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I. Základní údaje o organizaci 

 

 

 

 

                                                
 
 
 

Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, poskytuje 
poradenské služby dětem, žákům, studentům (dále jen „žák“), jejich zákonným zástupcům, 
školám a školským zařízením.  Klientela pochází zejména z regionu bývalého okresu Frýdek-
Místek. 
Odborné služby poskytujeme v kmenové poradně a na dvou odloučených pracovištích, 
v případě potřeby vyjíždějí pracovníci poradny do škol. Standardní poradenské služby 
poskytujeme bezplatně, a to na žádost zákonných zástupců, zletilých žáků, škol nebo 
školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. 
O poskytnutí poradenské služby může zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka 
požádat i bez vědomí školy. S poskytnutými údaji i s informacemi o jednání v poradně a se 
závěry vyšetření klienta je nakládáno s maximální diskrétností. 
 

 

Název zařízení: 
Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace 

Sídlo: Palackého 130, 738 02, Frýdek-Místek 

Právní forma: Školské zařízení- příspěvková organizace 

Identifikátor 

právnické osoby 
600 034 798 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, 702 18 

Ředitelka zařízení: 
 
Mgr. Miroslava Šigutová  

Zástupkyně zařízení: Mgr. Kateřina Pindlová 

Odloučená pracoviště: Frýdek-Místek, Palackého 123, Třinec, Máchova 643 

Telefon: 558 432 087, 558 432 084, 558 644 750, 558 334 541  

E-mail 
pppfrydekmistek@pppfm.cz, ppptrinec@pppfm.cz 
elektronická podatelna:PPPFM@po-msk.cz 
 

Web www.pppfm.cz 

mailto:pppfrydekmistek@pppfm.cz
mailto:ppptrinec@pppfm.cz
mailto:PPPFM@po-msk.cz
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Základní koncepce poskytovaných služeb 

