

Kadaň 2  7 1 

Litoměřice 3 6 1 

Louny 2 4 0 

Most 2 5  1 

Roudnice n. L. 1 1 1 

Rumburk 1 3 1 

Teplice 2 9 1 

Ústí n. L. 3 6 1 

Žatec 1 2 1 

Celkem 23 56 11 

 

K 1. 9. 2013 došlo na některých pracovištích ke změnám rozložení počtu pedagogických 

pracovníků - v Děčíně posilují tým dvě speciální pedagožky v oblastech vyšetření dyskalkulie 

a reedukace. V Rumburku 1 etoped tvoří tým se speciální pedagožkou v realizaci programů 

prevence rizikového chování. Podařilo se zaměstnat několik nových mladých  psychologů  

a speciálních pedagogů. Z celkového počtu pedagogických pracovníků má 11 částečný 

úvazek. V oblasti Roudnice nad Labem zabezpečuje prevenci rizikového chování metodik 

prevence z Litoměřic.  

 

 

3. Údaje o DVPP 

Všichni zaměstnanci využili některou z forem možností vzdělávání. Každý pedagogický 

pracovník si tvoří vlastní plán DVPP, který je aktualizován dle nabídky a finančních možností 

organizace. V minulém školním roce bylo do vzdělávání zaměstnanců investováno téměř 140 

tis. Kč. Pedagogičtí pracovníci a ostatní absolvovali během školního roku školení, semináře, 

konference a podobné akce, které kladně ovlivňují jejich profesní růst. Často využívají 

nabídek vzdělávání hrazených ESF nebo z dotačních programů. Stále vysoký podíl  

na zvyšování kvality práce má samostudium. Odborní pedagogičtí pracovníci i sociální 

pracovnice si prohlubovali znalosti v oblastech speciální pedagogiky a psychologie. V tabulce 

jsou uvedeny pro názornost rozmanitosti názvy některých akcí a počty zaměstnanců, kteří  

se v roce 2012/2013 zúčastnili některé akce DVPP.  
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Pracoviště Příklady akcí 

Děčín Metody vyučování čtení 

Islám a islámský fundamentalismus 

Zařazení prvků trénování paměti 

Přínosy akustické stimulace v oblasti poruch ADHD a SPU 

Odborná průprava pro diagnostiku dyskalkulie 

Chomutov Vedení dětských skupin 

Sociálně právní ochrana dítěte 

Kurz – Dílčí oslabení výkonu 

Seminář O. Zelinkové 

Kadaň Péče o mimořádně nadané děti 

Seminář pro začínající pracovníky 

Litoměřice ADHD jako specifická vývojová porucha 

Zvládání vlastních emocí při jednání s klientem 

Práce se stresem v poradenství 

Louny Jak se nestát závislákem 

Autismus ADHD, mentální retardace 

Metody vyučování 

Efektivní strategie učení u dětí SPUCH 

Most Školení Woodcock-Johnson 

Seminář Adaptační pobyt 

 

Roudnice n. Labem Dynamická diagnostika 

Konference – dyslexie 

Kurz Komunikace 

Rumburk Seminář Český jazyk – výuka žáků s SPU 

Seminář – Tomatis centrum 

 

Teplice Seminář Kázeň a klima školy – A. Veselá 

Supervize v RT 

Supervize Braun 

Ústí n. Labem Seminář Jak porozumět tomu, co se děje ve třídě 

Seminář Nová cesta k léčbě šikany 

Konference k prevenci SZÚ 

Žatec Právní předpisy v poradenství 
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4. Údaje o činnosti a prezentace na veřejnosti 

 

 
 

 

PPP Děčín – Jiřího z Poděbrad 209/19, 405 02 Děčín 

 

V uplynulém školním roce se nám opět podařilo zodpovědně zhodnotit plnění podpůrných 

opatření v IVP na všech spolupracujících školách. Tato činnosti byla realizována 

za přítomnosti vyučujících, výchovných poradců a odborných pracovníků PPP. Není od věci 

zmínit, že zvolený způsob klade značné časové a organizační nároky na výchovné poradce, 

učitele a všechny pracovníky PPP (psychology, speciální pedagogy, administrativní 

pracovnici). Spolupráce ze strany škol proběhla až na ojedinělé případy velmi vstřícně.   I přes 

zvýšený nápor zájemců o vzdělávání v E-oborech zřízených výhradně pro žáky se zdravotním 

postižením zatím dodržujeme úspěšně termíny žádostí o vyšetření. O vyšetření se hlásí i žáci 

v E-oborech již vzdělávaní, kteří nedisponují potvrzením o zdravotním postižení nebo 

znevýhodnění. Do pravidelných služeb PPP patří konzultačí odpoledne pro učitele, rodiče  

a žáky, účast ve výchovných komisích, vedení programu KUPOZ, vedení percepčně-

motorického tréninku, vedení náprav SPU, vedení přednášek a besed na SŠ i MŠ, šetření 

profesní orientace. Významnou spolupráci realizují psychologové v rámci péče o nadané žáky 

při přijímacím řízení na Česko-saské gymnázium v Pirně. 
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PPP Děčín aktivně spolupracuje s neziskovou organizací Slunečnice, podílí se na komunitním 

plánování v Děčíně, realizuje přednášky v mateřském centru a městské knihovně. Přínosná je 

spolupráce s odborníky OSPOD, SVP, SPC a D-centra. 

Ve školním roce 2012/2013 poskytovala PPP Děčín zázemí MM Děčín za účelem konání 

voleb na krajské i celostátní úrovni. S tím také souvisí zajišťování fungování technického 

provozu PPP, což obnáší řadu povinností v oblasti BOZP (revize, periodické kontroly, opravy 

technických zařízení, školení pracovníků atd.).   

Vzhledem ke specifičnosti regionu, vyznačujícího se mj. vysokou mírou nezaměstnanosti, 

značným podílem neúplných rodin a s tím souvisejících negativních dopadů na vývoj dětí  

a mladistvých,  projevujících se právě nejčastěji v jejich chování a školních výkonech,  je 

důležité zdůraznit maximální a profesionální nasazení pracovníků PPP Děčín a to zejména 

v oblasti individuální péče o klienty, jež je zároveň i jedna z nejdůležitějších metod prevence 

vzniku rizikového chování. 

