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1 KRÁTKÉ SLOVO NA ÚVOD 

 

Začátky a konce nikdy nejsou bez významu. Proto považuji za vhodné uvést výroční zprávu, 

kterou právě čtete, alespoň několika slovy. 

Činnost pedagogicko-psychologických poraden ve Zlínském kraji má dlouhou tradici. 

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Zlín – organizace, která vznikla sloučením původně samostatných pracovišť – tak 

dlouhou tradici nemá. Vznik všeho nového je velmi náročný proces – porod nového člověka 

patří nepochybně mezi nejzásadnější změnu a nejnáročnější fázi v životě člověka (a nejen 

jeho). Sloučení původně samostatných celků je z tohoto pohledu vskutku porodem jedné nově 

vzniklé organizace.  

Sžívání a slaďování původně samostatných jedinců je dalším náročným a mnohdy bolestným 

procesem. Pokud se dva lidé rozhodnou žít spolu, vycházejí ze zvyklostí a tradic svých rodin 

a musí vytvořit tradici novou. Také jednotlivé oblasti Zlínského kraje, kde původní 

samostatná pracoviště sídlí, se liší zvyklostmi a tradicemi, ale také dialektem, klimatem, počty 

a zastoupením škol, firem nebo lokálně řešenými zemědělskými otázkami a celou řadou 

dalších charakteristik.  

Požadavek sjednocení a následného slaďování tak klade vskutku nemalé nároky na všechny. 

Proto považuji za vhodné v úvodu ocenit všechny pracovníky KPPP a ZDVPP Zlín, kterých 

se náročné sjednocení dotklo a kteří se na něm podíleli a dále podílejí. Nejedná se o 

jednorázový akt, ale o postupný proces. Důsledky a změny se nevyhnuly opravdu nikomu. 

Nicméně nezůstalo „pouze“ u této zásadní změny v organizaci. Každý nový školní rok přináší 

nové úkoly, změny, výzvy a požadavky. Školní rok 2012/2013 znamenal pro pracovníky 

KPPP a ZDVPP Zlín mimo jiné navíc také nástup nového ředitele. 

Na tomto místě chci tedy poděkovat a ocenit všechny pracovníky KPPP a ZDVPP Zlín, 

kteří v období náročných změn předvedli nejen své profesní a odborné, ale také lidské a etické 

kvality. A zvláštní poděkování patří vedoucí jednotlivých pracovišť a mé zástupkyni, 

kteří k organizaci celku přispěli obrovským dílem. 

První hodina učitele, první vyšetření psychologa, první konzultace výchovného poradce 

zpravidla nebývají bez nutnosti následné korekce a změn. Pomiňte tedy nedostatky první 

výroční zprávy organizace, jejíž ředitel má za sebou první rok ve funkci. Další výroční zprávy 

budou nepochybně více vyladěné. Poděkování mým kolegyním a kolegům v nich však 

zůstane vždy, protože bez nich by poradna nebyla ničím. Bez nich by nebyl ani výroční 

zpráva a pravděpodobně ani žádný ředitel… 

 

Ve Zlíně 20. 10. 2013    Miroslav Orel 
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2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KPPP A ZDVPP ZLÍN 

 

Plný název školského zařízení: 

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín 

 

Užívaný zkrácený název školského zařízení: 

KPPP a ZDVPP Zlín 

 

Adresa ředitelství: 

J. A. Bati 5520 (areál Svit, 22. Budova) 

760 01 Zlín 

 

Telefon: 575 570 491, e-mail: pppzl@ppporzl.cz 

Právní forma:  

příspěvková organizace 

Zřizovatel:  

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, Tř. T, Bati 21, 761 90 Zlín 

 

Ředitel:  

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Komenského 4, 772 00 Olomouc  

(datum jmenování do funkce: 1. 8. 2012) 

 

Statutární zástupkyně ředitele:  

PhDr. Vladimíra Macháčková 

(datum jmenování: 1. 8. 2012) 
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Organizace krajského rozsahu vznikla na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje 

(usnesení č. 0221/Z09/09 ze dne 16. 12. 2009), kdy bylo schváleno sloučení pedagogicko-

psychologických poraden ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti a Valašském Meziříčí, 

s účinností od 1. 1. 2010. Nově vzniklá organizace dostala název Krajská pedagogicko-

psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, se 

sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín. Ostatní poradny se staly odloučenými pracovišti KPPP a 

ZDVPP Zlín. 

Hlavní činnost KPPP a ZDVPP Zlín vyplývá z platné legislativy a právních dokumentů, 

kde jsou vymezeny standardní činnosti školského poradenského zařízení. Jedná se zejména o 

služby diagnostické, poradensky-intervenční, konzultační, metodické a vzdělávací. 

Základní služby organizace jsou poskytovány zdarma dětem předškolního věku, žákům ZŠ, 

SŠ, VOŠ, učitelům, výchovným poradcům a dalším pracovníkům škol a školských zařízení 

Zlínského kraje (viz dále). 

Organizace dále v souladu se zřizovací listinou a příslušnými předpisy realizuje doplňkovou 

činnost (viz dále). 

 

ZÁKLADNÍ PŘEHLED PRACOVIŠŤ KPPP A ZDVPP ZLÍN 

 

Ve školním roce 2012/2013 zahrnuje KPPP a ZDVPP Zlín celkem pět hlavních pracovišť a 

tři detašovaná pracoviště (viz také ilustrativní mapka): 

1. Zlín (s detašovaným pracovištěm Slavičín) 

2. Kroměříž (s detašovaným pracovištěm Holešov) 

3. Uherské Hradiště (s detašovaným pracovištěm Uherský brod) 

4. Valašské Meziříčí 

5. Vsetín 
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SOUHRNNÉ ÚDAJE O POČTU PRACOVNÍKŮ KPPP A 

ZDVPP ZLÍN VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 

 

 

PRACOVIŠTĚ 

 

 

PSYCHOLOGOVÉ 

 

 

SPECIÁLNÍ 

PEDAGOGOVÉ 

 

 

NEPEDAGOGIČTÍ 

PRACOVNÍCI 

 

 

CELKEM 

Zlín a Slavičín 6 5,6 3 14,6 

Kroměříž a 

Holešov 

4,2 4,2 1,75 10,15 

Uherské Hradiště 

a Uherský Brod 

4,7 5,7 1,7 12,1 

Valašské 

Meziříčí 

3 3 1 7 

Vsetín 2 2 0,75 4,75 

 

CELKEM 

 

 

19,9 

 

20,5 

 

8,2 

 

48,7 

 

 

CELKOVÉ POČTY KLIENTŮ KPPP A ZDVPP ZLÍN VE 

ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 

Klienti, kterým byla poskytnuta péče ve školním roce 2012/2013 - souhrnný údaj 

(údaje za jednotlivá pracoviště (viz jinde) 

Mateřské školy 1739 

 z toho se zdravotním postižením 14 

Základní školy - 1. stupeň 2902 

 z toho se zdravotním postižením 752 

Základní školy - 2. stupeň 1483 

 z toho se zdravotním postižením 259 

Střední školy 671 

 z toho se zdravotním postižením 16 

Konzervatoře 0 

 z toho se zdravotním postižením 0 

Vyšší odborné školy 14 

 z toho se zdravotním postižením 2 

Rodiny, školsky nezařazení 75 

 

Celkem 6884 
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CELKOVÝ POČET KLIENTŮ KPPP A ZDVPP ZLÍN  

VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 

 

 

V rámci procesu sjednocení a celkového sladění byly v rámci všech pracovišť KPPP a 

ZDVPP Zlín posupně zavedeny jednotné formuláře, formát zpráv a doporučení 

(pochopitelně s individuálně-variabilním obsahem), způsob objednávání klientů apod.  

Byly realizovány změny a úprava prezentace organizace směrem ven – jedná se zejména o 

www stránky, informační letáky, vizitky apod. 

Byla vyhlášena soutěž o nové logo KPPP a ZDVPP Zlín. Své práce zasílalo velké množství 

žáků i pedagogů z různých typů škol. Nakonec byl vybrán návrh studentky UP Olomouc. 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřské
školy

Základní
školy - 1.
stupeň

Základní
školy - 2.
stupeň

Střední školy Konzervatoře
Vyšší

odborné
školy

Rodiny,
školsky

nezařazení

1739 2902 1483 671 0 14 75

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500



8 
 

V částech věnovaných jednotlivým pracovištím uvádíme také základní údaje k jednotlivým 

pracovnicím a pracovníkům. Na tomto místě několik údajů k řediteli organizace. 

 

MIROSLAV OREL 

 Titul: MUDr. PhDr. 

 Zařazení: ředitel KPPP a ZDVPP Zlín 

 Nástup do funkce. 1. 8. 2012 

 Vzdělání:  LF UP Olomouc (všeobecné lékařství), FF UP Olomouc (jednooborová 

psychologie), PedF UP Olomouc (učitelství odborných předmětů pro SŠ) 

 Výcviky: Výcvik v technikách hypnózy a hypnoterapie (2001, 50 hod., prof. Kratochvíl, 

Psychiatrická léčebna, Kroměříž), Ericksonovská hypnoterapie (2001, 20 hod., Dr. Zíka, 

IPIPAPP, Olomouc), Integrovaný výcvik v základech krizové intervence a terapeutické 

pomoci (2001-2002, 100 hod., PhDr. Veltrubská, Diakonie ČCE, Praha), Základy 

transakční analýzy „TA 101“ (2002, PhDr. Čepická, Česká asociace transakční analýzy, 

Praha), Výukový a výcvikový program „Jak mluvíme“ (2002, 18 hod., PhDr.Vybíral, 

IPIPAPP, Olomouc), Práce s časovou osou (2003+2008, 25 hod., MUDr. Chvála, PhDr. 

Trapková, Pražský psychoterapeutický institut, pobočka Liberec), Sen v Jungovské 

psychoterapii (17 hod., PhDr. Běťák, Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 

Praha), Mezinárodní psychoterapeutický výcvik PCA (2003-20061045 hod., Český 

institut pro přístup zaměřený na člověka, akreditován MZ ČR, Brno), Supervizní blok 

navazující na Mezinárodní psychoterapeutický výcvik PCA (2006-2007), Integrovaná 

psychoterapie - práce se sny (2005, 20 hod., MUDr. Kubánek, Jeseník), Základy 

komplexního psychosomatického přístupu (2005, Kurz ČLK 15/05, Praha), Focusing 

(2006, 20 hod., Gracent – vzdělávací a poradenské centrum), Integrovaná psychoterapie 

(2009-2012, Kroměříž, prof. Knobloch), Výcvik v integrované supervizi (2008-2011, 

192h, IPPP ČR Praha, Doc. Kožnar), Výcvik v logoterapii (2010-2013, IPPIPAP, Doc. 

Řehan), Supervize formou Balintovských skupin (2011, 15h, Dr. Sojka, Brno), 

Certifikace pro poskytování supervize, Evropská asociace pro supervizi (2011) 
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2.1 PRACOVIŠTĚ VE ZLÍNĚ A DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ 

VE SLAVIČÍNĚ 

 

PRACOVIŠTĚ VE ZLÍNĚ 

Adresa: J. A. Bati 5520 (areál Svit, 22. budova), 760 01 Zlín 

Vedoucí pracoviště ve školním roce 2012/2013: PhDr. Vladimíra Macháčková  

Telefon: 575 570 491, e-mail: pppzl@ppporzl.cz  

 

 

UMÍSTĚNÍ PRACOVIŠTĚ VE ZLÍNĚ 

Pracoviště pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně sídlí v areálu Svit ve 22. budově ve 

druhém podlaží této budovy. Ve vztahu s vlastníkem této budovy je poradna nájemcem.  

Jednotlivé pracovny a místnosti jsou umístěny na jednom podlaží. Celkový počet místností je 

17.   

Odborných pracoven je zde 10, které využívá celkem 13 odborných pracovníků včetně 

vedoucí pracoviště. Dále se na patře nachází pracovna ředitele, na níž navazuje samostatná 

místnost s kuchyňkou, 1 pracovna pro účetní, 1 společná pracovna pro administrativní 

pracovnici a IT technika s knihovnou a kartotékou. K dispozici jsou dále čekárna, zasedací a 

školící místnost vhodná pro setkávání s učiteli a provádění různých hromadných vyšetření, 1 

archivační místnost s počítačovým serverem a kartotékou. Odděleně od těchto místností se 

nachází místnost využívaná na reedukační programy a kurzy a hygienické zařízení.    

Na výzdobě prostor se podíleli žáci a pedagogové LŠU Zlín. 

 

PRACOVIŠTĚ VE SLAVIČÍNĚ 

Adresa: Komenského 882, 763 21 Slavičín 

Odpovědný pracovník na pracovišti ve školním roce 2012/2013: PhDr. Eva Došlová 

Telefon: 575 570 596, e-mail: pppsl@ppporzl.cz  

 

UMÍSTĚNÍ PRACOVIŠTĚ VE SLAVIČÍNĚ 

Sídlo detašovaného pracoviště ve Slavičíně se nachází v areálu firmy Prabos v prvním patře 

budovy. Ve vztahu s vlastníkem budovy je poradna nájemcem. K dispozici jsou 2 odborné 

pracovny a to 1 pracovna pro psychologa a 1 pracovna pro speciálního pedagoga, kuchyňka, 

úklidová místnost. Dvě toalety a čekárna. Tyto místnosti jsou součástí společných prostor.  

 

mailto:pppzl@ppporzl.cz
mailto:pppsl@ppporzl.cz
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRACOVIŠTĚ VE ZLÍNĚ A DETAŠOVANÉHO 

PRACOVIŠTĚ VE SLAVIČÍNĚ - PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

 

K pracovišti patří především lidé. Proto uvádíme přehled pracovníků pobočky a stručnou 

charakteristiku jejich profesního zakotvení. 