 
Standardní činnosti poradny 
Komplexní psychologická a speciálně pedagogická diagnostika 
1) Zjišťování předpokladů pro školní docházku, skupinová a individuální psychologická a 
speciálně pedagogická diagnostika školní zralosti. 
2) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku 
z důvodu nerovnoměrného vývoje. 
3) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku, 
žáků základních škol a žáků středních škol s problémy v adaptaci a s výchovnými problémy, 
včetně specifických poruch učení.  
4) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků základních škol, žáků 
středních škol a studentů vyšších odborných škol se vzdělávacími problémy, včetně 
specifických poruch učení, a žáků neprospívajících. 
5) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako podklad pro: 
a) návrhy na podpůrná opatření, včetně jejich členění do stupňů a případných kombinací,  
b) zařazování a přeřazování žáků se závažnými vývojovými poruchami učení nebo chování do 
škol, tříd, oddělení a studijních skupin zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,  
c) psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku žáků základních škol, žáků středních 
škol a studentů vyšších odborných škol s osobnostními nebo sociálně-vztahovými problémy, 
d) psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku nadání a mimořádného nadání žáků,  
e) doporučení ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování a dalšími 
speciálními vzdělávacími potřebami.  
6. Skupinová a individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako podklad 
pro pomoc žákům základních škol a žákům středních škol v případech komplikací při volbě 
další školy či povolání.  
7. Diagnostika sociálního klimatu a rizikového chování v třídních kolektivech jako podklad pro 
tvorbu programů prevence rizikového chování.  
8. Diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných 
programů.  
9. Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika mimořádného nadání žáků. 
Psychologická a speciálně pedagogická intervence: 
1. Poradenská intervence u dětí předškolního věku, žáků základních škol, žáků středních škol a 
studentů vyšších odborných škol, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků v životní 
krizi či nouzi a individuální pomoc těmto jedincům při zpracování krize v případech problémů, 
které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka. 
 2. Včasná poradenská péče a práce s dětmi předškolního věku s nerovnoměrným vývojem, 
zejména s obtížemi v adaptaci, a jejich dlouhodobé vedení.  
3. Základní individuální a skupinová reedukace žáků s potřebou podpůrných opatření ve 
vzdělávání, zejména u žáků se specifickými poruchami učení a chování, jejichž problémy 
vyžadují odborně mimořádně náročnou speciálně pedagogickou péči.  
4. Individuální a skupinová práce se žáky základních škol, žáky středních škol a studenty 
vyšších odborných škol s obtížemi v adaptaci, s osobnostními, sociálně-vztahovými problémy, 
s rizikovým chováním a potížemi, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.  
5. Individuální a skupinové kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol a 
studenty vyšších odborných škol.  
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6. Poradenské nebo poradensko-terapeutické vedení rodin s dítětem nebo žákem v případě 
problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka.  
7. Poradenské konzultace a poradenské vedení zákonných zástupců dětí předškolního věku a 
žáků základních a středních škol, kterým je poskytována individuální nebo skupinová 
diagnostická a intervenční péče poradny.  
8. Poradenské konzultace a doporučení pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím děti a žáky, 
kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče poradny 
(tzv. intervence ve škole pro žáky). 
Informační a metodická činnosti. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace 
apod.: 
1. Metodické vedení pedagogů a rodičů při: a) uplatňování podpůrných opatření ve 
vzdělávání žáka, b) vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, c) rozvoji komunikace, 
následně při rozvoji školních dovedností a v návaznosti na plnění vzdělávacích programů, d) 
individuálních programech k rozvoji percepčních oblastí a motoriky s ohledem na individuální 
potřeby žáka, e) podpůrných rodičovských skupinách.  
2. Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů rizikového chování a participace na 
preventivních programech školy. Koordinace a metodické vedení práce výchovných poradců, 
školních metodiků prevence v základních a středních školách a dalších pedagogických 
pracovníků škol.  
3. Příprava podkladů: a) pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zejména 
pro žáky se specifickými poruchami učení a chování do základních a středních škol, b) pro 
zařazení žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona a zejména žáků se závažnými 
poruchami učení a chování do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými 
vzdělávacími programy pro tyto žáky.  
4. Při přípravě zpráv a doporučení v případech, kdy je žák v péči odborného lékaře nebo 
klinického psychologa, školské poradenské zařízení přihlíží při stanovování podpůrných 
opatření ve vzdělávání žáka ke klinické diagnóze a léčebným opatřením odborného lékaře 
nebo klinického psychologa, který tuto péči žákovi poskytuje, pokud tyto podklady zákonný 
zástupce nebo žák školskému poradenskému zařízení předá.  
5. Zpracování zpráv a doporučení v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.  
6. Pokud školské poradenské zařízení zjistí podezření na klinickou diagnózu žáka, doporučí mu 
vyšetření zdravotního stavu poskytovatelem zdravotních služeb v příslušném oboru.  
7. Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům: a) v oblasti péče o děti 
předškolního věku, žáky základních škol, žáky středních škol a studenty vyšších odborných 
škol, jejichž školní vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost, b) poskytování odborných 
konzultací pedagogickým pracovníkům základních a středních škol v souvislosti se 
vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s vytvářením doporučení ke 
vzdělávání a naplňováním individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky.  
8. Vedení dokumentace, vedení evidence a administrativa související se standardními 
činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.  
9. Vyhodnocování realizovaných preventivních programů škol v regionální působnosti pro 
potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.  
10. Spolupráce se středisky výchovné péče při poskytování standardních služeb pro žáky se 
specifickými poruchami chování a s rizikovým chováním, spolupráce s jejich zákonnými 
zástupci a pedagogickými pracovníky, kteří je vzdělávají.  
11. Koordinace činnosti poradny a centra při vytváření doporučení ke vzdělávání žáka se 
speciálními vzdělávacími potřebami, při poskytování souběžné péče. 
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III.Rámcový popis personálního zabezpečení 
 

Odborní pracovníci (vč. ředitelky) podle stavu k 30. 9. 2021 
 

 
 

Věková struktura pedagogických zaměstnanců poradny  
 
 

 

 

 

Ostatní pracovníci podle stavu k 30. 9. 2021 
 

Odbornost Celkem Přepočtení na plně 

zaměstnané 
ekonom 1 1,00 

administrativní pracovník 1 0,95 

úklid 2 1,20 

 
 
 

 
 

 
 

Odbornost Celkem Přepočtení na plně 

zaměstnané 
psycholog 9, v.č. ředitelky 7,95 

speciální pedagog 9 8,50 

metodik prevence 1 0,50 

sociální pracovník 3 3 

Věk Počet pracovníků Podíl v % 
do 30 let 5 27,78 

31 - 40 let 2 11,12 

41 - 45 let 1 5,55 

46 - 50 let 5 27,78 

51 - 55 let 4 22,22 

56 - 60 let 1 5,55 
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IV.Údaje o činnosti PPP Frýdek-Místek 

 
 

 

Klienti podle převažujícího důvodu příchodu 
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Zastoupení klientů podle typu škol 
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Klienti podle převažujícího závěru vyšetření 
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Individuální činnosti s klientem 

1 466 1 473

920

7
71

587

113

453

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

Sloupec1

Spec.ped.diagnostik Psychol.diagnostika Komplexní diagnostika

Spe.ped.intervence Psych.intervence Péče soc. prac.