Pracoviště se bude v budoucnu stěhovat do nových prostor, tento plán je zatím na úrovni 

projektové dokumentace. 

 

 

 

PPP Chomutov – Na Průhoně 4800, Chomutov 

Ve školním roce 2012/2013 pokračovala úzká spolupráce s preventivní skupinou LINKS  

při Magistrátu města Chomutova na poli prevence rizikového chování – PPP se podílela  

na organizačním a realizačním zajištění celoplošné regionální akce: Happy Day – preventivní 

akce pro rodiče informačního charakteru a v souvislosti s tím byla zajištěna příprava letáku 

k preventivním službám v Chomutově včetně zpracování tématu Kyberšikana. Vedoucí PPP 

Chomutov je členkou pracovní skupiny Vzdělávání při Magistrátu města Chomutova.  

Pod záštitou preventivní skupiny LINKS byl vyhlášen 1. ročník Preventivního tvoření – 

putovní pohár PPP, který byl vyhlášen zvlášť pro základní školy a pro střední školy. Pro obě 

cílové skupiny byla vyhlášena konkrétní témata, která žáci zpracovávali s možností buď 

výtvarného nebo slohového zpracování. Následovala výstava výtvarných prací žáků 

základních i středních škol, jejíž vernisáž zahajoval primátor města Chomutova. Úzká 

spolupráce je nadále nastavena s Městskou policií Chomutov. Pracoviště aktivně spolupracuje 

s DPA. 

Chomutovské pracoviště nabízí standardní komplexní služby preventivního charakteru jako 

v předešlých letech – sociometrická šetření, preventivní programy, intervenční programy, 

metodický servis, pomoc při MPP atd. K významné iniciativě se řadí spolupráce se školami 

v oblasti realizace projektu EU – peníze školám v VII. šabloně. 

Jako každoročně byla organizována setkávání školních metodiků prevence ZŠ, SŠ, 

výchovných poradců ZŠ a SŠ a byla zajištěna péče o mimořádně nadané děti a žáky. Přínosná 

je  péče o klienty předškolního a mladšího školního věku. V MŠ jsou včas podchyceni 

predisponovaní a rizikoví klienti ještě před nástupem školní docházky. Této skupině dětí je 
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nabízena logopedická náprava dyslálií, metody dobrého startu a reedukace grafomotorických 

obtíž s využitím metod KUMOT, KUPREV, Elkonina atd. 

V PPP byly realizovány 3 podpůrné skupiny pro žáky 1. i 2. stupně, což se setkalo s velkým 

ohlasem rodičovské i pedagogické veřejnosti. 

Nejčastějšími zakázkami jsou vyšetření na podezření SPU, v těchto případech je klientům 

nabízen diagnostický i reedukační servis v podobě individuální dyslektické nápravy, nápravy 

dyskalkulických obtíží, nápravy poruch pozornosti pomocí programu KUPOZ a dále nápravy 

DOV atd. Pracoviště zajišťuje komplexní servis pro rodiče a žáky s poruchami autistického 

spektra. Rodinám s dětmi v náročných životních situacích je nabízena krizová a rodinná 

terapie. 

Z hlediska poradenské práce je zaznamenán nárůst náročných zakázek, které vyžadují více 

setkání, spolupráci a součinnost více odborníků a užší kontakt se školou. 

 

 

PPP Kadaň – Fibichova 1129, Kadaň + Havlíčkova 79, Klášterec nad Ohří 

 

V PPP Kadaň byla podobná struktura zakázek jako v uplynulém školním roce. Nejčastěji se 

klienti na poradnu obraceli s výukovými obtížemi, posouzení profesní orientace, posouzením 

školní zralosti, psychologickými konzultacemi ohledně výchovných problémů, logopedickou 

intervencí, konzultacemi k nadaným dětem, individuálními nápravami specifických poruch 

učení. Většinu školního roku byla poradna oslabena o jednoho psychologa, avšak posílena  

o dalšího speciálního pedagoga. V současné době je v poradně nová psycholožka a  pracovní 

tým se tak podařilo stabilizovat.   

V PPP Kadaň pracuje dvojice krajských koordinátorů pro nadané děti.  Obě koordinátorky se 

účastní pravidelných celostátních setkání krajských koordinátorů pro nadané děti na NÚV 

Praha a poskytují konzultace odborníkům, rodičům i učitelům z celého Ústeckého kraje.  

V PPP Kadaň se realizuje  logopedická náprava pro děti od tří let až po klienty studující SŠ. 

Přestože tato nabídka je využívána, je v regionu stále nedostatek logopedů a čekací lhůty  

na logopedii jsou velmi dlouhé. 

V oblasti prevence se PPP podílela na realizaci programu v rámci VII. šablony v projetu EU – 

peníze školám. Dále proběhlo 34 programů primární prevence na tato témata: Šikana, 

Návykové látky, Dobré vztahy ve třídě, Prevence HIV/AIDS, Kyberšikana. Preventivní 

aktivity se týkaly žáků 1. i 2. stupně základních škol, 2. stupně speciálních škol a žáků SŠ. 

Dosud se nepodařilo realizovat preventivní aktivity v MŠ. 

V poradně proběhl 1 kurs rozvoje grafomotorických a dalších dovedností pro předškoláky 

s odkladem školní docházky – Duhové hraní. Vzhledem k tomu, že se kurs osvědčil, 

plánujeme jej opakovat  i v letošním školním roce a rozšířit nabídku o otevření skupiny  

pro prvňáky s potížemi v grafomotorice. PPP Kadaň nabízí dvouhodinové exkurze  poradny 

pro žáky z 8. a 9. ročníků v rámci předmětu Volba povolání, kde se žáci seznámí s činností 

PPP. 
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PPP Kadaň spolupracuje s městem Kadaň – odbor školství a sociálně-právní ochrany dětí, 

účastní se pravidelně sociální komise města a dvou skupin komunitního plánování (Pro rodinu 

a dítě a Péče o zdravotně postižené). Spolupracuje s občanským sdružením RADKA Kadaň, 

agenturou RADOST – pomoc zdravotně postiženým. Pro MŠ realizuje před zápisy pravidelně 

besedy o školní zralosti. Proběhlo několik besed pro pedagogy o SPU a ADHD.   