 

VLADIMÍRA MACHÁČKOVÁ 

 Titul: PhDr. 

 Zařazení: statutární zástupkyně ředitele, vedoucí pracoviště Zlín, speciální pedagožka 

 Nástup do funkce. 1. 8. 2011 

 Nástup do PPP: 4. 6. 2007 

 Délka praxe celkem: 16 let 

 Délka praxe v PPP: 6 let, 3 měsíce 

 Vzdělání:  Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, obor speciální 

pedagogika 

 Výcviky: Diagnostika školní třídy I., II., Specifické poruchy učení na II. stupni, 

Kariérové poradenství, Trestně právní problematika ve školské praxi, Etopedická 

problematika ve školské praxi, Efektivní komunikace, Práce se školní třídou, Násilí a 

škola, Agresivní chování žáků, Identifikace a řešení šikany mezi žáky, Týrané a 

zneužívané dítě, Záškoláctví, jeho prevence a řešení, Reedukace zrakové a sluchové 

percepce u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, Bálintovské skupiny, Pevné 

objetí jako výchovný prostředek, Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské 

škole, Management školní třídy, Práce s problémovými dětmi , Rodinné konstelace, Jak 

úspěšně komunikovat - nejen s rodiči, Klima a kázeň, Vrstevnický program , Agrese a 

agresivita u dětí a mládeže, šikana jako narušení vztahů ve skupině, Práce 

s problémovými dětmi 

 

MONIKA NĚMEČKOVÁ  

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: zástupkyně vedoucí pracoviště Zlín, speciální pedagog 

 Nástup do funkce: 1. 9. 2012 

 Nástup do PPP: 2. 9. 1996 

 Délka praxe celkem: 17 let 

 Délka praxe v PPP: 17 let 

 Vzdělání: Univerzita Palackého Olomouc, učitelství pro 1. stupeň speciálních a 

základních škol 

 Výcviky: Sociálně psychologický výcvik, lektorka PhDr. Jitka Laková, Komunikační 

techniky I.,lektor PhDr. Ludovít Beléš, Náprava grafomotorických obtíží u dětí 

předškolního a mladšího školního věku za využití arteterapeutických a relaxačních 

prvků,  lektorka PaedDr. Yveta Heyrovská, Možnosti korekce a kompenzace vývojových 

poruch učení, lektorka PhDr. Jana Swierkoszová, Dyskalkulie – specifické poruchy 

počítání, lektor PaedDr. Josef Novák, Čtenářské dovednosti, lektorka Markéta 
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Caravolas, Ph.D., Metoda dobrého startu, lektorka PhDr. Jana Swierkoszová, Dílčí 

oslabení výkonu, lektorka Mgr.P. Bubeníčková, KUPOZ, lektorka PhDr. Pavla 

Kuncová, Prediktivní baterie čtení, lektorka PhDr. Bohumíra Lazarová, Specifika práce 

s mimořádně nadanými žáky na základní škole, lektorka PhDr. Jitka Fořtíková, PhD., 

Diagnostika dítěte předškolního věku, lektorky Mgr. Jiřina Bednářová, PhDr. Vlasta 

Šmardová, Relaxační metody pro děti, lektor S. Morávek, Vyučování cizím jazykům u 

žáků se specifickými poruchami učení, lektorky Doc. PaedDr. Olga Zelinková,CSc., 

Problémové situace ve výuce, lektor PhDr. Richard Braun, Proškolení odborníků PPP 

pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami (zaměření na žáky se specifickými poruchami učení), lektorky 

PhDr. Pavla Cimlerová, PhDr. Sylva Hönigová, Jak poznat mimořádně nadané dítě a 

jeho potřeby, lektorky PhDr. A. Baladová, PhDr. J. Chudobová, Zajišťování podmínek 

pro efektivní poskytování psychologického poradenství ve Zlínském kraji – projekt 

 

PETRA KRČKOVÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: psycholog 

 Nástup do PPP: 1. 5. 2004 

 Délka praxe celkem: 9 let 

 Délka praxe v PPP: 9 let 

 Vzdělání:  Masarykova univerzita Brno 

 Výcviky: KUPUB (PhDr. Pavla Kuncová) – 16. 11. 2007 v KPPP Zlín, pracoviště 

Kroměříž, Kurz psychorelaxačních technik  (PhDr. Daniela Krausová, PhDr. Václava 

Masáková 1.-3. 12. 2006 – 5.-7. 1. 2007, 40 hodin, Tvořivost dětí, žáků a studentů 

(PhDr. Vladimír Dočkal) – 14. 9. 2006, 6 hodin, W-J – 13.7.2006, Praha, Nové 

trendy a technologie ve výuce mimořádně nadaných dětí – 9.11. 2005, Ostrov rodiny 

(PhDr. Zdeněk Rieger) – 22.-23-9. 2005, 16 hodin, KPPP Zlín, pracoviště Kroměříž, 

Nadané děti – Jak vidíme děti, co si přinášejí, co s nimi – 9.2.2005, KPPP Zlín, 

pracoviště Valašské Meziříčí, Test Kresby postavy (Dr. Zdeněk Altman) – 9.-10.12. 

2004, 16 hodin, Testcentrum, Problematika nadaných předškoláků – 40 hodin, 

ukončení 2.12.2004, IPPP Praha, TA 101 (PhDr. Blanka Čepická) – 15.- 16.10.2004 

 

MICHAELA MAJDYŠOVÁ 

 Titul: Mgr. et. Mgr.  

 Zařazení: psycholog 

 Nástup do PPP: září 2011 

 Délka praxe celkem: 2 roky 

 Délka praxe v PPP: 2 roky 

 Vzdělání: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor Psychologie - 

jednooborová, Obor Pedagogika – jednooborová 

 Výcviky: Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta, 500 h - Brno 2010-2013, 

Edukativní rodičovská terapie, 51 h - Brno 2013, Duševní onemocnění u dětí, 8 h - 
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Praha 2012, Problémové situace ve výuce, 5,5 - Zlín 2011, Seminář Genderová 

perspektiva ve výchovném poradenství - Zlín 2008, Užitek spolupráce, 25 h - Brno 

2008, Úvodní kurz ve videotréninku interakcí, 24 - Brno 2009, Vedení skupin pro 

děti s ADHD, 4 h - Brno 2013, Wechslerovy škály, 72 h - Zlín 2012, SON-R, 6 h - 

Brno 2011, Woodcock-Johnson EI – II, 24 h - Otrokovice 2012, Kresba postavy, 16 

h - Praha 2013, Zajišťování podmínek pro efektivní poskytování psychologického 

poradenství ve Zlínském kraji – Luhačovice, 2012  

 

ZUZANA MALANÍKOVÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: psycholog 

 Nástup do PPP: 1. 9. 2012 

 Délka praxe celkem: 5 let 

 Délka praxe v PPP: 1 rok, 4 měsíce 

 Vzdělání: jednooborová psychologie na Filozofické fakultě, Masarykovy univerzity v 

Brně 

 Výcviky: Započatý výcvik v Gestalt terapii (Institut Dialog, skupina G7) (Letos bude 

absolvováno 124 hodin. Výcvik je koncipován na 5 let, 620 hodin, předpokládané 

ukončení je v r. 2017. Odborné vedení: MUDr. Juraj rektor, MUDr. Helena Fišerová, 

PhDr. Anton Polák.), Workshop párové terapie vedený B. a R. Reisnickovými z institutu 

GATLA v Los Angeles (20 hod., Dr. Robert Reisnick, Dr. Rita Reisnick, Brno, 2012), 

Systemická práce s dětmi a dospívajícími (16 hod., Mgr. Petra Meisnerová, Praha, 

2012), Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a možnosti pomoci (8 hod., MUDr. 

Michal Považan, Praha, 2012), Vedení skupiny pro děti s ADHD (4 hod., RAMPS – 

PaeDr. Drahomíra Jucovičová, Mgr. Jaroslava Budíková, Brno, 2013), Poradenská 

propedeutika pro manželské a rodinné poradenství (34 hod., MUDr. Šárka Poupětová, 

Mgr. Zbyšek Mohaupt, Praha, 2011), Psycholog ve zdravotnictví (Teoretická část – 72 

hod., Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno, 2011), Test 

stromu u Dr. Altmana (16 hod., Dr. Zdeněk Altman, Praha, 2010), Kresba jako nástroj 

poznání dítěte I., II. (dotace jednotlivých kurzů 4 hodiny, celkem 8 hodin, Mgr. Karin 

Konečná, Zlín, 2009 a 2010), Prevence vyhoření (15 hod., MUDr. Pavel Konečný, Zlín, 

2009), Psychohygiena (6 hod., Mgr. Karin Konečná, Zlín, 2009), Základní kurz krizové 

intervence (20 hod., Mgr. Veronika Vymětalová, Olomouc, 2009), Sociálně 

psychologický výcvik ve skupině (40 hod., PhDr. Oldřich Tegze, Brno, 2005) 

 

ALŽBĚTA BAROŇOVÁ  

 Titul: Mgr.  

 Zařazení: psycholog 

 Nástup do PPP: 1. 9. 2011 

 Délka praxe celkem: 2 roky 

 Délka praxe v PPP: 2 roky 
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 Vzdělání: Univerzita Palackého v Olomouci, obor Psychologie 

 Výcviky:Pětiletý psychoterapeutický výcvik v kognitivně - behaviorální  

terapii, Škrdlovice, zahájen v listopadu 2012, ukončení v roce 2017, Výcvik v projektu 

Řešení neřešitelného – metoda Performace Tuning koučování v oblasti školství - 80 

hodin, Žítková, březen - červen 2013, Kurz „Woodcock-Johnson International Edition 

II.“ - Otrokovice, srpen 2012, Vzdělávací akce "Wechslerovy inteligenční škály"  - 72 

hodin, Zlín, květen - červen 2012, Kurzy v rámci projektu Zajišťování podmínek pro 

efektivní poskytování psychologického poradenství ve Zlínském kraji - Luhačovice, 

leden - prosinec 2012, Psycholog ve zdravotnictví“ -  Olomouc, 2010 – 2011 

 

PETRA KAŠNÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: psycholog 

 Nástup do PPP: 1. 9. 2011 

 Délka praxe celkem: 9 let  

 Délka praxe v PPP: 2 roky 

 Vzdělání: UP Olomouc, Filozofická fakulta, obor: Psychologie, UP Olomouc, 

Pedagogická fakulta, obor: Učitelství odborných předmětů pro SZŠ 

 Výcviky: Stress management, Brno, 2005, Test kresba stromu, 16 hodin, Olomouc, 

2009, Test kresba postavy, 16 hodin, Olomouc, 2009, Kurz telefonické krizové 

intervence, 110 hodin, Olomouc, 2010, Problémové situace ve výuce, 5,5 hodin, Zlín, 

2011, Jak poznat mimořádně nadané dítě a jeho potřeby, 8 hodin, Kroměříž, 2012, 

Wechslerovy inteligenční škály, 72 hodin, Zlín, 2012, WJ-IE, Zlín, 2012. 

 

 

EVA DOŠLOVÁ 

 Titul: PhDr. 

 Zařazení: odpovědný pracovník detašovaného pracoviště Slavičín, psycholog 

 Nástup do PPP: leden 2010 

 Délka praxe celkem: 5 let, 4 měsíce 

 Délka praxe v PPP: 3 roky, 8 měsíců 

 Vzdělání: Univerzita Palackého Olomouc, obor jednooborová psychologie 

 Výcviky: Neukázněný a neprospívající žák (neučí se a ještě zlobí)., Bioenergetika – 

práce s tělem, Diagnostika dítěte předškolního věku, Diagnostika a intervence k podpoře 

školní zralosti romských dětí, Kariérové poradenství v základních a středních školách, 

Kariérové poradenství pro žáky středních škol, Komunikace v pedagogické praxi., 

Performance Tuning (Řešení problémů, Koučování, Dosahování cílů), 80 hod, Žítková, 

2013, Kurz k diagnostické metodě - The Woodcock-Muňoz Foundation, 26 hod, 

Otrokovice, 2012, Kurz k diagnostické metodě – GPOP, 16 h, Zlín, 2011, Kurz 

k diagnostické metodě – SON-R, 6 h, Brno, 2010, Program celoživotního vzdělávání 
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v rozsahu 200 hod., Dopravní psychologie - 200 hodin, Olomouc 2012, Wechslerovy 

inteligenční škály, 72 hod, Zlín, 2012. 

 

MARCELA KROBOTOVÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: speciální pedagog 

 Nástup do PPP: 1. 1. 1991 

 Délka praxe celkem: 24 let 

 Délka praxe v PPP: 22 let 

 Vzdělání: Univerzita Palackého Olomouc, ŠMVZP 

 Výcviky: Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího školního 

věku za využití arteterapeutických a relaxačních prvků, lektorka PaedDr. Yveta 

Heyrovská, Možnosti korekce a kompenzace vývojových poruch učení, lektorka PhDr. 