Péče MP Poradensko-ter.vedení rodin

 



10 

 

Poradenské činnosti se zákonnými zástupci a služby pedagogům škol 
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V.Prevence sociálně nežádoucích jevů 
 
Prevence sociálně nežádoucích projevů chování u dětí a mládeže ve šk.r. 2020/2021 

vycházela zejména z těchto materiálů: 

 Národní strategie primární prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže v 
působnosti resortu 
MŠMT na období 2019 – 2027 

 Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 
2019 – 2027 
 

 Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a 
mládeže na období 2019 – 2021  (USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. 
března 2019 č. 190). 

 Metodická doporučení MŠMT  k prevenci rizikových forem chování 
u dětí a mládeže 

 

 

Cílové skupiny prevence: 

 děti, žáci a studenti ve věku od tří let do ukončení vzdělávání 

 zákonní zástupci výše uvedených 

 pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízeníCíle preventivní strategie PPP FM na rok 
2020/21: 

 Maximální možná míra předcházení a redukce rizik spojených s konkrétními projevy 
rizikového chování dětí a mládeže. A to ve spolupráci s jejich zákonnými zástupci, 
školami a dalšími odbornými pracovišti dle potřebnosti (OSPOD, Policie ČR, Městská 
policie, 
odborní lékaři, Okresní soud ve Frýdku-Místku, SVP FM, OSZ ve FM, MM FM, 
neziskové org. v oblasti prevence, …) 

 Zvyšování kompetencí a odborností pedagogů v oblasti primární prevence a 
samostatného řešení rizikových situací 

 Spolupráce s orgány Statutárního města Frýdek-Místek, Moravskoslezského kraje a s 
dalšími subjekty působícími v oblasti prevence rizikových forem chování u dětí a 
mládeže 

 

 
 
PLNĚNÍ AKTIVIT    
 Aktivita  plnění 

cíl Předcházení a redukce rizikového chování 
dětí a mládeže 

 

 Aktivity k jeho naplňování:  

1 Konzultační hodiny MP PPP: 
čt : 9.00 – 15.00 hod. 
Určeno pedagogům, zástupcům spoluprac. 
Institucí, zákonným zástupcům 

Od 9/2020 do 8/21 celkem 42 
konzultací s pedag. pracovníky škol  
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2 Terapeutické vedení  rodin ohrožených 
rizikovými formami chováním 

48 hodin terap. práce s rodinami 
ohroženými RFCH 

3 Návštěvy škol, depistážní činnost zaměřená 
zvláště na výchov. problematiku v rámci 
prevent.programu, indiv. konzultace se ŠMP 
nad aktuální problematikou na místě 

9 

cíl Zvyšování kompetencí a odbornosti 
pedagogů v oblasti prevence rizik.forem 
chování 

 

 Aktivity k jeho naplňování:  

1 Spolupráce se školními metodiky prevence a 
dalšími pedagogy v rámci mapování 
prevent. aktivit  na školách a pravidelných 
metodických poradách ŠMP 

Metodické porady ŠMP: 14x,68 ŠMP 
 

2 Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence. 
Aktualizace a odborné vedení programů 
z oblasti prevence pro pedagogy škol. 
Příprava a organizace krajské konference 
RFCH 

Vzdělávání:  
Výklad nové krajské strategie primární 
prevence na léta 2019 – 2027 a 
krajské rodinné politiky - vše ve vztahu 
k práci školních metodiků prevence a 
škol. poradens. pracovišť, hlavní cíle 
prevence MSK a vyplývající konkrétní 
úkoly pro školy. 
4/2021 vznik supervizní skupiny z 8 
školních metodiků prevence + Mgr. 
Menšík 

3 Vlastní  vzdělávání v oblasti  prev. rizikového 
chování 

Formou videokonference: 
Nebezpečná škola – Mgr. Černoková (8 
hod) 
Krajská rodinná politika – Mgr. 
Marková 6 hod 

4 Průběžné doplňování www stránek 
prevence, vytváření a distribuce nových  
materiálů a informací 

Celoročně, nové pow. prezentace  pro 
pedagogy – Vzdělávání:  
Novelizace legislativy, materiály pro 
období epidemiol. Situace – distanční 
formy vzdělávání a prevence 

5 Vyhodnocení závěrečných zpráv o plnění 
prevent. programů školy pro MŠMT 

1xročně 
 

cíl Spolupráce se subjekty v oblasti prevence  

 Aktivity k jeho naplňování:  