Na pracovišti  probíhají stáže studentů. 

Ve čtrnáctideníku Kadaňské noviny  má PPP v každém čísle již třetí rok vyhrazenu rubriku 

Okénko PPP Kadaň, kde všichni pracovníci poradny publikují osvětové články k aktuálním 

tématům týkajícím se poradenství. Nově jsme navázali spolupráci i s regionálními 

Kláštereckými novinami.  

 

 

PPP Litoměřice – Palachova 18, Litoměřice 

 

PPP v Litoměřicích je pracoviště, které je svými aktivitami v regionu pevně etablováno 

v povědomí odborné i laické veřejnosti. Služby zde v uplynulém školním roce zajišťovalo 7 

pedagogických pracovníků a 1 sociální pracovnice. Ve školním roce 2012/2013 realizovala 

PPP Litoměřice služby v mnoha oblastech např. komplexní vyšetření, grafomotorický kurz, 

šetření třídních kolektivů a intervenční programy, programy primární prevence, vedení peer-

aktivistů, schůzky s výchovnými poradci a metodiky prevence atd. Poskytuje možnost stáže 

studentům středních i vysokých škol.  

Je rozvíjena dlouhodobá součinnost nejen se školami, ale také s Městským úřadem 

Litoměřice, Knihovnou K. H. Máchy, místními NNO a dalšími organizacemi na mnoha 

úrovních:  

- metodička prevence je členkou Komunitního plánování sociálních služeb – pracovní 

skupina pro rodinu, děti a mládež, 

- dále je členkou Komise pro sociálně právní ochranu dětí MěÚ Litoměřice a účastní se 

setkávání Multidisciplinárního týmu pod vedením Probační a mediační služby, 

- PPP Litoměřice má svou informační stránku v Katalogu sociálních služeb města 

Litoměřice (v tištěné i elektronické verzi). 

 

Poradna se prezentovala na diskusním fóru nazvaném Litoměřice v roce 2030, kde byl 

umístěn informační panel s nabídkou služeb. V rámci Dnů zdraví byl připraven Den 

otevřených dveří. V uplynulém školním roce se metodička prevence se zapojila do projektu 

Národní protidrogové centrály Správným směrem. Poradna pořádá přednášky pro rodiče MŠ  

a spolupracuje se SŠ pedagogickou, hotelnictví a služeb. Odborní pracovníci se věnují  

i lektorské činnosti v oblasti speciální pedagogiky. 

V rámci příkladné spolupráce bylo vyjednáno  se zástupci Města Litoměřice prodloužení 

nájemní smlouvy ve stávajících prostorech. V budoucnu dojde ke stěhování pracoviště, 
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pravděpodobně do prostor ve vlastnictví Ústeckého kraje – SŠ pedagogická, hotelnictví  

a služeb. 

 

 

PPP Louny – Poděbradova 634, Louny 

 

V porovnání s předchozím školním rokem byla ve školním roce 2012/2013 odlišná struktura 

zakázek. Výrazný je nárůst komplexních vyšetření a preventivních programů pro MŠ a ZŠ. 

Přestože v regionu působí dvě SPC (SPC Žatec a SPC Měcholupy) a soukromé  poradenské 

subjekty, stále narůstají žádosti nových klientů a zájem ze strany škol o  služby. Lounské 

pracoviště vstupuje do povědomí klientů i škol a získává důvěru. 

Poradna organizuje několik dlouhodobých programů např. Rozvíjející program pro děti 

s OŠD – individuálně i skupinově zaměřený na rozvoj percepčně motorických funkcí, 

řečových funkcí, matematických představ, koncentrace pozornosti aj.  KUPOZ – individuální 

program pro rozvoj pozornosti, zrakového a sluchového vnímání, paměti logického myšlení  

a vyjadřovacích schopností u dětí ve věku 8-12 let. Reedukace SPU –  individuální nápravy 

specifických vývojových poruch učení u dětí od 1. stupně ZŠ. Dále jsou realizovány  

programy primární prevence: Program specifické primární prevence poskytovaný v rámci 

školní docházky, Program včasné intervence zaměřený na budování pozitivního sociální 

klimatu, Preventivní program pro děti mateřských škol a žáky 1. stupně základní školy 

„Zdravý způsob života a prevence závislostí“. 

PPP Louny spolupracuje s několika organizacemi ve prospěch zvyšování kvality péče  

o klienty  SPC Žatec,  SPC Měcholupy,  SPC Teplice, DPL Louny, MěÚ Louny (SPOD  

a kurátor pro děti a mládež),  Městská knihovna Louny, Úřad práce Louny, Hasičský 

Záchranný sbor Žatec, Probační a mediační služba Louny,  K-centrum Žatec, Centrum 

krizové intervence pro děti, mládež a rodinu o.s. Spirála,  SVP Most, SVP Slaný, Poradna  

pro rodinu,  manželství a mezilidské vztahy Louny dále s odbornými lékaři, klinickými 

psychology, pedopsychiatry a pediatry. 

Pracovnice poradny se aktivně zapojují do práce v komisích a dalších orgánech činných  

v rámci regionu - Komunitní plánování města Louny (sekce Rodina s dětmi, mládež  

a občané v krizi) a  Komise SPOD Louny. 

Svou činnost pracoviště zviditelňuje  propagací činnosti PPP formou osobních návštěv  

na školách,  účastí pracovnic PPP na rodičovských schůzkách, zápisech do 1. tříd ,  distribucí 

letáků o činnosti PPP Louny na mateřské školy a základní školy,  webovými stránkami PPP  

a pravidelným příspěvky v regionálním tisku. 