Jana Swierkoszová, Využití počítačového programu Písmohrátky – diagnostika v praxi, 

lektorka PhDr. Jana Swierkoszová, Dyskalkulie – specifické poruchy počítání, lektor 

PaedDr. Josef Novák, Metoda dobrého startu, lektorka PhDr. Jana Swierkoszová, 

Možnosti integrace dětí s mentálním postižením do MŠ lektorky PhDr. Milena 

Szpaková, Mgr. Helena Stráská, Specifika práce s mimořádně nadanými žáky na 

základní škole, lektorka PhDr. Jitka Fořtíková, PhD., 6 h, Tvořivost dětí, žáků a 

studentů, lektor PhDr. Vladimír Dočkal CSc., 6 h., Metodika rozvoje grafomotoriky a 

počátečního psaní, lektorka PhDr. Jaroslava Svobodová, PhD., 7 h, Rozvoj vnímání 

dítěte předškolního věku, lektorka Mgr. Jiřina Bednářová, 8 h, Diagnostika poruch učení 

u dětí předškolního věku, in NIDV, 8 h, Orientační logopedické vyšetření, lektorka Mgr. 

Václava Tomická, 14 h, Deficity dílčích funkcí, lektorka Doc.PhDr.Věra Pokorná, Csc., 

5 h, Lze diagnostikovat dyslexii v předškolním věku?, lektorka Doc.PaedDr. Olga 

Zelinková,CSc., 6 h, Diagnostika třídních kolektivů, in AUDENDO, 8 h, Diagnostika 

dítěte předškolního věku, lektorky Mgr. Jiřina Bednářová, PhDr. Vlasta Šmardová, 8 h, 

Vyučování cizím jazykům u žáků se specifickými poruchami učení, lektorky 

Doc.PaedDr. Olga Zelinková,CSc., 6 h, Management školní třídy, in AUDENDO, 8 h, 

Klima a kázeň, lektorka PhDr. Helena Vrbková, 6 h, Splývavé čtení, lektorka PaedDr. 

Mária Navrátilová, 6 h, Vrstevnický program, in NIDV, Školící a výcvikový kurz 

typologie osobnosti – GPOP, lektoři M. Niederlová, S. Hoskovcová, V. Havlůj, 16 h, 

Výchovné styly a jejich přesah do školní praxe, lektorka Mgr. Milena Mikulková, 5, 5 h, 

Kariérové poradenství pro žáky středních škol, lektorka Mgr. Lenka Opravilová, 21 h, 

Problémové situace ve výuce, lektor PhDr. Richard Braun, 5, 5 h, Proškolení odborníků 

PPP pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami (zaměření na žáky se specifickými poruchami 

učení), lektorky PhDr. Pavla Cimlerová, PhDr. Sylva Hönigová, 8 h, Jak poznat 

mimořádně nadané dítě a jeho potřeby, lektorky PhDr. A. Baladová, PhDr. J. 

Chudobová, 8 h, Zajišťování podmínek pro efektivní poskytování psychologického 

poradenství ve Zlínském kraji - projekt 
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BLANKA AUDOVÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: speciální pedagog 

 Nástup do PPP: 1. 9. 2001 

 Délka praxe celkem: 30 let 

 Délka praxe v PPP: 12 let 

 Vzdělání: Univerzita Palackého Olomouc, obor ŠMVZP 

 Výcviky: Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího školního 

věku za využití artetherapeutických a relaxačních prvků (Praha, 2005,  8.hod.), 

Výchovné styly a jejich přesah do školní praxe (Zlín, 2011, 5,5.hod.), Test rizika poruch 

čtení a psaní pro rané školáky (Brno, 2006, 4hod.), Čtenářské dovednosti (Praha, 2005, 

6.hod.), Vyučování cizím jazykům u žáků se specifickými poruchami učení ( Kroměříž, 

2009, 6.hod.), Slovní hodnocení a sebehodnocení  na 1. Stupni ZŠ  ( Zlín, 2005,  4.hod.), 

Dyspraxie – vývojová porucha koordinace (Kroměříž, 2006, 6.hod.), Splývavé čtení 

(Zlín, 2009, 6.hod.), Problematika specifických poruch učení a chování I.,II.,III., ( Val. 

Meziříčí, 2002, 18. hod.), Klima a kázeň (Praha,  2009, 6.hod.), Diagnostika dítěte 

předškolního věku ( Kroměříž, 2009, 8.hod.), Hyperaktivní, hypoaktivní a agrasivní dítě 

(Kroměříž, 2002, 18.hod.), Metoda dobrého startu ( Kroměříž, 2005, 6.hod.), Integrace, 

integrované dítě  ( Zlín, 2002, 6.hod.), Integrace a vzdělávání žáků se SVPU a SVPCH 

na základní a střední škole ( Kroměříž, 2003, 6.hod.) , Kariérové poradenství pro žáky 

SŠ ( Zlín, 2011, 21.hod.), Proškolení odborníků PPP pro potřeby uzpůsobení podmínek 

pro konání maturitní zkoušky (Brno, 2009, 8.hod.), Zajišťování podmínek pro efektivní 

poskytování psychologického poradenství ve Zlínském kraji 

 

MICHAELA PELAJOVÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: speciální pedagog 

 Nástup do PPP: 1. 11. 2001 

 Délka praxe celkem: 12 let 

 Délka praxe v PPP: 12 let 

 Vzdělání: Univerzita Palackého Olomouc, obor Učitelství pro střední školy (učitelství 

sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy), Masarykova univerzita 

Brno, specializační program Speciální pedagogika – etopedie, Univerzita Palackého 

Olomouc, rozšiřující studium Speciální pedagogiky - SVPU 

 Výcviky: Sociálně psychologický výcvik, 2002, 150 h, Kurz pro školní metodiky 

prevence a prevence SPJ, 1999, PdF UP Olomouc, Sociální klima školní třídy, 2001, 6 h, 

Monitorování problémových projevů chování ve školním prostředí, 2002, 5 h, Účinné 

metody preventivní práce, 2002, 30 h, Speciální techniky sociální práce, 2003, Rizikové 

chování dospívajících a jeho prevence, 2004, Terapeutická práce s dětmi jako součást 

výchovného procesu, 2003, 9 h, Metodika práce s problémovými dětmi, 2004, 12 h, 

Šikana a agresivita, 2004, 12 h, Zajišťování podmínek pro efektivní poskytování 

psychologického poradenství ve Zlínském kraji, 2012-2013, Rozpoznání a řešení 
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agresivity a šikany ve školách, 2011, 8 h, Jak poznat mimořádně nadané dítě a jeho 

potřeby, 2012, 8 h, Multikulturalita a rovné příležitosti v dnešní české škole, 2003, 12 h, 

Činnost NPC a legislativa v oblasti drog, 2003, 5 h, Problémové situace ve výuce, 2011, 

5,5 h, Konference Dyskorunka, 2012, 9 h 

 

GABRIELA VOJTĚŠKOVÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: speciální pedagog 

 Nástup do PPP: 1. 4. 2012 

 Délka praxe celkem: 10 let 

 Délka praxe v PPP: 1 rok, 5 měsíců 

 Vzdělání:  PdF MU Brno, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ, speciální pedagogika 

 Výcviky: Komunikace v pedagogické praxi, Komunikace se zaměřením na rétoriku, 

Základy znalostí typu osobnosti a psychických poruch v praxi, 66 hodin, Luhačovice 

2010, Motivace a sociální potřeby v praxi, Profil učitele, 66 hodin, Luhačovice 2010, Jak 

poznat mimořádně nadané dítě, Neukázněný a neprospívající žák, Právní úprava 

inkluzívního vzdělávání v ČR, Rozvoj klíčových kompetencí v MŠ a ZŠ (a průřezová 

témata v ZŠ), Hry pro efektivní vyučování, Škola hrou aneb do školy se těšíme, Inovace 

ve vzdělávacím procesu, Rozdílné úrovně žáků při výuce cizích jazyk, Interaktivní 

výuka, Digitální učební materiály pro ZŠ, Náprava SPU, Performance Tuning 

Koučování pro řídící pracovníky škol, 80 hodin, Žítková, 2013, Individuální vzdělávací 

plán v praxi  

 

LENKA BEZDĚKOVÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: speciální pedagog 

 T.č. na rodičovské dovolené – od 19. 7. 2012 

 

PAVLA TITĚROVÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: psycholog 

 T.č. na rodičovské dovolené – od 16. 11. 2012 
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRACOVIŠTĚ VE ZLÍNĚ A DETAŠOVANÉHO 

PRACOVIŠTĚ VE SLAVIČÍNĚ - NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

 

JANA STIBOROVÁ  

 Zařazení: účetní 

 Vzdělání: Gymnázium Zlín (ukončeno 1983) 

 Nástup do PPP: 1. 6. 2000 

 Délka praxe celkem: 30 let 

 Délka praxe v PPP: 13 let 

 

MARTINA ANDRÝSKOVÁ  

 Zařazení: administrativní pracovnice 

 Vzdělání: Střední pedagogická škola Přerov (ukončeno 1997) 

 Nástup do PPP: 18. 8. 2010 

 Délka praxe celkem: 16 let 

 Délka praxe v PPP: 3 roky 

 

ONDŘEJ HUŇKA  

 Zařazení: správce IT 

 Vzdělání: Střední průmyslová škola Uherský Brod (ukončeno 2007) 

 Nástup do PPP: 1. 9. 2009 

 Délka praxe celkem: 6 let 

 Délka praxe v PPP: 4 roky 
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2.2 PRACOVIŠTĚ V KROMĚŘÍŽI A DETAŠOVANÉ 

PRACOVIŠTĚ V HOLEŠOVĚ 

 

PRACOVIŠTĚ V KROMĚŘÍŽI 

Adresa: Jánská 197, 767 01 Kroměříž 

Vedoucí pracoviště ve školním roce 2012/2013: PhDr. Jaroslava Chudobová 

Telefon: 575 570 564, e-mail: pppkm@ppporzl.cz  

 

UMÍSTĚNÍ PRACOVIŠTĚ V KROMĚŘÍŽI 

Budova, ve které pracoviště sídlí, se nachází v blízkosti centrálního náměstí v historické části 

města, která je chráněnou památkou UNESCO. Je ve vlastnictví zřizovatele. Byla předána do 

správy k vlastnímu využití od 1. 1. 2001. V budově se nachází 3 patra, k dispozici je celkem 

14 pracoven, zasedací místnost, čekárna a kuchyňka.  

V přízemí budovy jsou k užívání 3 pracovny pro kariérové poradenství a knihovna, odborná 

pracovna. 

V I. patře je k dispozici zasedací místnost, ve II. patře jsou k užívání 3 odborné pracovny, 

pracovna vedoucí pracoviště a pracovna administrativní pracovnice, čekárna a kuchyňka, ve 

III. patře je k užívání 5 odborných pracoven. 

 

 

PRACOVIŠTĚ V HOLEŠOVĚ 

Adresa: Zlínská 993, 769 17 Holešov 

Odpovědný pracovník na pracovišti ve školním roce 2012/2013: Mgr. Ilona Jančíková 

Telefon: 575 570 564, e-mail: pppkm@ppporzl.cz  

 

UMÍSTĚNÍ DETAŠOVANÉHO PRACOVIŠTĚ V HOLEŠOVĚ 

Detašované pracoviště v Holešově se nachází v prostorách Vyšší policejní školy a Střední 

policejní školy MV v Holešově, Zlínská ulice 991 (pronájem je realizován od 1. 7. 2008) – 

pronajaty jsou celkem 2 místnosti pro odborné pracovníky, WC a čekárna. 

 

 

 

 

 

mailto:pppkm@ppporzl.cz
mailto:pppkm@ppporzl.cz
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRACOVIŠTĚ V KROMĚŘÍŽI A DETAŠOVANÉHO 

PRACOVIŠTĚ V HOLEŠOVĚ - NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

 

K pracovišti patří především lidé. Proto uvádíme přehled pracovníků pobočky a stručnou 

charakteristiku jejich profesního zakotvení. 

 

 

JAROSLAVA CHUDOBOVÁ  

 Titul: PhDr. 

 Zařazení: vedoucí pracoviště Kroměříž, psycholog 

 Nástup do PPP: 1. 2. 1979 

 Délka praxe celkem: 37 let 

 Délka praxe v PPP:35 let 

 Vzdělání: FF UP Olomouc, obor psychologie, pedagogika,  (ukončeno :1976 a 1981)            

 Výcviky: akreditovaný videotrenér, dětská klinická psychologie, grafologie, zdravý 

životní styl, prevence sociálně patologických jevů, kurzy Pesso Boyden Terapie,  

kurzy k diagnostice mimořádně nadaných, GPOP, Wechslerovy inteligenční škály, 

Woodcock - Johnson Internacional Edition včetně supervize, výcvik rodinné 

systemické terapie včetně supervize 

                                                              

 

ZBYNĚK OŘECHOVSKÝ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: zástupce vedoucí pracoviště Kroměříž, psycholog  

 Nástup do PPP: 16. 8. 1996 

 Délka praxe celkem: 17 let 

 Délka praxe v PPP: 17 let 

 Vzdělání: FF UP Olomouc, obor psychologie (ukončeno 1996) 

 Výcviky: primární prevence sociálně patologických jevů, kurz videotrénink interakcí, 

sociální klima školy, relaxační metody, krizová intervence, KUPOZ, Woodcock-

Johnson International Edition, Wechslerovy škály, GPOP, diferenciální diagnostika 

PAS, a mnoho dalších kratších seminářů 

 

ILONA JANČÍKOVÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: odpovědná pracovník detašovaného pracoviště Holešov, psycholog 

 Nástup do PPP: 1. 9. 1992 

 Délka praxe celkem: 36 let 

 Délka praxe v PPP: 21 let 

 Vzdělání: FF MU Brno, obor psychologie (ukončeno: 1977) 

 Profesní zaměření:       

- diagnostika výukových a výchovných obtíží 
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- diagnostika školní zralosti, profesní orientace 

- supervize začínajících psychologů 

- prevence sociálně patologických jevů – výcvik peer aktivistů 

 Výcviky: klinická psychologie, hypnóza I. a II. 