1 Aktivní zapojení v Týmu pro mládež - 
Systému včasné intervence  

Pravidelné porady:1x videokonference 
, následná odvolána kvůli epidemiol. 
situaci 

2 Aktivní zapojení v pracovní skupině pro děti, 
mládež a rodinu PS KP „Děti, mládež a 
rodina“ 

Pravidelné porady:3x - 
videokonference 

3 Spolupráce s dal.subjekty v obl. prevence 
(OSPOD, SVP,Renarkon, PMS…) 

Společné setkání: 3x Renarkon, 2x 
OSPOD, ostatní odvolány kvůli COVID 
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4 Spolupráce s krajským metodikem prevence 
a ostatními MP PPP, pravidelná účast na 
poradách a dalších akcích 

 konzultace, hodnocení krajských 
projektů prevence, statistické údaje a 
jejich vyhodnocování 
Porady MP PPP: Kraj – 7x, 
videokonference 

 
 

Důvody kontaktování MP –  dlouhodobé uzavření škol pro epidemiol. situaci v celé ČR 

Pro dlouhodobé uzavření škol došlo 
k velkému omezení rizikových forem chování 
u dětí a mládeže. Nové případy šikany, násilí, 
krádeží atd. se neobjevily. 
Nejvíce konzultací bylo poskytnuto až 
k závěru škol. roku, tyto byly zahrnuty pod 
rubriku „Ostatní“: pomoc při vypracování 
závěrečných zpráv a online výkaznictví, 
přípravy nových MPP 

 
 
 
Celkem všech - 42 

 
Pracovní oblast MP PPP – Frýdecko-Místecko 

Oblast je specifická svou rozložitostí, zahrnuje města Frýdek-Místek, Frýdlant n.O, Třinec, 

Jablunkov a jejich přilehlá okolí s množstvím vesnic.  Je zde zřízeno celkem 85 ZŚ, 2 ZŠ a 

SŠ, 18 SŚ. MP PPP spolupracuje celkem se 108 školními metodiky prevence. Počtem škol je 

tato oblast druhá největší v MSK, za Ostravou. 

Práce MP PPP 

Tento školní rok byl specifický epidemiologickou situací a dlouhodobým uzavřením škol, kdy 

k jejich plnému provozu došlo až téměř ke konci školního roku. Tato situace se promítla do 

počtu různých aktivit MP PPP a školních metodiků prevence, mnohé naplánované akce 

musely být zrušeny či přesunuty na podzimní měsíce. Základ práce MP však zůstal stejný, 

nadále  vychází z cílů strategie prevence PPP FM (viz výše). Zaměřuje se zejména na 3 

oblasti - Předcházení a redukce rizikového chování dětí a mládeže, zvyšování kompetencí a 
odbornosti pedagogů v oblasti prevence rizik, forem chování a spolupráce s dalšími 
subjekty v oblasti prevence. Plnění jednotlivých aktivit podrobně viz výše. Z důvodu 
rozlehlosti oblasti spadající pod působnost MP PPP FM, je preferována pomocná poradensko 
– preventivní činnost přímo na poradně, kde po domluvě docházejí rodiče a děti ohrožené 
rizikovými formami chování k terap. vedení, školní metodici a ostatní pedagogové ke 
konzultacím problémů, pracovníci institucí (OSPOD, Městská policie, Modrý kříž, Renarkon 
SVP ad.) k projednání další návazné pomoci a k její koordinaci během roku. K této činnosti MP 
PPP využívá i porad pracovních skupin komunitního systému města Frýdek-Místek, kterých je 
členem (viz tabulka). Zpracovává úkoly, které vyplývají z aktivní účasti v KS a Týmu pro 
mládež. 
MP PPP svoji práci celoročně koordinuje s krajským metodikem prevence a s ostatními MP 
PPP (Ostrava, Nový Jičín, Bruntál, Opava, Karviná). Společně na poradách definují a realizují 
úkoly pro následná období, zpracovávají data o prevenci na školách, analyzují je, připravují 
podklady pro výklad změn zákonů v oblasti prevence, hodnotí projekty, připravují a realizují 
krajskou konferenci prevence rizikových forem chování pod patronátem MSK.  
V oblasti Frýdecko-Místecka bylo navštíveno v období 9/2020 – 2/2021 celkem 9 škol, které 

chtěly delší metodickou pomoc s  implementací prvků  metodických doporučení do školního 

řádu, konzultaci problematiky prevence a současné situace na škole. 
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Porady školních metodiků prevence s MP PPP 
Pravidelné porady školních metodiků prevence s metodikem prevence PPP se ve škol. roce 

2020/21 konaly v PPP Frýdek-Místek a na odloučeném pracovišti v Třinci. Celkem se ve 14 

menších skupinách zúčastnilo 68 metodiků prevence ze ZŠ a SŠ celého Frýdecko-Místecka. 