V uplynulém školním roce se podařilo stabilizovat pracovní tým, což přispělo k pozitivní 

zpětné vazbě. Vysokým nasazením se podařilo navázat bližší spolupráci se středními školami,  

vyhodnocovat  IVP přímo na školách za přítomnosti zástupců školy, zákonných zástupců  

a žáka, realizovat většího množství programů na školách, zejména ve 2. pololetí školního roku 

a udržet  optimální čekací lhůty pro klienty.  
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PPP Most – J. Palacha 1534, Most + Šafaříkova 991, Litvínov 

     

Ve školním roce 2012/2013  pracovalo v  PPP Most 9 odborných pracovníků z toho 6 

speciálních pedagogů, 2 psychologové a 1 sociální pracovnice. 

Mostecko se v současné době potýká s problémem nezaměstnanosti a rodiny s dětmi jsou 

vystaveny rizikům, která ještě před několika lety neohrožovala jejich zdravý vývoj, tak jako 

v dnešní době. Narůstá počet případů, kdy se zákonní zástupci obracejí na PPP a očekávají 

pomoc. Rodiče převážně preferují u svých dětí středoškolské vzdělání s maturitou, učební 

obory jsou méně vyhledávané, často aspirace rodičů převyšují možnosti a schopnosti jejich 

dětí, které pak nenaplňují jejich očekávání, selhávají na SŠ, častým řešením náročné situace je 

pak návštěva PPP.  

Pedagogicko-psychologická poradna v Mostě a elokované pracoviště v Litvínově se zaměřují 

na provádění komplexní psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky dětí, žáků  

a studentů zpravidla na všech typech a stupních škol, klientela se soustřeďuje na věkovou 

kategorii 5- 19 let. V důsledku trendu posledních let, kdy je možné podstoupit vyšetření, které 

umožní studentovi upravit podmínky pro konání maturitní zkoušky, se stále častěji 

objednávají i studenti věkové kategorie 19 let a více. PPP se zaměřuje na zjištění příčin širších 

školních obtíží a problémů v osobnostním, vzdělávacím a profesním vývoji. Zajišťuje 

psychoterapeutickou péči  a tréninkové programy pro žáky s problémy v individuálním nebo 

sociálním vývoji, s problémy výchovnými, organizuje a podílí se na reedukační péči žáků 

s výukovými obtížemi. Připravuje podklady k integraci dětí, žáků a studentů se specifickými 

výukovými obtížemi, metodicky pomáhá učitelům při přípravě vzdělávacích programů  

pro tyto žáky.  

Pracoviště se podílí na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských 

zařízení, na školách zajišťuje dle potřeby konzultace, přednášky, schůzky s rodiči ap.  

Kromě dalších psychodiagnostických činností provádí již po mnoho let vyšetření profesní 

orientace žáků a s ní spojené poradenství pro žáky 9. ročníků ZŠ a jejich rodiče. Tímto 

způsobem se pracovníci snaží eliminovat předčasné odchody žáků ze středního vzdělávání  

a tím i jejich další dehonestaci na trhu práce.  

Součástí poradenské činnosti jsou i besedy a semináře pro studenty středních škol 

pedagogických, VOŠ, na pracovišti probíhají i řízené praxe studentů VŠ-obor psychologie, 

speciální pedagogika, stáže začínajících speciálních pedagogů a psychologů poradenských 

zařízení ÚK. Pro studenty středních škol - 1. ročníky jsou realizovány semináře na téma 

Techniky učení, což v maximální možné míře připravuje žáky ve spolupráci se školami  

na systém a způsob práce a přípravy na střední škole. Velké oblibě se těší besedy s rodiči  

před vstupem jejich dětí do 1. třídy, velmi aktuální je otázka stimulace rozvoje dítěte 

s odkladem školní docházky, pracovnice se účastní zápisů do 1. tříd ZŠ.  

PPP Most spolupracuje s municipální sférou v rámci mosteckého a litvínovského teritoria  

(K-centrum, Probační a mediační služba, Policie ČR, Úřad práce, OSPOD, Diakonie Most, 

středisko sociální pomoci- Azylový dům Most), v rámci našich možností se snažíme pomáhat 

rodinám a dětem ze sociálně vyloučených lokalit. Velmi dobrá je i spolupráce s odbornými 
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lékaři a lékařskými pracovišti (DPA Most, neurologické pracoviště, soukromí kliničtí 

psychologové).  Přínosná je užší spolupráce s odborem školství při Magistrátu města Most –  

spolupráce na projektu NPC, v návaznosti i řešení některých problematických situací  

na školách v regionu, spolupráce se soukromou MŠ Borůvka v Mostě  a v spolupráce se SZŚ 

v rámci akce Den zdraví – využití programu SZÚ Brno „Jak se (ne)stát závislákem“, 

proškolení pracovníci PPP připravili pro žáky zdravotnické školy celodenní program 

zaměření na prevenci rizikového chování, největší zájem byl o témata Reklama, Asertivita. 

Mosteckému pracovišti se ve školním roce 2012/2013 podařilo uspořádat Harmonizační 

semináře pro pedagogy MŠ. Učitelky mateřských škol mají o tuto akci tradičně  velký zájem. 

Jsou zde vedeny skupiny dětí s ADHD, kdy hlavním cílem je ukázat rodičům, jak se svými 

dětmi pracovat. V rámci primární prevence se podařilo úspěšně se podílet na projektu Národní 

protidrogové centrály SKPV PČR, který byl cílený především na žáky středních škol. Nesl 

název „Správným směrem“ a jeho podstatou bylo vést žáky k zamyšlení se nad drogovou 

problematikou, nad důsledky, které s sebou rizikové chování nese. Dále se podařilo získat 

více zkušeností při práci s adolescenty - větší jistota při práci s testovou baterií, ale i při 

vystavování posudku k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. 

 

 

 

PPP Roudnice – Karlovo nám. 71, Roudnice nad Labem 

 

Jedná se o malé pracoviště pouze se třemi zaměstnakyněmi, ale významně se podílející 

na pomoci širokému okruhu klientů. Pracoviště dlouhodobě vykazuje optimální čekací lhůty  

a každoročně využívají jeho služeb i uchazeči z jiných regionů. Ve zvýšené míře poskytuje 

odborné konzultace pracovníkům PPP z celé ČR na téma Diagnostika SPU u adolescentů. 