 

HELENA DOLEŽELOVÁ  

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: psycholog   

 Nástup do PPP: 22. 4. 1992 

 Délka praxe celkem: 21 let 

 Délka praxe v PPP:  21 let 

 Vzdělání: FF UP Olomouc, obor psychologie (ukončeno: 1989)                                         

 Profesní zaměření:   

- diagnostika výukových a výchovných obtíží  

- diagnostika školní zralosti, profesní orientace 

- videotrénink interakcí 

- supervize začínajících psychologů 

- KUPOZ, KUPREV, HYPO 

 Výcviky: akreditovaný videotrenér, zdravý životní styl, metoda Dobrého startu, 

relaxační metody, krizová intervence, semináře k SVPU, Wechslerovy inteligenční 

škály, GPOP, 

 

STANISLAV MELICH 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: psycholog 

 Nástup do PPP: 1. 9. 2009 

 Délka praxe celkem: 4 roky 

 Délka praxe v PPP: 4 roky 

 Vzdělání:  Filozofická fakulta MU Brno, obor psychologie (ukončeno 2010) 

 Profesní zaměření:  

 - diagnostika výukových a výchovných obtíží 

- diagnostika školní zralosti 

- individuální terapie 

- profesní orientace 

 Výcviky: frekventant dlouhodobého sebepoznávacího výcviku v Gestalt terapii, 

Základní kurz Rorschachovy metody, Kurz Použití Rorschachovy metody u dětí, 

Woodcock-Johnson International Edition, Wechslerovy inteligenční škály, Golden 

Personality Type Profile -dotazník typologie osobnosti, Sandplay v přístupu Satirové 

 

ALEXANDRA BALADOVÁ 

 Titul: PhDr. 

 Zařazení: speciální pedagog 

 Nástup do PPP: 4. 9. 1995 
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 Délka praxe celkem: 23 let 

 Délka praxe v PPP: 18 let 

 Vzdělání: FF UK Praha, obor pedagogika, péče o nemocné (ukončeno 1990), PdF UP 

Olomouc, speciální pedagogika (vzdělání ukončeno 2006) 

 Výcviky: Specifické vývojové poruchy učení, Specifické poruchy chování, Metoda 

dobrého stratu, Metoda rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní, Hyperaktivní, 

hypoaktivní a agresivní dítě, Prevence SVPU u předškolních dětí, Prevence školních 

obtíží, Diagnostika dítěte předškolního věku, Neukázněné dítě v předškolním věku, 

Metody vyučování čtení, Dyspraxie, Dyskalkulie, Neprospívající a problémový žák, 

Rámcové vzd. programy pro děti se specifickými vzd. potřebami, Modelové řešení 

šikany, Obtížné rozhovory, Úvod do kresebných projektivních technik, Zdravý životní 

styl, Antistresový program, Využití balančních míčů pro uvolnění a relaxaci horních 

končetin, Relaxační metody, Relaxační metody u dětí, Diagnostika SPU u adolescentů 

a dospělých, Kariérové poradenství pro žáky SŠ, Proškolení pro potřeby uzpůsobení 

podmínek pro konání maturitní zkoušky,  

Sexuální výchova, Sexuální zneužívání dítěte, Detekce násilí na dětech, KUPOZ, 

KUPREV, KUPUB, HYPO, Diagnostika mimořádného nadání, Nadané děti ve škole, 

Učíme nadané žáky, Extrémně nadané děti v MŠ, Nadané děti a nadaní žáci 

s Aspergerovým syndromem, Diagnostika poruch autistického spektra v kontextu 

mimořádného nadání, Modely integrace mimořádně nadaných žáků, Vyšetření 

matematických schopností u mimořádně nadaných, Matematický talent a ICT, 

Rozumově nadaní žáci s poruchami učení, Možnosti a meze vzdělávání nadaných, 

Práce s mimořádně nadanými žáky na běžné ZŠ, Rozvoj grafomotoriky u mimořádně 

nadaných žáků, Tvorba úloh pro nadané na SŠ.  

 

DANIELA GREBÍKOVÁ 

 Titul:Mgr. 

 Zařazení: speciální pedagog, logoped    

 Nástup do PPP: 1. 10. 1992  

 Délka praxe celkem: 29 let 

 Délka praxe v PPP: 21 let 

 Vzdělání: PdF MU Brno, obor speciální pedagogika - logopedie, surdopedie 

(ukončeno:2002) 

 Výcviky: Metoda dobrého startu, specifické vývojové poruchy učení, logopedické 

nápravy, zdravý životní styl, krizová intervence, KUPOZ 

 

JARMILA MÍČKOVÁ 

 Titul: PaedDr. 

 Zařazení: speciální pedagog 

 Nástup do PPP: 1. 9. 1985 

 Délka praxe celkem: 28 let 

 Délka praxe v PPP: 26 let 

 Vzdělání: PdF UP Olomouc, obor speciální pedagogika( ukončeno 1985) 
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 Výcviky: náprava grafomotorických obtíží, Metoda dobrého startu, specifické 

vývojové poruchy učení + chování, zdravý životní styl, základy grafologie, relaxační 

metody, krizová intervence, KUPOZ, KUPREV, HYPO, mimořádně nadané dítě, 

agresivita, šikana, komunikace, uzpůsobení podmínek pro konání maturitních zkoušek 

– certifikát, diagnostika předškolního věku, diagnostika SPU u adolescentů a 

dospělých osob, kresebné projektové techniky – test stromu a postavy, práce s legem, 

trénink fonematického uvědomování podle Elkonina, produktivní baterie čtení, 

čtenářské dovednosti, problematika laterality, integrace a inkluze 

 

HANA PRAŽÁKOVÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: speciální pedagog 

 Nástup do PPP: 8. 10. 1996 

 Délka praxe celkem: 17 let 

 Délka praxe v PPP: 17 let 

 Vzdělání: Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor speciální pedagogika vzdělání  

(ukončeno 1996) 

 Výcviky: vývojové poruchy učení, metoda Dobrého startu, zdravý životní styl., 

základy grafologie, kurz grafomotoriky, KUPREV, semináře k SVPUCH  

 

JULIE ZRNOVÁ  

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: speciální pedagog 

 Nástup do PPP: 3. 9. 2000 

 Délka praxe celkem:13 let 

 Délka praxe v PPP:13 let 

 Vzdělání: VOŠ sociální a pedagogická - obor sociální pedagogika, PdF MU Brno, 

obor speciální pedagogika (ukončeno: 2005) 

 Výcviky: výcvik peer aktivistů, zdravý životní styl, Street Law -  Právo pro každý 

den, specifické vývojové poruchy učení, Metoda dobrého startu, léčebné a 

psychologické ježdění na koni, práce s nadanými dětmi, KUPOZ, Canisterapie 

 

IRENA GRODOVÁ   

 Titul: Mgr.  

 Zařazení: speciální pedagog, metodik prevence, metodik pro vzdělávání 

 Nástup do PPP: 1. 9. 1997 

 Délka praxe celkem: 27 let  

 Délka praxe v PPP: 16 let 

 Vzdělání: Univerzita T. Bati Zlín - FHS, obor pedagogika - specializace v pedagogice  

- sociální  pedagogika (ukončeno 2008), Pdf UP Olomouc, speciální pedagogika – 

etopedie, rozšíření specializace (ukončení v 6/2014) kurz CŽV – UK FF katedra 

psychologie - Prevence nežádoucích jevů a závislostí (2 roky, ukončeno 2001) 
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 Výcviky: zdravý životní styl, prevence sociálně patologických jevů, krizová 

intervence, minimalizace šikany, diagnostika klimatu školních tříd 

 

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRACOVIŠTĚ V KROMĚŘÍŽI - NEPEDAGOGIČTÍ 

PRACOVNÍCI 

 

EVA JIŘÍČKOVÁ  

 Zařazení: administrativní pracovnice 

 Vzdělání: SEŠ Kroměříž (ukončeno 1981) 

 Nástup do PPP:2. 1. 2004 

 Délka praxe celkem: 32 let 

 Délka praxe v PPP: 9 let 

 

MARCELA VOJTÁŠKOVÁ 

 Zařazení: administrativní pracovnice (asistentka pro doplňkovou činnost) 

 Vzdělání: SEŠ Kroměříž (ukončeno 1991) 

 Nástup do PPP:5. 1. 1998 

 Délka praxe celkem:21 let 

 Délka praxe v PPP:15 let 
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2.3 PRACOVIŠTĚ V UHERSKÉM HRADIŠTI A 

DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ V UHERSKÉM BRODĚ 

 

PRACOVIŠTĚ V UHERSKÉM HRADIŠTI 

Adresa: Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště 

Vedoucí pracoviště ve školním roce 2012/2013: PhDr. Nataša Gmentová 

Telefon: 572 551 352, e-mail: pppuh@ppporzl.cz  

 

 

UMÍSTĚNÍ PRACOVIŠTĚ V UHERSKÉM HRADIŠTI 

Pracoviště poradny Uherské Hradiště se nachází v historické části města budově poblíž 

centrálního náměstí, která je v majetku Zlínského kraje. Poradna třípatrovou budovu využívá 

od září 2001.  

Budova má dva vchody. Hlavní chod pro klienty poradny z ulice Františkánská, vedlejší 

vchod z boční strany budovy přes malý dvorek, který využívá organizace v pronájmu.  

V přízemí se nachází příjímací kancelář administrativní pracovnice, pracovna speciálního 

pedagoga a čekárna pro klienty. Na patře je rovněž úklidová místnost a sociální zařízení. 

Zároveň je na patře školicí místnost s vlastním WC a skladem.  

V prvním patře se po pravé straně nachází pracovna speciálního pedagoga a psychologa, 

společná kuchyňka, sklad, sociální zařízení a čekárna. Na levé straně je odborná pracovna 

(speciální pedagog) a dále dvě pracovny, které jsou v současné době nepravidelně využívány. 

Je zde rovněž sociální zařízení a kuchyňka.  

Ve druhém patře se nacházejí dvě odborné pracovny (psycholog, speciální pedagog), WC, 

pokoj pro hosty s vlastním sociálním zařízením a čekárna. Na pravé straně je velká místnost 

sloužící jako čekárna, nebo malá společenská a terapeuticko-výcviková místnost. Sousedí se 

dvěma odbornými pracovnami (psycholog, speciální pedagog), které mají společné sociální 

zařízení.  

V posledním patře sídlí na levé straně Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, 

které je zde od roku 2012 v pronájmu. Na pravé straně se nachází dvě odborné pracovny, 

z nichž je jedna neobsazená, druhá se společně s ještě jednou větší místností využívá 

k vyšetřování v rámci kariérového poradenství.  V suterénu budovy je prádelna, kotelna, dílna 

pro údržbáře a archívy. 

 

 

 

 

mailto:pppuh@ppporzl.cz
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PRACOVIŠTĚ V UHERSKÉM BRODĚ 

Adresa: Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod 

Odpovědný pracovník na pracovišti ve školním roce 2012/2013: Mgr. Hana Hnátková 

Telefon: 572 638 148, e-mail: pppub@ppporzl.cz  

 

UMÍSTĚNÍ DETAŠOVANÉHO PRACOVIŠTĚ V UHERSKÉM BRODĚ 

 

Detašované pracoviště v Uherském Brodě sídlí v prostorách Obchodní akademie na 

Předbranské ulici v Uherském Brodě. 

K dispozici je čekárna, pracovna administrativní pracovnice, dvě pracovny pro individuální 

práci s klienty, místnost pro práci se skupinami a zázemí. 

 

 

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRACOVIŠTĚ V UHERSKÉM HRADIŠTI A 

DETAŠOVANÉHO PRACOVIŠTĚ V UHERSKÉM BRODĚ - PEDAGOGIČTÍ 

PRACOVNÍCI 

 

K pracovišti patří především lidé. Proto uvádíme přehled pracovníků pobočky a stručnou 

charakteristiku jejich profesního zakotvení. 

 

 

NATAŠA GMENTOVÁ 

 Titul: PhDr. 