Zabývali jsme nejvíce těmito tématy: 

1. Výklad nové krajské strategie primární prevence na léta 2019 - 2027 - vše ve vztahu 

k práci školních metodiků prevence a škol. poradens. pracovišť, hlavní cíle prevence 

MSK a vyplývající konkrétní úkoly pro školy 

2. Postup při tvorbě střednědobé školní strategie primární prevence, jednotlivé kroky a 

doporučení obsahu, práce na definování cílových skupin, strategie finanční a 

personální 

3. Krajská konference prevence RFCH, Malenovice 2021 – diskuze, témata 

konference2021, problematika organizace, nové přihlášky 

4. Aktualizace sítě poskytovatelů preventivních programů a návazných služeb v oblasti 

prevence (poradny, soc. služby, PMS, PČR aj) 

5. On line výkaznictví primární prevence, aktualizace a nejčastější chyby vkladatelů dat 

6. Aktuality ze škol, sdílení, diskuze 

 

Vzdělávání MP PPP 
MP PPP každým rokem rozšiřuje své vzdělání v oblasti prevence rizikových forem chování. 
V šk. r. 2020/21 absolvoval tyto kurzy formou videokonferencí: 
Nebezpečná škola – Mgr. Černoková (8 hod) 
Krajská rodinná politika – Mgr. Marková 6 hod 
Celkem: 14 hod.  
 

 

VI: Další vzdělávání pracovníků organizace ve školním roce 

2020/2021 

 
Název akce 

 

Počet pracovníků  Kurzovné 

Nebezpečná škola 1 0 

Krajská rodinná politika 1 0 

FKSP po novele 1 850,- 

Školení nové aplikace verze 

FaMa 

2 0,- 

Diagnostika školní 

připravenosti 

3 968,- 

Proškolení odborníků PPP 

pro PUP MZ u žáků se SVP 

2 1200,- 

Školení v oblasti diagnostiky 2 2000,- 
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specifických poruch učení 

CAS 2 - zaškolení v užívání 

diagnostického nástroje 

1 1300,- 

Diagnostika schopností a 

dovedností v oblasti čtení a 

psaní 

1 1047,- 

Diagnostika matematických 

schopností a dovedností 

1 1047,- 

Zákoník práce - novela 

2020/21 

1 1200,- 

Zvládání stresu: Prevence 

vyhoření 

1 2621,- 

Možnosti podpory dětí a jejich 

rodin v oblasti duševního zdraví 
3 150,-, 186,-, 392,- 

Novela zákona o 

pedagogických pracovnících 

1 1200,- 

Konference Psychologická 

diagnostika 

1 1600,- 

Celkem 22 17369,- 

 
Vedení PPP FM ve školním roce 2020/2021  v maximální možné míře podporovalo další 

odborné vzdělávání pracovníků. Vzhledem k epidemiologické situaci byla mnohá školení 

zcela zrušena, jiná přeložena do dalšího školního roku. Finanční podpora zahrnující kurzovné 

byla ve výši 17 369,- Kč. 

 

Odborní pracovníci si uvědomují potřebu neustále se vzdělávat, mají právo na prohlubování 

kvalifikace, jsou aktivní ve vyhledávání přínosných vzdělávacím programů. Z realizace 

podávají vedení poradny záznamy v písemné formě a kopie dokladů o absolvování 

vzdělávání. 

 
 

 
 

VII. Aktivity a prezentace PPP Frýdek-Místek na veřejnosti 
 
PPP Frýdek-Místek využívá k prezentaci informací o své činnosti především svých webových 
stránek www.pppfm.cz. Na těchto www stránkách podává jednak informace uložené 
legislativou, tak i potřebné kontaktní údaje, odkazy na legislativu, odborné články, praktické 
informace pro rodiče, kteří se chystají se svým dítětem na návštěvu v PPP, informace pro děti 
mládež, informace pro školní metodiky prevence zahrnují řadu materiálů a textů pro oblast 
prevence rizikových forem chování. Dále stránky slouží k předávání informací školám – tedy 
především pedagogům a výchovným poradcům. 
Poradna je prostřednictvím metodika prevence zapojena do Týmu pro mládež – Systém 
včasné intervence, v pracovní skupině pro děti a mládež – Komunitní plánování Frýdku-
Místku a v pracovní skupině Prevence kriminality města Frýdek-Místek. 

http://www.pppfm.cz/
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Odborní pracovníci poradny nabízejí přednášky a besedy pro rodiče dětí MŠ, ZŠ i širokou 
pedagogickou veřejnost. V tomto školním roce proběhla pro rodičovskou veřejnost 
s ohledem na epidemiologickou situaci v České republice pouze jedna přednáška. 