Služby jsou zajišťovány napříč celým spektrem dle platných vyhlášek. Pouze oblast prevence 

rizikového chování je zde zajišťována z pracoviště Litoměřice. 

Pracoviště intenzivně spolupracuje se všemi stupni škol, se školním poradenskými pracovišti 

RAMPS III., SPC pro mentálně postižené a vady řeči v Litoměřicích. PPP disponuje 

certifikátem PedFUK Praha – pověření přijímat na stáže studenty.  

Odborné pracovnice se účastní v mezinárodním evropském projektu Eldel - výzkumný 

projekt. Udržují spolupráci s Dys-centrem Praha – setkávání s dospělými dyslektiky  

na skupině „Dospělí dyslektici“, Společností Dyslexie Praha – aktivní účast na seminářích, 

Farní charitou v Roudnici nad Labem, Naděje, o.s.v Roudnici nad Labem, občanské sdružení 

na pomoc handicapovaným občanům, OSPOD Odbor Školství MěÚ Roudnice nad Labem  

a Policie ČR v dílčích případech a z její iniciativy. 

Činnost poradny je opakovaně prezentována v Roudnických listech, na webových stránkách, 

besedách pro rodiče budoucích prvňáčků, na pravidelných setkáních s výchovnými poradci 

ZŠ a SŠ a konzultacemi s pedagogy i rodiči.  
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PPP Rumburk – Sukova 6, Rumburk 

 

PPP Rumburk poskytuje služby především klientům Šluknovského výběžku, který zahrnuje 

regiony Rumbursko, Varnsdorfsko, Šluknovsko. Služby zajišťují 3 speciální pedagožky,  

1 psycholožka, 1 sociální pracovnice a 1 etoped jako externí pracovník. Pracovní tým je 

stabilizovaný, daří se plnit zákonné čekací lhůty. Pracoviště nabízí standardní  speciálně-

pedagogické a psychologické služby, nejčastěji se jedná o diagnostiku výukových  

a výchovných obtíží žáků ZŠ, dále středoškoláků (2 pracovnice certifikované na PUP MZ). 

Důvodem vyšetření dětí předškolního věku bývají výchovné potíže a zjištění školní zralosti. 

Pracovnice zajišťují reedukaci několika žákům s těžkou formou SPU a v omezeném rozsahu 

také logopedickou péči. MŠ projevují zájem také o screening SPU u předškoláků.  

PPP Rumburk pořádá 3 krát ročně setkání výchovných poradců na školách, metodiků 

prevence. Zapojuje se do spolupráce s neziskovými organizacemi, které poskytují služby 

rizikovým skupinám obyvatel. Podílí se na projektech, které se zaměřují na prevenci 

nežádoucích jevů a klade důraz na služby primární prevence. Přínosná je spolupráce  

s o.s.Kostka (nezisková organizace Krásná Lípa) - projekt Aktivizace rodin, PPP je odborný 

garant a konzultant části metodiky  a standardů sociálních služeb pro rodiny  s dětmi 

související s předškolními dětmi, realizuje přednášky pro rodiče ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí. Dále s K-Centrum, Teen Chalenge, Městská policie, MěÚ 

Rumburk v oblasti primární prevence. Na pracovišti bylo realizováno několik praxí  studentek 

z FF Masarykovy univerzity Brno a PF Palackého univerzity Olomouc. 

Pracovnice se aktivně podílejí na práci v komisích a dalších orgánech činných v rámci 

regionu  např. Komunitní plánování sociálních služeb Šluknovska, Kontrolní výbor MěÚ, 

Komise sociálně právní ochrany dětí a Prevence kriminality  při MěÚ Rumburk.  

PPP Rumburk se v uplynulém roce iniciativně zapojila do preventivních programů, které jsou 

v současnosti velmi aktuální pro daný region. Podařilo se získat dotaci KÚ Ústeckého kraje  

z programu Prevence rizikového chování - Barevný čtvrtek - Přednášky pro rodiče, 

konzultace a terapeutické vedení rodin, půjčovna literatury a pomůcek a dotaci MŠMT 

na program Pozitivní cestou aneb nikdy není pozdě. 

 

 

PPP Teplice – Lípová 651/9, Teplice 

 

PPP Teplice zajišťuje komplexní servis klientele Teplicka. Pracoviště zajišťují 2 psycholožky 

a 8 speciálních pedagogů. Nabídka služeb je velmi rozmanitá. Klienty s podezřením na PAS  

a střední či těžká mentální postižení předává SPC. Pracoviště spolupracuje s DPA, OSPOD, 

Reliéfem, SVP, Dyádou, ÚP Teplice, klinickými logopedy a psychology, pediatry a dal.  

Metodička prevence se podílí na hodnocení projektů v dotačních programech prevence KÚ 

ÚK.  
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V rámci svých činnosti pořádá poradna pravidelná setkání ředtelek MŠ, výchovných poradců 

a metodiků prevence. Realizuje přednášky a konzultace. Odborné pracovnice se podílejí  

na výuce v akreditovaných kurzech ZpDVPP.  

Účast v projektu OPVK „Systém individuálního vzdělávání osob žijících v oblastech  

se zastoupením sociálně vyloučených lokalit“. 
Hlavní činností PPP Teplice jsou speciálně pedagogická šetření, krizové intervence, 

logopedická vyšetení, šetření školní zralosti doporučení zařazení do PT, krátké poradenské 

vedení, reedukace, individuální kurzy apod.  Dlouhodobě PPP zařazuje do své činnosti: 

-  rodičovská skupina 

-  vrstevnická skupina (pro děti s emočními potížemi) 

-  práce se třídou 

-  pravidelná nabídka kurzů: KUPOZ, alternativní kurz nápravy grafomotoriky,  rozvoj    

   hrubé motoriky, instruktáže pro rodiče  

            -   preventivní programy – Spokojená třída, Jak se (ne)stát závislákem 

Množství zakázek se pohybuje na stejné úrovni, narůstají však zakázky z oblasti výchovných 

obtíží na podnět rodičů a školy vyhledávají programy na práci se třídou. 

 

 

 

PPP Ústí n. L. – Čelakovského 2, Ústí n. L. 