 Zařazení: vedoucí pracoviště Uherské Hradiště, psycholog 

 Nástup do PPP: 15. 3. 1994 

 Délka praxe:  29 let 

 Délka praxe v PPP: 19 let 

 Vzdělání:  FF UP Olomouc, jednooborová psychologie (ukončeno 1984), státní 

rigorózní zkouška FF UP  Olomouc 1988 

 Výcviky: Akreditovaný psychoterapeutický výcvik  Integrativní  psychoterapie – 625 

hodin, Olomouc 1999-2003, Imaginativní metody v psychoterapii  - 21 hodin, 

Olomouc 1995, Eriksonovská  hypnoterapie  I,II – 40 hod, Olomouc 1996, Hledání 

vnitřního dítěte – 78 hodin, Olomouc 1997, Úvod do využití  Scénotestu  v poradenské 

praxi – 8 hodin, Kroměříž - 2003, Využití  Scénotestu v poradenské praxi – 10 hodin, 

Uherské Hradiště – 2004, Ostrov rodiny I,II – 32 hodin, Kroměříž – 2005 – 2006, 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení – NIDV - Zlín – 2007, Tělo a krize, 

Tělo a trauma – 60 hodin, MV GŘ HZS ČR – 2009,Kariérové poradenství 

v základních a středních školách- 48 hodin - Žítková, Školící a výcvikový kurz GPOP 

mailto:pppub@ppporzl.cz
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-16 hodin – Zlín, Kariérové poradenství pro žáky středních škol – 21 hodin - Uherské 

Hradiště, Sociální klima ve škole, rizikové jevy ve škole a jejich odhalování, 

individuální i skupinové intervence – 64 hodin – Luhačovice – 2012, Wechslerovy  

inteligenční  škály – 72 hodin - Zlín – 2012 

 

VLADIMÍRA ŠMÍDKOVÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: zástupkyně vedoucí pracoviště Uherské Hradiště, psycholog 

 Nástup do PPP: 22. 6.1992 

 Nástup do funkce zástupce vedoucího: únor 2009 

 Délka praxe:  21 let 

 Délka praxe v PPP: 21 let 

 Vzdělání:  FF UP Olomouc, jednooborová psychologie, ukončeno 1992 

  Výcviky: Klinická grafoanalýza  /70 hodin, Brno 1995-1996/, Úvod do využití 

Scénotestu v poradenské praxi – 8 hod - Kroměříž – 2003, Úvodní kurz videotrénink 

interakcí /24 hodin - Brno 2003,Využití  Scénotestu v poradenské praxi – 10 hod. - 

Uherské Hradiště – 2004, Ostrov rodiny I,II – 32 hod, Kroměříž 2005 – 2006, 

Základní kurz krizové intervence /51 hodin, Uh.Hradiště - Zlín – 2005, WJIE- 

certifikace  /20 hodin - Brno 2007, Studium pro ředitele škol a školských zařízení – 

NIDV, Otrokovice /100h+15, 2008-2009, Proškolení odborníků PPP pro potřeby 

uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky /8 hodin -  Brno 2009, Kariérové 

poradenství v základních a středních školách- 48 hodin - Žítková /2010-2011, Školící 

a výcvikový kurz GPOP -16 hodin - Zlín 2011, Kariérové poradenství pro žáky 

středních škol – 21 hodin - Uherské Hradiště 2011, Sociální klima ve škole, rizikové 

jevy ve škole a jejich odhalování, individuální i skupinové intervence – 64 hodin, 

Luhačovice – 2012, Wechslerovy   inteligenční škály – 72 hodin - Zlín – 2012, Před 

dokončením akreditovaný psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální 

analýze / 700 hodin, Vranov u Brna, 2008-2013/ 

 

BOHDANA BLAŽKOVÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: psycholog 

 Nástup do PPP: 5. 12. 1995 

 Délka praxe celkem: 18 let 

 Délka praxe v PPP: 18 let 

 Vzdělání: FF MU Brno, obor psychologie (ukončeno 1995) 

 Výcviky: Prevence drogových závislostí, Sdružení AZ Help Praha, 24 hod., 1996, 

Lüscherův barvový test, PhDr. Tegze, 20 hod..1997, Preventivní protidrogový výcvik 

s peer prvkem, Mgr. Opravil, 20 hod.,1999, Včasná identifikace problémů spojených 

s užíváním návykových látek, PhDr.  Frouzová, 16 hod. - 1999, Náprava 
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grafomotorických obtíží, PaedDr. Heyrovská, 8 hod. – 2000, Konflikt a komunikace, 

Mgr. Janíková, Mgr. Janík, 20 hod. – 2001, Sociální klima školní třídy, Prof. Mareš, 6 

hod. – 2001, Školský management – Jak psát projekty, Mgr. Lauermann, 7 hod. – 

2002, Antistresový program, Mgr. Janíková, Mgr. Janík, 20 hod. – 2002, Test stromu, 

kresba postavy, PhDr. Altman, 16 hod. – 2002, Gamblerství, alkoholismus, závislost 

na jiném člověku, PhDr. Frouzová, 8 hod. – 2003, Jednání s problémovými typy 

jedinců, PhDr. Frouzová, 8 hod. – 2003, Nadané děti ve škole, PhDr. Dočkal, 8 hod. – 

2003, Úvodní kurz VTI, Mgr. Beaufortová, 24 hod. – 2003, Scénotest, PhDr. 

Humpolíček, 10 hod. – 2004, Základy sociální patologie, PhDr. Sochůrek, 6 hod. – 

2005, Jak na dětskou agresivitu, PhDr. Šturma, 4 hod. – 2005, Základní kurz krizové 

intervence, PhDr. Lucká, 51 hod. – 2005, Preventivní práce se třídou, PhDr. 

Slavíková, 6 hod. – 2006, Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů 

primární prevence užívání návykových látek, PhDr. Slavíková, 8 hod. – 2006, Úvodní 

modul školení poučených uživatelů, Ing. Mrkus, 12 hod. – 2006, Tvořivost dětí, žáků 

a studentů, PhDr. Dočkal, 6 hod. – 2006, Sexuální zneužívání dítěte, detekce násilí na 

dětech, problematika závislostí u dětí a mládeže, Česká lékařská komora, 8 hod. – 

2006, Diagnostika sociálního klimatu v třídním kolektivu, PhDr. Zapletalová, 8 hod. – 

2006, Sociometricko-ratingový dotazník, PhDr. Slavíková, 9 hod. – 2006, Labyrint, 

manželé Janíkovi, 10 hod. – 2006, KUPUB, PhDr. Kuncová, 6 hod. – 2007, Agrese a 

agresivita u dětí, šikana jako narušení vztahů ve skupině, PaedDr. Martínek, 12 hod. – 

2008, Výcviková kurz GPOP, PhDr. Niederlová, PhDr. Hoskovcová, 16 hod. – 2011, 

Problémové situace ve výuce, PhDr. Braun, 5,5 hod. – 2011, Specifické projevy 

chování a jejich řešení ve školní praxi, MUDr. Šrámková, Mgr. Pokorná, Mgr. 

Hasoňová, 9 hodin – 2011, Kariérové poradenství v základních a středních školách, 

PhDr. Šimonek, 48 hod. – 2011, Kariérové poradenství pro žáky středních škol, Mgr. 

Opravilová, 21 hod. – 2011, Wechslerovy inteligenční škály, PhDr. Laciga, 72 hodin – 

2012, Kariérové poradenství pro žáky SŠ – 2011, Kariérové poradenství pro ZŠ a SŠ – 

2011, Wechslerovy inteligenční škály – 2012, Rizikové jevy ve škole a jejich 

odhalování – 2012 

 

SYLVA GRYČOVÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: speciální pedagog 

 Nástup do PPP: 14. 11. 2000 

 Délka praxe celkem: 7,6 roků 

 Délka praxe v PPP: 7,6 roků 

 Vzdělání: FF MU Brno, obor speciální pedagogika (ukončeno 2000) 

 Profesní zájem: speciálně pedagogická diagnostika a individuální reedukace 

 Výcviky: SPU a reedukace SPU – 2001, Reedukace dyskalkulie – 2006,  

Dyskalkulie – mladší a starší školní věk – 2007, Grafomotorika - 2008 
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IRENA KŘÍŽOVÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: speciální pedagog 

 Nástup do PPP: 1. 5. 2011 

 Délka praxe celkem: 2,6 let 

 Délka praxe v PPP: 2,6 let 

 Vzdělání: PdF MU Brno, obor speciální pedagogika-základní studium (ukončeno 

2007), PdF MU Brno, obor speciální pedagogika (ukončeno 2012) 

 Výcvik: Rizikové jevy ve škole a možnosti jejich odhalování, 2012 

 

DAGMAR KUBOVÁ 

 Titul: Mgr 

 Zařazení: speciální pedagog 

 Nástup do PPP: 1. 9. 1994 

 Délka praxe celkem: 25 let 

 Délka praxe v PPP: 19 let 

 Vzdělání: PdF UK Praha, obor speciální pedagogika 

 Výcviky: Sociální klima ve škole, rizikové jevy ve škole a jejich odhalování, 

individuální i skupinové intervence, 88 hodin – 2012, Karierové poradenství pro žáky 

SŠ, 21 hod – 2011, Kariérové poradenství v ZŠ a SŠ, 48 hodin – 2011, Co nového ve 

světě dyslexie - 2011, PUP k MZ, 2009, Reedukace dyskalkulie mladší a starší školní 

věk – 2006, Poruchy matematických schopností u dětí ZŠ - 2002, Výukový a 

výcvikový program, relaxační techniky – 2001, Náprava graf. obtíží u dětí školního a 

předškolního věku - 2000 

 

DAGMAR MITÁČKOVÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: psycholog 

 Nástup do PPP: 1. 10. 1994 

 Délka praxe celkem: 19 let 

 Délka praxe v PPP: 19 let 

 Vzdělání: FF MU Brno, obor psychologie (ukončeno 1994) 

 Výcvik: Školící a výcvikový kurz D2, NEO, 6 hodin – 2013, Rizikové jevy ve škole a 

jejich odhalování – 2012, Školící a výcvikový kurz GPOP – 2012, Wechslerovy 

inteligenční škály - 2012, Kariérové poradenství pro žáky SŠ - 2011 

 

MIROSLAV ZAPLETAL 

 Titul: PaedDr. 

 Zařazení: speciální pedagog 

 Nástup do PPP: 27. 8. 2007 

 Délka praxe celkem: 33 let 
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 Délka praxe v PPP /KPPP Zlín: 6 let 

 Vzdělání: PdF UP Olomouc, obor etopedická, 2-leté rozšiřující studium spec. ped. – 

logopedie a surdopedie, doktorát ze spec. ped. se zaměřením na patopsychologii 

 Výcviky: Rizikové jevy ve škole a jejich odhalování – 2012, Kariérové poradenství 

pro žáky SŠ - 2011, Co nového ve světě dyslexie - 2011, Vzdělávání mimořádně 

nadaných žáků – 2010, „Psycholog písma“ 3 leté studium v Institutu psychologie 

písma v Brně, Výcvik ve VTI /SPIN Praha/ - videotrenér 

 

MARKÉTA KŘÍŽKOVÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: psycholog 

 T.č. na rodičovské dovolené – od 3. 4. 2013 

 

HANA HNÁTKOVÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: odpovědná vedoucí detašovaného pracoviště Uherský Brod, speciální 

pedagog 

 Nástup do PPP: 1.9.1996 

 Délka praxe celkem: 24 let 

 Délka praxe v PPP:17 let 

 Vzdělání: PdF UP Olomouc, obor speciální pedagogika (ukončeno 1989) 

 Výcviky: Sociální klima ve škole, rizikové jevy ve škole a jejich odhalování, 

individuální a skupinové intervence, 88 hodin – 2012, Kariérové poradenství v ZŠ a 

SŠ, 48 hodin – 2011, Účinná intervence u dětí nejen s poruchami chování, 16 hodin – 

2011, Psychologie pro speciální pedagogy, UK Praha, 250 hodin – 2006, Relaxační 

techniky, IPIPAPP Olomouc, 20 hodin – 2001, Metody a techniky práce s rodinami I., 

Olomouc, 24 hodin – 1998, Dg.SPU u adolescentů a dospělých, Praha - 2009, PUP 

k MZ, 8 hod. - Praha 2009, Nadané dítě, Specifika výuky mimořádně nadaných, Jak 

poznat nadané dítě, 2005, 2007, 2012 - 21 hodin, Náprava grafomotorických obtíží – 

2000, Školící a výcvikový kurz GPOP, Praha, 2011 

 

DENISA ONDRUŠKOVÁ 

 Titul: Mgr 

 Zařazení: psycholog 

 Nástup do PPP: 2. 3. 2006 

 Délka praxe celkem: 7,5 let 

 Délka praxe v PPP: 7,5 let 

 Vzdělání: FF MU Brno, obor psychologie (ukončeno 2006) 

 Profesní zájem: psychologická diagnostika dětí a poradenská práce s rodinou 
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EVA ZEMČÍKOVÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: psycholog 

 Nástup do PPP: 23. 8. 2010 

 Délka praxe celkem: 3 roky 

 Délka praxe v PPP: 3 roky 

 Vzdělání: FF MU Brno, obor psychologie (ukončeno 2010) 

 Výcviky: Školící a výcvikový kurz D2, NEO, 6 hodin – 2013, Využití relaxačních 

technik při práci se žáky jako forma podpůrných opatření,  6 hodin – 2013, Kurz 

Wechslerových škál a Cross battery assessment, 72 hodin – 2012, Sociální klima ve 

škole, rizikové jevy ve škole a jejich odhalování, individuální i skupinové intervence, 

88 hodin – 2012, Kariérové poradenství pro žáky SŠ, 21 hodin – 2011, Školící a 

výcvikový kurz GPOP, 16 hodin – 2011, Účinná intervence u dětí nejen s poruchami 

chování, 16 hodin – 2011,  Kurz pro začínající pracovníky PPP, 42 hodin - 2010, 

Kariérové poradenství v ZŠ a SŠ, 48 hodin – 2011, Kresba postavy (FDT), 16 hodin – 

2009, Kresba jako nástroj poznání dítěte, 4 hodiny – 2009, Test apercepce ruky a 

Lüscherův barvový test, 16 hodin – 2009 

 

 

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRACOVIŠTĚ V UHERSKÉM HRADIŠTI A 

DETAŠOVANÉHO PRACOVIŠTĚ V UHERSKÉM BRODĚ - NEPEDAGOGIČTÍ 

PRACOVNÍCI 

 

DARJA HÁJKOVÁ 

 Zařazení: administrativní pracovnice 

 Nástup do PPP: 1. 11. 1999 

 Délka praxe celkem: 36 let 

 Délka praxe v PPP: 14 let 

 Vzdělání: dvouletá zdravotní škola (ukončeno 1972), dálkové studium SZŠ Uherské 

Hradiště (ukončeno 1982), Postgraduální studium ošetřovatelství v dětské psychiatrii, 

Brno, 3 roky (ukončeno 1992) 

 

RENATA MALUŠKOVÁ 

 Titul: Bc. 

