Dlouhodobý záměr PPP ÚK a ZpDVPP
Základní filozofie
Vysoká kvalita poskytovaných služeb se zřetelem na rychlost, komunikativnost a dostupnost

Standardní činnosti PPP ÚK a ZpDVPP

Poradenská - diagnostická, preventivní, intervenční, terapeutická, reedukační, konzultační,
informační a metodická.
PPP ÚK participuje na vzdělávacím procesu dětí, žáků a studentů, a to zejména případech,
kdy je vzdělávací proces nějakým způsobem znesnadněn. Hlavní součástí činnosti odborných
pracovníků PPP ÚK je přímá pedagogická činnost s dětmi, žáky a studenty z předškolních
zařízení, škol a školských zařízení ve věku od 3 let, formou individuální nebo skupinou péčí.
Nedílnou součástí je spolupráce se zákonnými zástupci, školami, školskými zařízeními
a institucemi. Na základě doporučení PPP je volena nebo upravována vzdělávací cesta žáků.
PPP aktivně ovlivňuje proces přijímání a upevňování poznatků, postojů a hodnotové orientace
(volba vhodného učebního stylu, rodinná terapie apod.), napomáhá při rozvoji pedagogickopsychologických kompetencí učitelů, participují na činnostech v oblasti prevence rizikového
chování a podílí se na kariérovém poradenství. Výše uvedená činnost a kompetence PPP
vycházejí z legislativního rámce.
Druhou hlavní činností je zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol
a školských zařízení a poskytování školám a školským zařízením poradenství v otázkách
metodiky a řízení škol a školských zařízení a dále zprostředkovává informace o nových
směrech a postupech ve vzdělávání a zajišťuje koordinaci podpůrných činností pro žáky
a školská zařízení, rozvojových programů a dalších akcí.
Odborné týmy pracovníků PPP tvoří psychologové, speciální pedagogové a sociální
pracovníci. Činnost PPP se uskutečňuje zejména ambulantně, návštěvami pracovníků
ve školách, školských a jiných zařízeních.

Cíle PPP ÚK a ZpDVPP z dlouhodobého hlediska









jednotným řízením i nadále podporovat propojenost poradenských služeb na území
Ústeckého kraje
zajistit co největší dostupnost školských poradenských služeb pro všechny uživatele
podporovat význam preventivních služeb v poradenství
přímým působením prostřednictvím jednotlivých odloučených pracovišť sjednocovat
rozsah a kvalitu služeb
v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací
soustavy školství v Ústeckém kraji posilovat schopnost PPP z hlediska klienta lépe,
rychleji a všestranněji zabezpečovat oblasti služeb
v souladu s možnostmi využívání ICT technologií v efektivním využití počítačových
médií a dálkové komunikaci
vznik a vývoj on-line služeb

systematický přístup k dalšímu vzdělávání odborných pracovníků, jeho koordinace,
zajištění supervize, podpora další specializace odborných pracovníků poradenského
systému, získávání a prohlubování zkušeností ve využívání ICT technologií
 umožnit uživateli poradenských služeb využívat potenciálu všech odborníků
působících v jednotlivých poradenských zařízeních na území kraje
 nabízet a realizovat vzdělávací akce dle aktuálních potřeb a zájmu ze strany
pedagogických pracovníků Ústeckého kraje













posilovat možnost účinnější obhajoby potřeb uživatelů i poskytovatelů poradenských
a preventivních služeb
v návaznosti na koncepci poskytování poradenských služeb 1x ročně vyhodnocovat
zabezpečení těchto služeb na území kraje ve zvláštním oddíle výroční zprávy
o školství v kraji
řízením z jednoho centra umožnit efektivnější koordinaci činností nejen
v odloučených pracovištích, ale nepřímo i ve školách (včetně operativnějšího
zastupování dlouhodobě nemocných pracovníků)
operativnější využívání potenciálu odborníků působících v jednotlivých odloučených
pracovištích PPP ÚK
kvalitním a systematickým vzděláváním pracovníků rozšiřovat jejich odbornou
způsobilost s cílem umožňujícím univerzálnější využití poradenských pracovníků
zachování otevřenosti poradenského systému, která umožňuje trvalé začlenění
a koordinaci poradenských služeb poskytovaných školskými i neškolskými
organizacemi
získávání mimorozpočtových zdrojů financování (účelové dotace, granty, projekty
apod.)