 

Do PPP Ústí n.L. se podařilo přijmout novou začínající psycholožku a dvě zkušené speciální 

pedagožky. Přesto se toto pracoviště stále potýká s nedostatkem odborných pracovníků. 

Pracoviště zajišťuje služby pro krajské město a problematika zdejších škol je velmi 

specifická. Proto je potřeba posílit toto pracoviště o další odborníky.  

Čekací lhůty tohoto pracoviště nejsou optimální a v kritickou dobu mu svými službami 

vypomáhalo pracoviště v Roudnici n. L. Všichni pracovníci se podílejí na zajištění komplexní 

psychologické a speciálně pedagogické diagnostice specifických poruch učení chování, LMP 

a diagnostice předškolních dětí. Daří se realizovat krizové intervence a individuální 

psychoterapie (kognitivně behaviorální terapie), zpracovávat odborné podklady (poradenské 

zprávy). Pracoviště poskytuje konzultace pracovníkům škol a školských zařízení  

a spolupracuje se školami a jinými institucemi při prevenci rizikových jevů. Metodička 

prevence zorganizovala  metodické semináře  z projektu KÚ ÚK -  kyberšikana a třídní klima, 

program primární prevence, diagnostiku třídních kolektivů  a zkoordinovala  skupinu pro děti 

mládež a rodinu a osoby ohrožené drogou. 

V poradně pravidelně probíhají setkání výchovných poradců ZŠ, metodické schůzky  

před zápisem do ZŠ, setkání metodiků prevence ZŠ a absolvují zde praxi studentky z UJEP.  

Pracoviště spolupracuje s lékaři, psychology a pedagogy v rámci Ústí nad Labem. Byla 

navázána spolupráce s neurology s ohledem na zpřesnění diagnostiky zejména specifických 

poruch chování. 
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V uplynulém školním roce došlo ke  značnému navýšení žádostí o vyšetření v souvislosti  

s rediagnostikami žáků  LMP. Orientačně lze předpokládat, že vzhledem k počtu žáků 

v základních školách praktických v oblasti se tento počet nebude snižovat. 

  

 

Žatec – Smetanovo nám. 331, Žatec 

 

Struktura zakázek je stále velmi různorodá – vyšetření intelektových schopností, diagnostika 

SPU,  výchovné obtíže, vyšetření profesní orientace aj. Probíhají reedukace SPU, individuální 

a skupinové rozvíjející programy pro děti s OŠD, různé nápravné programy (Kupoz, Kuprev), 

programy primární prevence, intervence ve školách, besedy pro pedagogy a žáky aj.  

Narůstají žádosti nových klientů, v loňském roce se mírně zvýšil i počet vyšetření školní 

zralosti. Z důvodu odchodu jednoho odborného pracovníka se mírně snížil počet 

zrealizovaných programů primární prevence a individuálních reedukací. Do nového školního 

roku vstupuje poradna s novou odbornou pracovnicí, která nastoupila zatím na zkrácený 

úvazek. Pracovnice  PPP Žatec pravidelně předávají informace o možnostech DVPP 

jednotlivým MŠ, ZŠ, SŠ a SOU v regionu (ředitelům, MP, VP apod.). Pracoviště spolupracuje 

s SPC  Měcholupy ( (realizace  logopedických   náprav   pro  klienty   poradny  přímo   

v prostorách PPP Žatec),  SPC Žatec,  MÚ Žatec a MÚ Podbořany (OSPOD a kurátor pro děti 

a mládež), Hasičským záchranným sborem Žatec,  Městskou policií Žatec, Nízkoprahovým 

zařízením pro mládež Žatec, Dětský domovem Žatec,  K-centrem Žatec, SVP Most,  SVP 

Slaný a s odbornými lékaři, klinickými psychology a pediatry. 

Pracovnice se aktivně zapojovaly do práce v odborných sekcích, komisích a dalších orgánech 

činných v rámci regionu – Komunitní plánování města Žatec (sekce Rodina a děti). Svou 

odbornou činnost pracoviště propaguje formou osobních návštěv na školách, účastí pracovnic 

PPP na rodičovských schůzkách a zápisech do 1. tříd, distribucí letáků se službami PPP Žatec 

do škol, k vyšetření školní zralosti na mateřské školy a pediatrům, aktualizací webových 

stránek. 

I přes práci v oslabeném kolektivu se pracovišti podařilo flexibilně a kooperativně zajistit 

služby s optimálních termínech a získávat pozitivní zpětnou vazbu. Podařilo se zachovat 

všechny standardní činnosti PPP, pokračovat v  intenzivní spolupráci se školami  

a zpřístupnit služby i pro klientelu okrajových částí regionu (pravidelné výjezdy do škol 

Podbořanska). Za úspěch jsou považovány pravidelné konzultace na Gymnáziu Žatec v rámci 

péče o nadané žáky a zapojení všech pracovníků PPP Žatec do programů primární prevence. 

S kladným ohlasem se setkalo vyhodnocování IVP přímo na školách za přítomnosti zástupců 

školy, zákonných zástupců a žáků.  PPP Žatec si udržela ve školním roce 2012/2013  pozici 

kvalitní instituce v regionu. 
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5. Prevence rizikového chování a projektové aktivity 

Prevence rizikového chování je dlouhodobě nedílnou součástí nabídky služeb naší organizace. 

Jednotná koncepce vychází ze Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP 

ÚK, která je vytvořena na podkladě platných dokumentů MŠMT a současně zohledňuje 

aktuální požadavky všech typů škol v našem regionu. 

Jednotlivá pracoviště nabízejí obsáhlý výběr programů primární prevence rizikového chování, 

které jsou uzpůsobeny potřebám konkrétní cílové skupiny a zahrnují jak všeobecnou, tak 

selektivní a indikovanou prevenci. Nejčastěji poptávanou problematikou jsou témata legálních 

a nelegálních návykových látek, vrstevnické vztahy, šikana a kyberšikana, problematika 

sexuálního života, prevence přenosu HIV/AIDS a další.  

V uplynulém školním roce pokračovala v několika regionech (Chomutovsko, Kadaňsko, 

Litoměřicko) realizace preventivních programů v rámci šablony VII – prevence rizikového 

chování v projektu EU – peníze školám. 