 Zařazení: administrativní pracovnice 

 Nástup do PPP: 18. 3. 2002 

 Délka praxe celkem: 27 let 

 Délka praxe v PPP: 11,6 let 

 Vzdělání: Univerzita J. A. Komenského Praha, obor andragogika (ukončeno 2013) 
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 Výcviky: Psychohygiena v práci, 6 hodin – 2011, Problematika vývojových poruch 

učení, 25 hodin – 2007, Kurz krizové intervence, 51 hodin – 2005, Rizikoví rodiče-

rizikové děti, 6 hodin – 2003 
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2.4 PRACOVIŠTĚ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 

 

PRACOVIŠTĚ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 

Adresa: Křížná 782, 757 01 Valašské Meziříčí 

Vedoucí pracoviště ve školním roce 2012/2013: Mgr.Věra Žilová 

Telefon: 571 621 643, e-mail: pppvm@ppporzl.cz  

 

UMÍSTĚNÍ PRACOVIŠTĚ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 

Vlastníkem budovy, v jejichž prostorách pracoviště sídlí, je KÚ. Pozemky vlastní město 

Valašské Meziříčí. Smlouva o výpůjčce mezi příspěvkovými organizacemi je realizována od 

01. 08. 1983. 

Pracoviště se nachází v 1. patře. K dispozici je 1 pracovna vedoucí, (+ vstupní místnost), 5 

odborných pracoven, 1 pracovna administrativy, 1 zasedací místnost, 1 počítačová pracovna, 

1 čekárna, 1 kuchyňka, toalety. 

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRACOVIŠTĚ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ - 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

 

K pracovišti patří především lidé. Proto uvádíme přehled pracovníků pobočky a stručnou 

charakteristiku jejich profesního zakotvení. 

 

 

VĚRA ŽILOVÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: vedoucí pracoviště Valašské Meziříčí, speciální pedagog 

 Nástup do PPP: 01. 09. 1983 

 Nástup do funkce zastupující ředitelky: 1. 9. 2008 

 Nástup do funkce vedoucí pracoviště: 1. 1. 2010 

 Délka praxe v PPP: 30 let 

 Výcviky: Poradenské dovednosti I. a II., Integrace žáků se spec. vzdělávacími 

potřebami, Vyučování cizím jazykům u žáků s SPU,  Deficity dílčích funkcí, Metoda 

dobrého startu, Kurz grafomotoriky - Heyrovská, Metody nácviku čtení a psaní, 

Prediktivní baterie čtení, Diagnostika SPU u adolescentů a dospělých, Uzpůsobení 

podmínek maturitní zkoušky, KUPOZ, KUPREV, Funkční studium pro vedoucí 

pracovníky I. 

 

mailto:pppvm@ppporzl.cz
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NIKOLA BARTOŠOVÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: zástupkyně vedoucí pracoviště Valašské Meziříčí, psycholog 

 Nástup: 08. 04. 2002 

 Praxe celkem: 11 let 

 Praxe v PPP: 11 let 

 Výcviky: 460 hodin vzdělání v systemické rodinné terapii, kurzy k diagnostickým 

technikám (Wechslerovy inteligenční škály, GPOP, Woodcock – Johnson 

International Edition,  SON – R 2,5 – 7 ), kresebné a projektivní techniky, vývojová 

diagnostika dětí s kombinovaným postižením, kariérové poradenství, odborné 

semináře k nadaným dětem, k dětem s diagnózou ADHD a poruchami chování 

 

NADĚŽDA JASKULOVÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: speciální pedagog 

 Nástup: 01. 02. 2009 

 Praxe celkem: 21 let 

 Praxe v PPP: 5 let 

 Výcviky: Integrace žáků se spec. vzdělávacími potřebami, mimořádně nadaní žáci a 

jejich potřeby, metody nácviku čtení a psaní, diagnostika SPU u adolescentů a 

dospělých, uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky, kariérové poradenství pro žáky 

základních a středních škol, skupinová stimulace předškolních dětí,  kurz 

grafomotoriky, výuka psaní písmem Comenia Script 

 

JAROSLAVA ŠALOMOVÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: psycholog 

 Nástup: 13. 08. 1992 

 Praxe celkem: 28 let 

 Praxe v PPP: 21 let 

 Výcviky: Kurzy k diagnostickým metodám (SON-R 2,5-7, WJ-IE, Wechslerovy 

inteligenční škály WISC III a WAIS III, GPOP, DDF, Scénotest), výcvikové kurzy 

krizové intervence, odborné semináře k nadaným dětem, k dětem s diagnózou ADHD 

a poruchami chování, k diagnostice dětí s kombinovaným postižením, ke zdravému 

životnímu stylu, k využití některých projektivních technik, k domácímu násilí; 

výukový a výcvikový program – Logoterapie I a II, Tragická triáda logoterapie, Práce 

s rodinou v pedagogicko-psychologické poradně, výcvik v terapiích rodinných 

systémů (cyklus A). 

 

ZDEŇKA MARTINKOVÁ 

 Titul: Bc. 

 Zařazení: speciální pedagog, metodik prevence 
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 Nástup: 02. 08. 1993 

 Praxe celkem: 20 let 

 Praxe v PPP: 20 let 

 Výcviky: Výchova ke zdravému životnímu stylu, relaxační techniky, imaginativní 

techniky, malterapie, právo pro každý den, sociální klima třídy, rozpoznávání a řešení 

agresivity a šikany ve škole, specifické projevy chování a jejich řešení, kurz SO-RA-

D, rizikové chování na internetu 

 

KRISTÝNA GRENCNEROVÁ 

 Titul: PhDr. 

 Zařazení: psycholog 

 T.č. na mateřské dovolené – od 21. 3. 2013 

 

DANIELA JANČOVÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: speciální pedagog 

 Nástup: 09. 03. 2011 

 Praxe celkem: 21 let 

 Praxe v PPP: 1 rok, 9 měsíců 

 Odchod z PPP: k 1. 1. 2013 

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRACOVIŠTĚ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ - 

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

 

BLAŽENA HRNKOVÁ  

 Zařazení: administrativní pracovnice 

 Vzdělání: ISŠ-COP Valašské Meziříčí, obor: asistentka podnikatele (ukončeno 1998) 

 Nástup do PPP: 1. 3. 2010 

 Délka praxe celkem: 14 let 

 Délka praxe v PPP: 3 roky 
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2.5 PRACOVIŠTĚ NA VSETÍNĚ 

 

PRACOVIŠTĚ NA VSETÍNĚ 

Adresa: Hrbová 1561, 755 01 Vsetín 

Vedoucí pracoviště ve školním roce 2012/2013: PaedDr. Hana Koňaříková 

Telefon: 571 411 426, e-mail: pppvs@ppporzl.cz  

 

UMÍSTĚNÍ PRACOVIŠTĚ NA VSETÍNĚ 

Pracoviště na Vsetíně využívá prostor Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. 

(zastupuje ředitel Bc. Michal Trčálek). Pracoviště je v pronájmu od 1. 1. 2007. 

Místnosti k dispozici: pracovna vedoucího, pracovna administrativní pracovnice, 4 pracovny 

odborných pracovníků, kuchyňka, zasedací místnost, čekárna, WC klienti, WC zaměstnanci, 2 

chodby, 2 sklady, archiv. 

Pracoviště původně představovalo detašované pracoviště Valašského Meziříčí. Stalo se však 

samostatnou pobočkou. 

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRACOVIŠTĚ NA VSETÍNĚ - PEDAGOGIČTÍ 

PRACOVNÍCI 

 

HANA KOŇAŘÍKOVÁ 

 Titul: PaedDr. 

 Zařazení: vedoucí pracoviště Vsetín, speciální pedagog 

 Nástup do PPP: 3. 5. 1993 

 Délka praxe celkem: 27 let 

 Délka praxe v PPP: 20 let 

 Vzdělání: UK Praha, obor: speciální pedagogika (ukončeno 1986) 

 Výcviky: Vzdělávací program Performance Tuning koučování – 2012, Účast 

v projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji 

školy – 2010, Proškolení odborníků PPP pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání 

maturitní  

zkoušky – 2009, Deficity dílčích funkcí, B Sindelar, Psychodiagnostika Brno – 2008, 

Účast v projektu Autoevaluace subjektu – 2008, Kurz školitele stážistů (začínajících 

spec. pedagogů na PPP) – 2007, Poradenské dovednosti, Institut vzděl. V oblasti 

drogových závislostí - Brno 2005, Výcvikový kurs telefonické krizové intervence, 

RIAPS Praha 1997, Kurz logopedických asistentů - Ostrava -Vsetín 1988 

mailto:pppvs@ppporzl.cz
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KATEŘINA BULAWA STŘÍTESKÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: zástupce vedoucí na pracovišti Vsetín, psycholog 

 Nástup do PPP: 1. 9. 2005 

 Délka praxe celkem: 8,5 let 

 Délka práce v PPP: 8 let 

 Vzdělání: FF UK Praha, obor psychologie (ukončeno 2006) 

 Výcviky: Richterova škola grafologie a příbuzných kresebných technik, Kurzy 

k užívání diagnostických metod (Wechslerovy inteligenční škály, GPOP, SON-R 2,5-

7, WJ-IE, test stromu), Sociálně-psychologický výcvik, 40 hodin, Náprava 

grafomotorických obtíží u dětí, Arteterapeutický kurz I., II. Stupeň, Vzdělávací 

program Performance Tuning koučování - 2013, Proškolení odb. PPP pro potřeby 

uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky - IPPP Praha, Deficity dílčích 

funkcí, B. Sindelar 

 

VERONIKA POTĚŠILOVÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: psycholog 

 Nástup do PPP: 21. 1. 2011 (na pozici metodik kariérového poradenství), 1. 10. 2011 

(na pozici psycholog) 

 Délka praxe celkem: 3,5 let 

 Délka praxe v PPP: 2,5 let  

 Vzdělání: FSS MU Brno, obor psychologie (ukončeno leden 2010) 

 Výcviky: Sociálně-psychologický výcvik ve skupině (60 hodin), Základní kurz 

krizové intervence (20 hodin), Kresba postavy (FDT) (16 hodin), Kresba stromu (15 

hodin), Prevence sexuálně rizikového chování (16 hodin), Školící a výcvikový kurz 

GPOP (16 hodin), Kariérové poradenství pro žáky SŠ (21 hodin), Kurz seznamující s 

užíváním testu SON-R (6 hodin), Wechslerovy škály (72 hodin), Performance tuning 

(koučování, řešení problémů, dosahování cílů) (80 hodin) 

 

DANA MATĚJOVÁ 

 Titul: Mgr. 

 Zařazení: speciální pedagog 

 Nástup do PPP: 1. 9. 1996 

 Délka praxe celkem: 25 let 

 Délka praxe v PPP: 17 let 

 Vzdělání: UP Olomouc, obor: speciální pedagogika (ukončeno 1988) 

 Výcviky: Kurs pro logopedické asistentky - 30 hodin, Telefonická krizová intervence, 

100 hodin, Grafomotorika, seminář - 8 hodin, Uvíznutí v dospívání - 16 hodin, Hypo a 

hyperaktivní dítě - 54 hodin, Diagnostika SPU u adolescentů a dospělých, seminář, 8 
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hodin, Proškolení odb. pracovníků pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání mat. 

zkoušky u žáků s SPU - 8 hodin, Kariérové poradenství pro žáky středních škol - 21 

hodin, Diagnostika dítěte předškolního věku - 8 hodin 

 

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PRACOVIŠTĚ NA VSETÍNĚ - NEPEDAGOGIČTÍ 

PRACOVNÍCI 

 

JITKA MATUŠOVÁ 

 Zařazení: administrativní pracovnice 

 Vzdělání: ISŠ-COP Valašské Meziříčí, obor: asistentka podnikatele (ukončeno 1998) 

 Nástup do PPP: 1. 1. 2013 

 Délka praxe celkem: 14 let 

 Délka praxe v PPP: 9 měsíců 
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3. HLAVNÍ ČINNOST KPPP A ZDVPP ZLÍN 

 

Hlavní činnost KPPP a ZDVPP Zlín vyplývá z platné legislativy a právních dokumentů, kde 

jsou vymezeny standardní činnosti školského poradenského zařízení.  

Základní služby organizace jsou poskytovány zdarma dětem předškolního věku, žákům ZŠ, 

SŠ, VOŠ (ve věkovém rozmezí od cca 3 let) a dále učitelům, výchovným poradcům a dalším 

pracovníkům škol a školských zařízení Zlínského kraje. 

Oblasti hlavní činnosti KPPP a ZDVPP Zlín se zaměřují zejména na: 

 Vyšetření, diagnostiku, vypracování zpráv a doporučení (popřípadě zajištění následné 

odborné péče a/nebo integrace) u objednaných klientů 

 Péči o rozvoj potenciálu a možností klientů ze škol a školských zařízení, širokou 

oblast prevence vzniku negativních důsledků 

 Opakované konzultace, kontrolní vyšetření a dlouhodobé vedení klientů 

 Kariérové poradenství a profesní orientaci u žáků ZŠ, SŠ a VOŠ 

 Spolupráci se školami a školskými zařízeními (zejména s výchovnými poradci, 

metodiky primární prevence ve školách apod.) 