Sociální pracovnice poradny je zapojena do komise SPOD Frýdek-Místek a ředitelka poradny 
do komise SPOD ve Frýdlantě nad Ostravicí. 
 

VIII. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
  
Ve školním roce 2020/2021 proběhla ve dnech  od 16. 6. 2021 do 18. 6. 2021 ze strany ČŠI 
inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) a d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Předmětem činnosti bylo: 
1.Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích 
právních předpisů, které se vztahují k poskytování školských služeb, vykonávaná podle 
ustanovení § 174 odst. 2 písm. b) a d) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
Konkrétně se jednalo o kontrolu vydání, obsahu a zveřejnění vnitřního řádu podle § 30 odst. 
1 a 4 školského zákona.  
V této oblasti nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 
2.Zjišťování a hodnocení podmínek a průběhu poskytování poradenských služeb ve školském 
poradenském zařízení podle § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona. 
 PPP vykonává standardní činnosti v plném rozsahu určeném legislativou. Odborní pracovníci 
se cíleně zaměřují na zkvalitňování úrovně poskytovaných služeb a vytvářejí podmínky pro 
úspěšné naplňování speciálních vzdělávacích potřeb klientů. Z analýzy předložených spisů 
klientů vyplývá, že největší podíl poradenských služeb představuje psychologická a speciálně 
pedagogická diagnostika, včetně vypracování zpráv a doporučení z těchto vyšetření. 
Analýzou vybraných spisů klientů bylo ověřeno, že obsahují všechny povinné náležitosti, 
které slouží jako podklad pro stanovení podpůrných opatření při jejich vzdělávání. Odborní 
pracovníci důsledně vycházejí při stanovování podpůrných opatření z individuálních potřeb 
klienta, ze závěrů použitých diagnostických nástrojů, zpráv i konzultací se zákonnými 
zástupci, školami a dalšími odborníky. Využívány jsou standardizované postupy a nástroje s 
uplatněním norem v rámci české populace. Z analýzy vzorku spisů klientů vyplývá, že jsou 
dodržovány postupy při vyhodnocování, interpretaci výsledků a stanovení závěrů použitých 
diagnostických nástrojů. Vedení PPP se zaměřuje na kontrolu odborné úrovně 
poskytovaných poradenských služeb a z nich vyplývajících zpracovaných výstupů. Dva 
odborní pracovníci poskytují zákonným zástupcům a jejich dětem krátkodobé terapeutické 
vedení, které je zaměřeno na práci s klientem s poruchami chování či úzkostnými stavy v 
domácím prostředí. Tato služba pomáhá zvládat rodičům náročné situace v rámci rodiny. 
Metodik prevence zajišťuje zejména setkávání se školními metodiky prevence a koordinuje 
ve spolupráci s krajským úřadem projekty zaměřené na prevenci v oblasti rizikového chování. 
PPP spolupracuje se školami, speciálně pedagogickými centry, dle potřeby s pracovníky 
orgánu sociálně právní ochrany dětí, Policií ČR, odbornými lékaři, kurátory apod. Počet 
psychologů je vzhledem k vykonávaným činnostem správně nastavený a vyvážený. Tým 
speciálních pedagogů je žádoucí posílit, jelikož ne všichni provádějí diagnostickou činnost, ale 
zaměřují se na poskytování individuálních i rodinných terapií. Sociální pracovnice jsou na 
každém místě poskytovaných služeb, což významně usnadňuje zejména výkon 
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administrativních činností. Ředitelka ve spolupráci se zástupkyní a vedoucí odloučeného 
pracoviště dbají na plynulý chod zařízení a předávání aktuálních informací zaměstnancům. 
Ředitelka umožňuje další vzdělávání všem pracovníkům v souladu s potřebami PPP. Odborní 
pracovníci jsou v oblasti dalšího vzdělávání aktivní, účastní se množství seminářů 
zaměřených především na rozvoj svých profesních znalostí a dovedností, které následně 
aplikují do praxe. V aktuálním školním roce bylo vzdělávání značně omezeno, řada seminářů 
byla zrušena z důvodu epidemiologické situace. Pracovníci tak využívali samostudium nebo 
webináře. Ve spolupráci se zřizovatelem došlo k účelné modernizaci prostor pedagogicko-
psychologické poradny ve všech místech poskytování školských služeb. Vedení pedagogicko-
psychologické poradny vytváří pro své klienty a zaměstnance účelné a estetické prostředí, 
což bylo ze stany ČŠI vyhodnoceno jako silná stránka této organizace. Jako příležitost ke 
zlepšení byl uveden obecně nastavený systém uvádění nových či začínajících odborných 
pracovníků, který znesnadňuje jejich následnou samostatnou činnost; málo efektivní 
metodické vedení pracovního týmu a nezajištění vchodů do budov poradenského zařízení 
proti vniknutí neoprávněných osob. 
Vyhodnoceno, že aktuální koncepce rozvoje PPP vychází z analýzy dosavadního stavu 
poradenského zařízení, je zaměřena na péči o klienta, podporu dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků a partnerství pro školy. Cílem koncepce je zvyšování kvality 
poskytované péče a rozsahu poradenských služeb. Téměř každoročně (od roku 2015) 
ředitelka provádí analýzu stavu poradenských služeb. Průběžně zjištěné nesrovnalosti ve 
výstupech (zprávy, doporučení) odborných pracovníků opakovaně koriguje. V následujícím 
období je proto žádoucí se systematicky zaměřit na metodické vedení pracovníků především 
v oblasti zpracování výstupů. Vedení PPP zavedlo do praxe nový elektronický systém 
evidence klientů, který je přehledný a pracovníky poradny efektivně využívaný. Školské 
zařízení přijímá přiměřená opatření k předcházení úrazům klientů, úrazy se ve sledovaném 
období nevyskytly. 
Ředitelka nastavila podmínky pro získávání informací o spokojenosti klientů se službami PPP 
(dotazník spokojenosti), ze kterých nevzešel žádný podnět ke změně. 