Mezi kvalitní programy vyhledávané školami patří interaktivní hra Jak se nestát závislákem, 

do níž se zapojily školy na Mostecku, Ústecku, Litoměřicku a Chomutovsku a Teplicka. 

Na základě poptávky škol se pracovníci poraden zúčastňují adaptačních pobytů určených  

pro 6. ročníky ZŠ a 1. ročníky SŠ. 

Vedle nejčastější cílové skupiny, kterou tvoří žáci obou stupňů základních škol, je preventivní 

působení v oblasti rizikového chování postupně rozšiřováno na děti předškolního věku  

a metodické vedení učitelek mateřských škol. Největší zkušenosti mají v této oblasti 

pracovníci z poraden v Lounech, Mostě a Žatci. 

Ke standardním činnostem poraden patří také sociometrická šetření, případně následné 

intervenční programy ve třídách ohrožených projevy rizikového chování, zejména 

vztahovými problémy a počínající šikanou. 

Preventivní aktivity pro žáky s potížemi v chování, navazování vrstevnických vztahů,  

v oblasti sebehodnocení a sebeprezentace probíhají nejen ve školách, ale také jako cílená 

intervence v rámci Podpůrných skupin např. při PPP Teplice, Chomutov, Litoměřice a Most. 

Metodičky prevence v poradnách organizují pravidelné porady školních metodiků prevence, 

zajišťují pro ně a další pedagogy vzdělávání, které napomáhá ke zvyšování kompetencí 

metodiků a rozvoj preventivních týmů na školách.  

Vedle práce se žáky a pedagogy se snažíme oslovit rodičovskou veřejnost a navázat s nimi 

kontakt  jednak prostřednictvím škol, např. v rámci třídních schůzek nebo nabídkou účasti 

rodičů v tzv. rodičovských skupinách (např. při PPP Most). 

Naše organizace v oblasti primární prevence úzce spolupracuje s orgány státní správy i místní 

samosprávy, neziskovými organizacemi, nízkoprahovými organizacemi a dalšími sdruženími 

působícími v oblasti primární prevence.  

Ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou se pracoviště v Mostě a Litoměřicích 

zapojilo do protidrogového projektu Správným směrem.  

Ve školním roce 2012/2013 se podařilo navázat na úspěšný start vzniku preventivních týmů 

při PPP a dále pokračuje zkvalitňování nabídky služeb v oblasti prevence rizikového chování. 
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Přehled projektů PRIPRE realizovaných z dotačních titulů MŠMT a KÚ ve školním 

roce 2012/2013 

a) podané a schválené na výzvu MŠMT   

… všichni za jednoho- PPP Chomutov 

Přátelé 2012– PPP Litoměřice 

Vzdělávání pro školní metodiky prevence a výchovné poradce - šikana a možnosti jejího 

řešení ve škole– PPP Litoměřice  

 

b) podané a schválené na výzvu Krajského úřadu v Ústí nad Labem  

Barevný čtvrtek- PPP Rumburk  

Podpora preventivních týmů na Chomutovsku - PPP Chomutov 

IPPS = INFORMACE,PODPORA, POMOC, SPOLUPRÁCE- PPP Chomutov (celokrajská 

působnost) 

Metodické vedení ŠMP v regionu Ústí nad Labem - PPP Ústí nad Labem 

Jak se nestát závislákem III. - PPP Ústí nad Labem (celokrajská působnost)  

 

6. Inspekční činnost  
 

Ve školním roce 2012/2013 proběhla v PPP ÚK a ZpDVPP inspekce ze strany Inspektorátu 

práce Ústí nad Labem na podnět ZOOS Chomutov. Výstupem této kontroly je Protokol 

čj. 6239/7.50/13/15.2  - nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Nemusela být přijata 

žádná opatření. 

 

 

7. Činnost Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Úsek dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je obsazen dvěma pracovníky, ti 

koordinují v zajišťování vzdělávacích akcí s pověřenými pracovníky odloučených pracovišť 

v celém Ústeckém kraji.  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je zaměřeno především na: 

- školení dospělých pedagogických pracovníků 

- tzv. akce na klíč, kdy vyjíždí lektor do škol s akreditovanými přednáškami pro celé 

pedagogické sbory škol 

- zájezdy s odbornou tematikou pro pedagogickou veřejnost 

- odborné přednášky osobností, které pracují na poli vědy, či kultury 

- pořádání vernisáží 
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K 29. 8. 2013 má naše zařízení akreditováno MŠMT ČR 165 školení většinou speciálně 

pedagogického, pedagogického a psychologického charakteru. 

  

Ve školním roce 2012/2013 bylo uspořádáno 117 vzdělávacích akcí, z toho 15  na klíč. Těchto 

aktivit se celkem zúčastnilo 1360 pedagogických pracovníků. 6 přednášek bylo uspořádáno 

pro pedagogické sbory zdarma. Čtyři semináře se týkaly akreditované akce „Komunitní 

kruh“, dvě přednášky pak byly vedeny v rámci projektu „Interetnický konflikt a tolerance 

k odlišnosti“. Ve spolupráci s KÚ byl v rámci dotačního programu uskutečněn seminář  

pro vyučující, kteří pracují s cizinci. Byly uskutečněny 2 odborné zájezdy pro učitele 

dějepisu, zeměpisu, německého jazyka a výtvarné výchovy, které byly zaměřeny na podrobné 

seznámení se s jednotlivými městy, s jejich významnými kulturními památkami. Oba zájezdy 

byly zajištěny odborně fundovanými průvodci. 

Vzhledem k tomu, že organizace disponuje možnostmi vhodných ploch k vystavování 

výtvarných prací, jsou tyto prostory využívány k prezentaci PPP na veřejnosti  

a k  představení mladých začínajících umělců ve formě vernisáží a jejich následných výstav. 

Plochy jsou využívány i pro výtvarnou činnost žáků MŠ, ZŠ, popř. SŠ. 

 

Ve výše uvedeném období byly zrealizovány 2 výstavy včetně vernisáží: 

„Diva“ – výstava akvarelů mladé pražské umělkyně Terezy Vackové v rámci péče o talenty. 