 Vystavování posudků k uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (PUP) 

 Spolupráci s jinými odborníky v daném regionu – pediatry, psychiatry, klinickými 

psychology, pracovníky SPC, policií ČR, OSPOD, vedením měst a obcí atd.  
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POČTY KLIENTŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 

Součet vyšetřených klientů podle druhu školy za jednotlivá 

pracoviště od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 

 

Součet vyšetřených klientů za jednotlivá pracoviště                          

v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 

  

                                         pracoviště 

Druh školy Zlín Uh. Hradiště Uh. Brod Kroměříž Val. Meziříčí Vsetín 

Mateřské školy 448 349 119 411 229 183 

z toho se zdravotním postižením 6 3 2 2 1 0 

Základní školy - 1. stupeň 799 589 206 617 419 272 

z toho se zdravotním postižením 132 272 80 101 98 69 

Základní školy - 2. stupeň 458 233 82 327 215 168 

z toho se zdravotním postižením 91 30 9 71 27 31 

Střední školy 199 105 49 138 77 103 

z toho se zdravotním postižením 6 4 1 2 1 2 

Konzervatoře 0 0 0 0 0 0 

z toho se zdravotním postižením 0 0 0 0 0 0 

Vyšší odborné školy 2 5 0 5 1 1 

z toho se zdravotním postižením 1 0 0 1 0 0 

Rodiny, školsky nezařazení 3 19 6 20 13 14 

Celkem 1909 1300 462 1518 954 741 

Celkem za KPPP a ZDVPP 
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Vyšetření klienti podle druhu poradenské služby                

v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 

 

  

druh poradenské služby počet vyšetřených klientů 

1. školní zralost 1 466 

2. výukové problémy 4 038 

3. výchovné problémy 443 

4. profesní orientace 345 

5. ostatní 592 

 

Celkem 
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OBLAST PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

 

Základním cílem je naplňování činnosti metodika prevence dle legislativních opor, 

jmenovitě:  

A) Vyhláška 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

zařízeních 

B) Metodické doporučení č. 21291/2010-28 k primární prevenci rizikového chování u dětí, 

žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 

 

Dílčí činnosti a aktivity zahrnují zejména:  

 zajišťování specifické prevence rizikového chování a realizace preventivních opatření  

 koordinace a metodická podpora školních metodiků prevence (individuální 

konzultace, pracovní setkávání, projektová činnost, supervize, pomoc při zpracování 

MPP …) 

 praktická pomoc při řešení aktuálních problémů souvisejících s výskytem rizikového 

chování ve škole - ve spolupráci se ŠMP a dalšími pedagogickými pracovníky (TU, 

VP), vždy na žádost školy 

 udržování pravidelného kontaktu se všemi institucemi, organizacemi a jednotlivci, 

které se v kraji v prevenci angažují 

 spolupráce s krajským školským koordinátorem prevence (vypracovávání podkladů 

pro výroční zprávy, pomoc při tvorbě koncepce prevence kraje, účast na poradách, 

vypracovávání oponentských posudků k projektům škol v Programu I. MŠMT, 

podklady hodnocení k ocenění škol za MPP, koncepci preventivní práce ve školství a 

na úrovni kraje  

 péče o odborný rozvoj formou DVPP v problematice specifické prevence  

 

Zapojení pracovníci v jednotlivých pobočkách: 

 Pracoviště Zlín: Mgr. Pelajová Michaela, spec. pedagog, úvazek na MP 0,5 

 Pracoviště Uherské Hradiště:  Mgr. Blažková Bohdana, psycholog; úvazek na MP 0,5 

 Pracoviště Kroměříž:  Mgr. Grodová Irena, spec.pedagog, úvazek na MP 0,5 

 Pracoviště Vsetín a Valašské Meziříčí: Bc. Martínková Zdeňka, spec. pedagog, úvazek 

na MP 0,5 

 

Přehled realizovaných aktivit v oblasti primární prevence rizikového 

chování: 

a) práce v terénu (dle zakázek škol či požadavků rodičů) celkem 61 setk. /48 tříd /1020 

žáků 

- preventivní programy  - jednorázové přednášky 

a) 2x   (SŠ – styly učení, sebepoškozování) 

b) 30x (ZŠ – jak se bránit násilí; vztahy v naší třídě; normální je nekouřit) 

- intervence: 5x (4x ZŠ a 1x víceleté G)  
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- diagnostiky klimatu tříd: 9x (4x ZŠ, 5x SŠ) 

- následné programy ve třídách tzv. indikovaná prevence: 9x (4x ZŠ, 5x SŠ) 

- výcviková skupina (peer program) : 6x  

b) individuální konzultace s pedagogy (i diplomanti) v PPP nebo školách: 132x  

skupinové konzultace s pedagogy /v PPP nebo ve školách např. rozbory výsledků 

práce ve třídách: 23x  

c) vedení školních metodiků prevence (schůzky v PPP) 22 setkání 

d) individuální poradenství rodičům: 12x  

skupinové poradenství rodičům (rozbory výsledků žáků z prev. programů - účast na 

třídních schůzkách – info o situaci ve třídě): 7x  

konzultace se zástupci z odborných zařízení prevence: 55x  

e) schůzky s krajskou školskou koordinátorkou prevence dr. Peterkovou: 5x  

f) účast na školeních MŠMT, konferencích, komisích k prevenci:  4x (komise prevence, 

vyhodnocení MPP, porada MŠMT) 

g) administrativní a posudková práce, např.: 

- podklady pro KÚ (hodnocení Minimálních preventivních programů): 252x 

- oponentské posudky pro MŠMT k projektům ze spádových škol ze ZK: 15x 

 

 

PRÁCE S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI ŽÁKY 

 
KPPP a ZDVPP Zlín věnuje pozornost také diagnostice a práci s mimořádně nadanými žáky. 

Primárním cílem je takové žáky rozpoznat a ve spolupráci se školou maximálně optimalizovat 

výchovně vzdělávací proces tak, aby možnost využití potenciálu mimořádně nadaných žáků 

byla maximální. Pozornost je věnována rovněž dvojí výjimečnosti. 

Koordinátorkou práce s mimořádně nadanými žáky pro KPPP a ZDVPP Zlín ve školním roce 

2012/2013 byla PhDr. Jaroslava Chudobová, vedoucí pracoviště Kroměříž. 

 

 

SETKÁNÍ S VÝCHOVNÝMI PORADCI 

 

Ke standardním činnostem KPPP a ZDVOPP Zlín patří také práce s výchovnými poradci. 

Ve školním roce 2012/2013 jsme se vrátili k formě regionálních setkání, která jsou 

realizována 2x ročně v hlavních pobočkách KPPP a ZDVPP Zlín (Zlín, Kroměříž, Uherské 

Hradiště, Valašské Meziříčí, Vsetín).  

 PODZIMNÍ TERMÍN 2012 byl mimo jiné věnován otázkám integrace, diagnostiky a 

spolupráce se školami a školskými zařízeními. Jako hosté vystoupili např. pracovníci 

odboru školství Zlínského kraje. 

 JARNÍ TERMÍN 2013 byl mimo jiné věnován otázkám IVP, legislativy a spolupráce 

se školami a školskými zařízeními. Jako hosté vystoupili např. inspektoři ČŠI. 
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4. Doplňková činnost a další aktivity KPPP a ZDVPP Zlín 

 

V souladu se zřizovací listinou a platnými legislativně vymezenými pravidly byly ve školním 

roce 2012/2013 realizována aktivity doplňkové činnosti. 

Podle § 17 odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů nám byl vydán na základě oznámení ze dne 28. 11.2012 

Magistrátem města Zlína, odboru živnostenského, živnostenský list na doplňkovou činnost. 

Předmět podnikání:   

 Psychologické poradenství a diagnostika  

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

(Obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací 

práce, Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod, Poradenská a 

konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, Mimoškolní výchova a 

vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 

 

 

Vzdělávací akce realizované v rámci doplňkové činnosti ve 

školním roce 2012/2013 

 

 Na základě smlouvy o spolupráci na akreditaci a realizaci vzdělávacích programů 

s Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školou 

Kroměříž bylo uskutečněno studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium 

pedagogiky podle § 22, odst.1, písm.b) z č.563/2004 Sb. k výkonu činnosti vychovatele, 

pedagoga volného času nebo asistenta pedagoga (realizace výuky: září 2012-červen 

2013). Výuku zajišťují pedagogové VOŠP S a SPgŠ Kroměříž. Absolventi získali 

znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon 

činnosti vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga. Celkový počet 

účastníků výuky ve školním roce 2012/2013 byl 42. 

 Seminář – „Specifické vývojové poruchy učení – základní kurz“, realizace dne 3. – 

5.10.2012 (interní lektoři - PaedDr. Míčková, Mgr. Doleželová, PhDr. Baladová, Mgr. 

Grebíková, pracoviště Kroměříž), (externí lektoři - Mgr. Trlicová, Mgr. Nagyová, 

učitelky dyslektických tříd ZŠ Oskol Kroměříž). Zúčastnilo se celkem 15 

pedagogických pracovníků ze základních škol Zlínského kraje. 

 Seminář – „Třída je můj tým, Práce se sympatickými a nesympatickými žáky“,                            

realizace dne 24. - 26.10.2012  (externí lektor - Mgr. Opravil) 

 Seminář - „Sociálně psychologické hry na SŠ, Klima školní třídy“, realizace dne 24. - 

26.10.2012 (interní lektor - Mgr. Grodová, pracoviště Kroměříž). Účast - 25 
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pedagogických pracovníků Střední školy hotelové a služeb Kroměříž v jejich 

prostorách. 

 Seminář - „Práce se sympatickými a nesympatickými žáky“, realizace dne 14.11.2012                   

(externí lektor – Mgr. Opravil). Účast -  11 pedagogických pracovníků ZŠ, SŠ a 

ostatních školských zařízení ZK. 

 Seminář - „Třída je můj tým“, realizace dne  17.12.2012  (externí lektor - Mgr. 

Opravil). Účast – 17 pedagogických pracovníků Arcibiskupského gymnázia Kroměříž 

v jejich prostorách. 

 Seminář - „Prevence grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku“, 

realizace dne 30.1.2013 (interní lektor -  PaedDr. Míčková, pracoviště Kroměříž). 

Účast – 13 pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ ZK. 

 Na základě smlouvy o spolupráci na akreditaci a realizaci vzdělávacích programů 

s Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školou 

Kroměříž bylo uskutečněno studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium 

pedagogiky podle § 22, odst.1, písm.b) z č.563/2004 Sb. k výkonu činnosti vychovatele, 

pedagoga volného času nebo asistenta pedagoga (realizace výuky březen 2013 - 

červen 2013). Výuku zajišťují pedagogové VOŠP S a SPgŠ Kroměříž.   Celkový počet 

účastníků výuky 32.  

 Seminář - „Práce se sympatickými a nesympatickými žáky“, realizace dne 18.2.2013,                                

(externí lektor – Mgr.Opravil). Účast – 30 pedagogických pracovníků ZŠ Zachar 

v prostorách školy. 

 Seminář -   „Vedení obtížných rozhovorů“, realizace dne  14.5.2013, (externí lektor 

Mgr. Opravil). Účast – 49 pedagogických pracovníků Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ 

Slavičín v prostorách školy. 

  Seminář -   „SVPU“  realizace dne 29. a  30.8.2013  (interní lektoři -  PaedDr. 

Míčková, PhDr. Baladová, PhDr. Chudobová, pracoviště Kroměříž). Účast – 25 

pedagogických pracovníků Střední školy hotelové a služeb Kroměříž v prostorách 

školy. 

Realizovaná přednášková činnost v rámci doplňkové činnosti ve školním roce 2012/2013  

 Přednášky o školní zralosti (pro rodiče)    -   17 x 

 Přednášky pro učitelky MŠ  -   2 x 

 Přednášky pro pedagogy  ZŠ  -  5 x  

 Přednášky pro pedagogy SŠ  -  7 x 

 

Z důvodu malého počtu přihlášených účastníků byly zrušeny tyto plánované akce: 

- Vedení třídních schůzek, dne 11.2.2013 (externí lektor - Mgr. Opravil) 

- Klima školní třídy, dne 21.2.2013 (interní lektor – Mgr.Grodová, pracoviště Kroměříž) 

- Školní metodik prevence ve školském zařízení, dne 13.3.2013 (interní lektor – 

Mgr.Grodová, pracoviště Kroměříž) 

- Kritéria školní připravenosti pro vstup do 1.třídy. Prevence SVPU, diagnostika, dne 

21.3.2013 (interní lektor – PaedDr.Míčková, pracoviště Kroměříž) 

- Jak poznat mimořádně nadané dítě a jeho potřeby, dne 18.4.2013 ( interní lektoři – 

PhDr. Baladová, PhDr.Chudobová, pracoviště Kroměříž) 
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- Třída je můj tým, dne 26.4.2013 (externí lektor – Mgr.Opravil) 

- Obtížné rozhovory, dne 13.5.2013 (externí lektor – Mgr.Opravil) 

- Sociálně psychologické hry na ZŠ a SŠ, dne 22.5.2013 (interní lektor – Mgr.Grodová, 

pracoviště Kroměříž) 

 

Prodej odborných publikací v rámci doplňkové činnosti na 

pracovištích KPPP a ZDVPP Zlín v rámci doplňkové činnosti ve 

školním roce 2012/2013 

 

Ve spolupráci s nakladatelstvím Tobiáš byl realizován prodej odborných publikací přímo u 

nás za výhodné ceny, možnosti prohlídky knih a konzultace. 

Přehled odborných publikací, které lze na našich pobočkách zakoupit: 

 Pavučinka – čeština nejen pro dyslektiky (pracovní sešity, herní plány, přehledy učiva) 

– podstatná jména, přídavná jména, vyjmenovaná slova, pravopis a sluchové vnímání. 