 

IX. Základní údaje hospodaření za kalendářní rok 2020 

 
Pedagogicko- psychologická poradna je financována především z dotací státního rozpočtu, 
příspěvku od zřizovatele, příjmu z vlastní a doplňkové činnosti. Hlavním ekonomickým cílem 
je vyrovnaný rozpočet a mírně přebytkový výsledek hospodaření. 
Rozpis závazných ukazatelů 
 

Příspěvky a dotace MŠMT V Kč 

prostředky na platy  (ÚZ 33353) 11 221 378  

ostatní  osobní  náklady (OON ÚZ 33353) 42 000 

zákonné odvody, FKSP  a přímý ONIV (ÚZ 33353)   4 361 278 

RP Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji (ÚZ 33040) 129 000 

Příspěvky  a dotace – MŠMT - CELKEM 15 753 656  

Příspěvky a dotace od zřizovatele   

provozní náklady  (ÚZ 0) 
 968 000 

účelové prostředky na "krytí odpisů DHM a DNHM" (ÚZ 205) 77 000 
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Neinvestiční příspěvky a dotace od zřizovatele - CELKEM 1 026 00 

Neinvestiční dotace z veřejných  rozpočtů  -   zejména projekty     

Příspěvek na provoz – poskytnutý  zřizovatelem v r. 2020 16 779 656 

  Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele do fondu investic   
na akci  „Stavební úpravy suterénu“ 257 091,46 

  

 
Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti 
 

Náklady  

Syntetický 
účet 

Položka Hlavní činnost Doplňková 
činnost 

Celkem 

501 Spotřeba  materiálu 146 396,33 0 146 396,33 

502 Spotřeba energie 226 853,92      226 853,92 

511 Opravy a udržování   30 916,80    30 916,80 

512 Cestovní   20 932,00    20 932,00 

513 Náklady na reprezentaci 399,00  399,00 

518 Ostatní služby 331 859,11   331 859,11 

521 Mzdové náklady 11 442 493,00   11 442 493,00 

524 Zákonné sociální pojištění 3 800 586,00  3 800 586,00 

525 Jiné sociální pojištění 45 255,00  45 255,00 

527 Zákonné sociální náklady 439 980,99  439 980,99 

549 Ostatní náklady z činnosti 2 057,00  2 057,00 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 79 308,00   79 308,00 

558 Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 

291 786,21  291 786,21 

 Celkem  16 858 823,36    16 858 823,36 

 
 

  