„Vše, co jsem potřeboval pro život, jsem se naučil v MŠ“ – výstava prací dětí z MŠ Čtyřlístek 

ze Zelené ulice v Teplicích.  

Na všechny akce je pozitivně nahlíženo teplickou veřejností a pedagogicko-psychologická 

poradna se tak dostává do povědomí ostatních spoluobčanů nejen svým prioritním 

zaměřením, ale i jako instituce s prostorem otevřeným okolnímu světu. 

 

K zajímavým akcím v rámci DVPP  bylo uspořádání přednášky Prof. MUDr. Cyrila Höschla, 

který svým seminářem „Nemoc a dílo B. Smetany“ zpestřil celkovou nabídku. Tato přednáška 

byla nabídnuta i občanům Teplicka. 

 

 

8. Informace o hospodaření PPP ÚK a ZpDVPP 
Text doplňuje příloha č. 1 

 

Za sledované období období obdržela PPP ÚK a ZpDVPP:  

  

a) příslušnou alikvotní část roční dotace UZ 33 353 ve výši 18 997 tis. Kč; 

b) příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 2.067 tis. Kč, který odpovídá 

schváleného toku finančních prostředků od ledna do červena 2013; 

c) doplatek projektu ESF VACLAV ve výši 163.468,81 Kč 

d) účelové dotace na programy primární prevence od zřizovatele ve výši 86 500 Kč; 

e) účelovou dotaci od MŠMT ČR na program primární prevence v rámci UZ 33 122 

v celkové výši 20.600 Kč 
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f) účelovou dotaci v rámci UZ 33 029 ve výši 13.678,10 Kč 

g) účelovou dotaci od MŠMT ČR na oblast vzdělávání psychologů 

 

Za hodnocené období jsme vykázali kladný HV ve výši 1.189 tis. Kč. Jeho výše je 

ovlivněna řadou faktorů: 

a) převedením prostředků na programy primární prevence, jejichž realizace proběhne  

ve II. pololetí roku 

b) finančním vypořádáním projektu ESF VACLAV, které bude tvořit rozhodující 

položku pro tvorbu hospodářského výsledku a zdroje pro eliminaci neuhrazené ztráty 

z minulých let. 

c) časovou úsporou při čerpání přímých ONIV i provozních nákladů 

 

V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se jsme za I. pololetí 2013 

dosáhli hrubý obrat ve výši 381.750,- Kč. Výše realizovaného obratu zaostal o cca 150 tis. Kč 

za předpokladem, což dokumentuje přetrvávající potíže škol a školských zařízení  

ve financování přímých ONIV. 

Za první pololetí bylo vyplaceno zaměstnancům na platech celkem 13.264.703 Kč, což 

při průměrném přepočteném počtu zaměstnanců 94,298 osob představuje dosažený průměrný 

výdělek 23.445 Kč.  

Pedagogickým pracovníkům bylo celkem vyplaceno 10.570.482 Kč, což při počtu 

68,038 osob představuje dosažený průměrný výdělek ve výši 25.894 Kč.  

Nepedagogickým pracovníkům bylo vyplaceno 2.694,221 Kč, což při počtu 26,26 

osob představuje dosažený průměrný výdělek ve výši 17.100 Kč. V porovnání s rokem 

předchozím došlo ke snížení průměrného výdělku u této kategorie pracovníků o 1.071,- Kč. 

Důvodem je změna věkové struktury u těchto zaměstnanců.  

 

 

Závěr 

 

Z výsledků činnosti PPP ÚK a ZpDVPP vyplývá, že se za uplynulé období podařilo udržet 

standard všech odloučených pracovišť.  V porovnání s předchozím obdobím došlo k nárůstu 

počtu klientů. Tento fakt lze považovat za úspěch organizace, neboť nedošlo k faktickému 

navýšení odborných pracovníků, přestože se podařilo uzavřít pracovní poměry s několika 

mladými začínajícími psycholožkami a speciálními pedagožkami. V oblasti prevence 

rizikového chování patří řada realizovaných akcí do nadstandardních činností. 

Přes omezený finanční rozpočet na vzdělávání se podařilo všechny zaměstnance zapojit  

do DVPP. Zaměstnanci vyhledávají hlavně dotované akce a využívají seminářů pořadaných 

vlastním vzdělávacím zařízením. Dále se podařilo vybavit několik zaměstnanců novými 

počítači. Finančně náročné bylo zprovoznit technické zázemí v poradnách zasažených letními 

bouřkami (Chomutov, Louny).  



 

Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, 

příspěvková organizace 

 
 

20 
 

Finančně velmi náročné jsou osobní návštěvy škol, které jsou nepostradatelnou složkou v péči 

o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Organizačně je tato oblast zajišťována  

ke spokojenosti škol, školských zařízení, pedagů i zákonných zástupců.  

K prioritním oblastem stále patří optimalizace čekacích lhůt a získávání dotačních programů 

MŠMT a KÚ. V následujícím školním roce je potřeba posílit některá pracoviště speciálními 

pedagogy.  

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků si udržuje disponuje bohatou 

nabídkou a stále rozšiřuje počet aktreditovaných seminářů. Snahou do budoucna zůstává 

vzdělávací akce realizovat ve více městech. Ideální podmínky v Teplicích by bylo vhodné 

vybudovat i v jiných odloučených pracovištích. ZpDVPP se podařilo obnovit akreditace nebo 

získat akreditace k dlouhodobým studiím Asistent pedagoga a Školní metodik prevence.  

O tyto akce je zájem, a proto je nutné v nabídce po trvání platnosti akreditace udržet. 

Neuskutečnila se dlouhodobý kurs Základy speciální pedagogiky. Řada naplánovaných akcí 

musela být zrušena, neboť školy s vypjatými rozpočty na vzdělávání svých zaměstanců 

některých nabídek nevyužívají. Prioritně se ZpDVPP zabývá marketingem ke zkvalitnění 

nabídky a propagaci.  

 

 

V Teplicích, 15. října 2013 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Bc. Blahoslava Pekařová 

 