 Čítanka pro dyslektiky II, III a IV 

 Číst a psát se naučím 1, 2 

 Základy čtení 1 a 2 

 Pracovní sešit k nápravě vývojových poruch učení v ČJ  I a II 

 Pozornost  

 Shody a rozdíly 

 Připravujeme se do školy 

 Čáry Máry I a II    

 Čtení, psaní, malování 1, 2 a 4 

 Rozvoj početních představ I a II 

 Dyskalkulie  

 Artikulace 

 

Pronájem prostor v rámci doplňkové činnosti na pracovištích 

KPPP a ZDVPP Zlín v rámci doplňkové činnosti ve školním roce 

2012/2013 

V uvedeném školním roce byl realizován pronájem prostor na pracovišti v Kroměříži a 

Uherském Hradišti pro realizace různých akcí. V pracovišti Kroměříž je realizován 

dlouhodobý pronájem nebytových prostor k činnosti ordinace klinické psychologie (PhDr. K. 

Zezulka). 
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Projekty úspěšně realizované KPPP a ZDVPP Zlín ve školním 

roce 2012/2013 

Registrační číslo 
CZ.1.07/1.3.09/04.0005 

Název projektu Zajišťování podmínek pro efektivní poskytování psychologického 

poradenství ve Zlínském kraji 

Příjemce Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Zlín 

Datum zahájení realizace    1. 8. 2011 

Datum ukončení realizace 31. 1. 2013 

Partneři projektu --- 

Stručný popis průběhu realizace projektu 

Projekt byl zahájen souběžnou přípravou vzdělávacích aktivit pro pracovníky poradny a přípravou diagnosticko-

vzdělávacího portálu. Portál byl zaměřen na podporu vzdělávacích aktivit jednotlivých seminářů a zároveň umožnit 

diagnostiku třídních kolektivů pro potřeby účastníků kurzů. Proškolení pracovníků KPPP a ZDVPP Zlín bylo 

realizováno formou dvoudenních školení v průběhu měsíců leden, únor, březen, říjen, listopad 2012. K závěru 

projektu (květen – červen 2012) proběhlo školení psychologů ve využití WISC – diagnostika intelektových 

schopností dětí a posouzení celkové úrovně a struktury jejich rozumových schopností. 

Dále byla pořízena výpočetní, audiovizuální a záznamová technika pro potřeby vzdělání, diagnostiky a 

administrování projektu.  

Na MŠMT bylo akreditováno 7 vzdělávacích seminářů: 

1. Klima ve třídě a jeho vliv na vztahy ve skupině 

2. Agrese v třídním kolektivu a možnosti řešení vztahových problémů 

3. Rizikové jevy ve škole a možnosti jejich zjišťování 

4. Odhalování rizikových jevů v třídních skupinách – prakticky 

5. Intervenční strategie při rizikových jevech ve škole 

6. Skupinové intervence při zjištění rizikových jevů ve škole – prakticky 

7. Individuální intervence při zjištění rizikových jevů ve škole – prakticky 

Platnost akreditace stanovilo MŠMT do 25. 10. 2015. Semináře budou v rámci udržitelnosti nabízeny veřejnosti 

přes Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, které je nedílnou součástí pedagogicko-

psychologické poradny. 

Dosažené cíle projektu 

1. Vytvoření diagnosticko-vzdělávacího portálu 

2. Pořízení výpočetní a audiovizuální techniky 

3. Vytvoření sedmi vzdělávacích akcí a jejich akreditace na MŠMT 

4. Proškolení (počet podpořených osob) 429 osob 

Počet podpořených osob Dosažená hodnota 

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

začleněnými do integrovaných tříd 

95 

Udržitelnost projektu 
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Akreditované semináře budou nabízeny Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, které je 

nedílnou organizační součástí krajské poradny. Pracovníci poradny mohou využívat diagnostické nástroje portálu a 

vědomostní databázi studijních materiálů.  

Registrační číslo 
CZ 1.07/1.2.00/14.0007 

Název projektu Rozvoj kariérového poradenství, rozšíření nabídky psychologických a 

speciálně pedagogických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami a mimořádně nadané 

Příjemce Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Zlín 

Datum zahájení realizace 1. 4. 2010 

Datum ukončení realizace 31. 3. 2013 

Partneři projektu ZŠ Kojetín, Sv. Čecha, Církevní ZŠ, Veselí nad Moravou, ZŠ Kojetín, nám. 

Míru, ZŠ M. Kudeříkové, Strážnice 

Stručný popis průběhu realizace projektu 

Projekt byl zaměřen na zlepšení rovných příležitostí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

mimořádně nadaných. Cílem bylo snížit případy nesprávné volby jejich studijní či profesní cesty včetně 

předčasných odchodů ze systému vzdělávání. Snahou bylo přispět k vytvoření fungujícího integrovaného systému 

kariérového poradenství v kraji s přesahem do dalších krajů- Olomouckého, Jihomoravského. 

Došlo k vytvoření čtyř specializovaných pracovišť kariérového poradenství v Kroměříži, Valašském Meziříčí, 

Uherském Hradišti a ve Zlíně.  

Součástí projektu bylo zpracování nových testových baterií pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a 

terapeutických modulů pro skupinovou práci. 

V průběhu celého projektu probíhaly pracovní schůzky manažerského týmů, které se zaměřovaly na plnění 

jednotlivých klíčových aktivit. 

Dosažené cíle projektu 

1. Vznik čtyř specializovaných pracovišť kariérového poradenství v Kroměříži, Uherském Hradišti, 

Valašském Meziříčí a ve Zlíně vybavená ICT a přístrojovou technikou sloužící k realizaci kariérového 

poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané, kde byly ověřovány 

nově vytvořené testové baterie. 

2. Vytvoření metodických materiálů k diagnostice kariérového poradenství včetně metodik jejich používání 

(celkem 2 ks). 

3. Vytvoření modulů skupinové práce zaměřené na Sebepoznání a Mapování vlastních učebních stylů včetně 

metodik skupinové práce s těmito moduly (celkem 3ks). 

4. V průběhu projektu vznikly informační materiály propagující projekt- letáky pro žáky, rodiče a další 

odborníky a plakát pro školy informující o možnostech a nabídce pomoci v oblasti kariérového poradenství 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

5. Posílení kompetencí a odborné způsobilosti pracovníků poraden formou seminářů, školení, kurzů a 

výměny zkušeností. Celkem bylo v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků opakovaně podpořeno 

133 pracovníků z toho 117 žen. 

Webové stránky projektu 

www.projektefektivniporadenstvi.cz  

www.ppporzl.cz  

http://www.projektefektivniporadenstvi.cz/
http://www.ppporzl.cz/
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Počet podpořených osob Dosažená hodnota 

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněnými do 

integrovaných tříd 

95 

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd 980 

Počet nadaných žáků 46 

Počet podpořených osob, pracovníků v dalším vzdělávání  133 

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udržitelnost projektu 

Vybudováním 4 specializovaných pracovišť kariérového poradenství, vytvořením nových testových baterií i 

modulů pro skupinovou práci se dal předpoklad pro využívání výstupů po skončení projektu.  

Předpokládáme, že žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, školám i dalším odborníkům budeme nabízet 

kvalitní služby v oblasti kariérového poradenství a využívat vytvořené produkty- nově vytvořenou ICT pracovnu 

kariérového poradenství včetně diagnostických nástrojů ověřených evaluací. Dále pak materiálů k modulům 

skupinové práce. Skupinovou práci s moduly Sebepoznání a Mapování vlastních učebních stylů bude patřit i nadále 

k nabídce služeb poraden.  

 

Webové stránky projektu 

  www.ppporzl.cz 

  http://e-poradna-km.cepac.cz 

http://www.ppporzl.cz/
http://e-poradna-km.cepac.cz/
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5. ČINNOST ODBORNÝCH SEKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 

2012/2013 

 

Ve školním roce 2012/2013 byly v rámci KPPP a ZDVPP Zlín nově zřízeny a organizovány 

tři odborné sekce: 

 ODBORNÁ SEKCE SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ 

 ODBORNÁ SEKCE PSYCHOLOGICKÁ 

 ODBORNÁ SEKCE PRIMÁRNÍ PREVENCE 

 

Posláním odborných sekcí je odborný, intervizně-supervizní, organizační a etický dohled 

nad speciálně-pedagogickou, psychologickou a preventivní činností KPPP a ZDVPP Zlín 

(včetně diagnostiky, terapie, zavádění nových nástrojů a metod apod.), řešení aktuálních 

úkolů a problémů a optimalizace odborné činnosti speciálních pedagogů, psychologů a 

metodiků primární prevence.  

 Vedoucí odborné sekce psychologické pro školní rok 2012/2013 byla PhDr. Jaroslava 

Chudobová. 

 Vedoucí odborné sekce speciálně-pedagogické pro školní rok 2012/2013 byla Mgr. 

Věra Žilová. 

 Vedoucí odborné sekce primární prevence pro školní rok 2012/2013 byla Mgr. Irena 

Grodová. 

Během školního roku 2012/2013 bylo realizováno celkem 5 pracovních setkání v každé sekci 

v předem plánovaných termínech. Každé pracovní setkání sekce bylo vždy tematicky a 

obsahově zaměřeno, výběr námětů vycházel z aktuálních i dlouhodobých potřeb odborných 

pracovníků a vedení zařízení. Z každého jednání byl pořízen zápis. Výsledky zasedání 

odborné sekce byly předány řediteli a diskutovány na poradě vedení. Po schválení vedoucími 

pracovišť a ředitelem byly závěry a doporučení následně přijaty pro celou organizaci. 

Setkávání odborníků organizace v odborných sekcích se jednoznačně osvědčilo a bude 

pokračovat nadále ve frekvenci minimálně 4x ročně. 
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6. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí provedených v KPPP a 

ZDVPP Zlín za školní rok 20012/2013 

 

Ve školním roce 2012/2013 proběhla kontrola plnění v nemocenském pojištění, 

v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti. 

Daná kontrola proběhla dne 30.01.2013 a dle protokolu č. 171/13/775 nebyly zjištěny 

nedostatky a nebyla uložena žádná opatření k nápravě. 

 

 

Činnost KPPP a ZDVPP Zlín v oblasti poskytování informací 

Zpráva o poskytování informací za období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

 

počet podaných žádostí o informace 0 

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

výčet poskytnutých výhradních licencí 0 

počet stížností 0 

CELKEM ZA KPPP A ZDVPP ZLÍN 0 
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7. Základní údaje o hospodaření KPPP a ZDVPP Zlín za školní 

rok 20012/2013 

 

PŘÍJMY KPPP A ZDVPP ZLÍN 

 

Příjmy KPPP a ZDVPP Zlín tvoří z největší části dotace od zřizovatele (z Krajského úřadu ve 

Zlíně). Jedná se o: 

 dotace na přímé náklady - platy 

- ostatní osobní náklady 

- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 

- tvorba fondu FKSP 

- platba zákonného pojištění odpovědnosti za škodu 

 dotace na provoz 

Celková částka výše uvedených dotací ve školním roce 2012/2013 činila 25 133 655,- Kč. 

Ostatní příjmy KPPP a ZDVPP Zlín tvoří výnosy z doplňkové činnosti, prodeje knih pro 

rodiče, z prodeje služeb, sponzorské dary a ostatní výnosy, tj. úroky z běžného účtu, ostatní 

výnosy. 

Účelové dotace od zřizovatele byly poskytnuty v srpnu 2013. Jsou určeny pro diagnostické 

nástroje a činí 58.000 ,- Kč. 

 

NÁKLADY KPPP A ZDVPP ZLÍN 

 

Náklady KPPP a ZDVPP Zlín tvoří z největší části: 

 Přímé náklady – platy zaměstnanců, ostatní osobní náklady, zákonné odvody 

zdravotního a sociálního pojištění, platba dani, tvorba fondu FKSP 

 Provozní náklady zahrnují dvě hlavní oblasti: 

o spotřeba materiálu – toner, papír do kopírky, kancelářské potřeby, nákup knih, 

časopisů a zpravodajů, nákup DHM, spotřeba benzinu aj. 

o náklady za služby – poštovné, telefony, internet, školení a vzdělávání, 

zpracování mezd, ostatní služby, odpisy majetku aj. 

Celková výše uvedených nákladů ve školním roce 2012/2013 činila 24 907 849,- Kč.                               
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8. Závěr a nadcházející úkoly 

 

Školní rok 2012/2013 patřil rozhodně k velmi náročným obdobím. K prioritám chodu KPPP a 

ZDVPP Zlín v dalším období patří především udržení a posílení funkčního jednotného 

nastavení a propojení všech pracovišť s cílem další optimalizace a stabilizace chodu 

organizace a zajištění kvality poskytovaných služeb. 

Pokračuje budování a rozvoj spolupráce s dalšími subjekty. Jedním ze záměrů je posílit 

návštěvy škol. Bude rozvíjena oblast profesního vzdělávání našich pracovníků k posílení 

jejich odborné kompetence. Dále pokračují a rozvíjí se aktivity doplňkové činnosti. 

Ve spolupráci s Ostravskou univerzitou v Ostravě, Palackého univerzitou v Olomouci, 

TestCentrem Praha, NÚV Praha, školními psychology v rámci ČR a dalšími subjekty a 

organizacemi realizujeme zavedení a standardizaci kvalitních zahraničních psycho-

diagnostických nástrojů ze zahraničí určených pro žáky 9 – 18 let, které dosud nejsou v ČR 

k dispozici.  

Úkolů a potenciálních možností rozvoje nabídky služeb KPPP a ZDVPP Zlín je řada. Jejich 

limitace naráží na personální vytížení i finanční a časové limity. Naší snahou a úkolem je 

nadále poskytovat služby v co největší kvalitě a dostatečném rozsahu.  

 

 

 

Zpráva zkompletována ve Zlíně dne 25. 10. 2013 

 

 

MUDr. PhDr. Miroslav Orel 

ředitel KPPP a ZDVPP Zlín 

 