Syntetický 
účet 

Položka Hlavní činnost Doplňková 
činnost 

Celkem 

501 Spotřeba  materiálu 146 396,33 0 146 396,33 

502 Spotřeba energie 226 853,92      226 853,92 

511 Opravy a udržování   30 916,80    30 916,80 

512 Cestovní   20 932,00    20 932,00 

513 Náklady na reprezentaci 399,00  399,00 

518 Ostatní služby 331 859,11   331 859,11 

521 Mzdové náklady 11 442 493,00   11 442 493,00 

524 Zákonné sociální pojištění 3 800 586,00  3 800 586,00 

525 Jiné sociální pojištění 45 255,00  45 255,00 

527 Zákonné sociální náklady 439 980,99  439 980,99 

549 Ostatní náklady z činnosti 2 057,00  2 057,00 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 79 308,00   79 308,00 
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558 Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku 

291 786,21  291 786,21 

 Celkem  16 858 823,36    16 858 823,36 

Výnosy  

Syntetický 
účet 

Položka Hlavní činnost Doplňková 
činnost 

Celkem 

602 Výnosy z prodeje služeb 6 050,00  76 850 

644 Výnosy z prodeje materiálu 0,00      980 
646  Výnosy z prodeje 

dlouhodobého hm. majetku  
0,00    1 000 

648  Čerpání fondů 0,00     10 000 
649  Ostatní výnosy z činnosti 

(přeplatky energií, poštovné.) 
49 222,76  48 494 

662  Úroky 1 444,51   6 769,12 

672 Výnosy vybraných 
míst.vlád.inst 

16 815 457,00    

     

 Celkem výnosy 16 815 457,00    16 872 174,27 

Výsledek hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti 
 

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Výnosy  16 872 174,27 Výnosy 0 

Náklady  16 858 823,36 Náklady 0 

Výsledek 
hospodaření 

13 350,91 Výsledek 
hospodaření 

0 

 
Investiční akce 
 
V červnu 2020   byla dokončena Investiční akce „Stavební úpravy suterénu“, která byla 
zahájena v září roku 2018.  Celkové náklady činily 1 714 307,50 Kč.   Účelový příspěvek do 
fondu investic od MSK činil   
1 615 000,-- Kč. Ostatní náklady na akci byly financovány  z Investičního fondu poradny.  
Na Stavebních úpravách suterénu se podílely tyto stavební firmy a živnostníci: 
Dobré stavby, s.r.o., Ostrava 
Dev Company, Ostrava 
Sefen, Frýdek-Místek 
Zámečnictví Lech, Nová Ves 
TDS prováděl Ing. Roman Hlaušek           
 
 

 
 
Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti 
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X. Údaje o předložených a poradnou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 
Ve školním roce 2020/2021 nerealizovala poradna projekty financované z jiných zdrojů. 

 

XI. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi 

 
V PPP Frýdek-Místek, příspěvková organizace, nebyla vytvořena a nepracuje odborová 
organizace. 
 

XII. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 
 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., 
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 
 

Při poskytování informací postupovala Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, 
Palackého 130, příspěvková organizace, podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy, č. j: 31-479/99-14, 
k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č.106/1999 Sb. 
 
Počet podaných žádostí o informace: 0 
 
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 
 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci 
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu 
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: nebyly 
 
Přehled všech výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech  
a povinnostech podle zákona č.106/1999 Sb., a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance 
a nákladů na právní zastoupení: nebyly žádné výdaje 
 
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně 
odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: nebyly poskytnuty žádné licence 
 
Počet stížností podaných podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný 
popis způsobu jejich vyřízení: nebyly podány žádné stížnosti 
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.: nejsou 
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XIII: Nově zahájené projekty 
 
Naše organizace nepředložila ani nerealizovala ve sledovaném školním roce žádný projekt 
financovaný z cizích zdrojů. 
 

 

Název 
projektu 
 

Operační 
program/Zdroj 
financování 
 

Registrační číslo 
projektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/partner 
(v případě, že 
škola je partner, 
uvést příjemce) 
 

Rozpočet 
projektu 
(v případě 
partnerství 
také 
částka, 
která 
připadá na 
školu) 
 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

x x x x x x  x 

 

 

XIV.:Činnosti poradny v oblasti zapojení poradny do dalšího 

vzdělávání v rámci celoživotního učení a dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků 

 

 
*Nehodící se škrtněte 
 
  

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které 
Vaše škola pořádá)  

Ano/Ne* 
Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení 
dosavadní kvalifikace) 

Ano/Ne* Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

Ano/Ne* Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

Ano/Ne* Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a 
uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 

Ano/Ne* Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

Ano/Ne* Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

Ano/Ne* Vzdělávání seniorů 

Ano/Ne* Občanské vzdělávání 

Ano/Ne* Čeština pro cizince 

Ano/Ne* Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Ano/Ne* Jiné  


