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Výroční zpráva  

Za Školní rok 2021/2022 

Název:  

Lexik, vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologická poradna, s.r.o. 

Sídlo: 

Lexik, vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologická poradna, s.r.o. 
Sedláčkova 397 
252 63 Roztoky u Prahy 
 
IČ:  283 92 272 
DIČ:  CZ283 92 272 
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 138314 
Jméno oprávněné osoby jednat jménem právnické osoby:  
 
Jednatelka - Mgr. Lenka Červenková 
Ředitelka PPP -  PhDr. Mgr. Silvie Janovcová 

Provozovna:  
Obránců míru 2348 
252 63 Roztoky u Prahy 
 
Doklad o registraci:  
Od 5. 6. 2014 jsme zapsáni do rejstříku škol a školských zařízení na základě § 143 odst. 1 a 
podle § 148 odst. 1. Zákona č. 561/2004 Sb. s účinností dne zahájení činnosti 1. září 2015 IZO: 
181 057 832, IČ 283 92272, DIČ CZ 28392272 s adresou sídla: Sedláčkova 397, Roztoky 252 63, 
Lexik, vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologická poradna, s.r.o. 
 

Materiálně technické vybavení  
Budova byla zkolaudována v roce 2012. Máme vybavenou recepci, která slouží zároveň jako 
čekárna a je zde možnost občerstvení. Zaměstnankyně recepce jsou přítomny od 8:30 do 
17:00 (v případě potřeby až do 21:00). 
Terapeutické místnosti jsou dvě a jsou plně vybaveny pro terapeutickou a poradenskou praxi.  
K dispozici máme sady diagnostických nástrojů pro individuální i rodinnou diagnostiku.  Pro 
vedení dokumentace máme zabezpečené kovové zásuvkové kartotéky. Dále zabezpečené 
skříně a trezor. 
Dále disponujeme kanceláří, čtyřmi výukovými prostory, z nichž dva jsou vybaveny 
dataprojektorem. Přednášková místnost je kromě dataprojektoru vybavena plátnem, 
interaktivní tabulí, flipchartem, stoly s možností využití počítačového připojení na deset až 
dvanáct notebooků, které máme taktéž k dispozici. 

Objekt je vybaven sociálním příslušenstvím pro klienty i odborné pracovníky zvlášť. 
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Personální zabezpečení 

Celkem 7 pracovníků pedagogických a 3  pracovníci v administrativě. Funkce metodika 

primární prevence je sdílení s pozicí speciální pedagog, tudíž pro statistiku nevykázaná. 

Pracovní 
pozice 

ředitelka Administrativní 
pracovník  

Speciální 
pedagog 

psycholog 

počet 1 3 4 3 

 

Realizované aktivity 

1. Poradenské služby  
 

PPP má nejen celokrajské působení, také s přesahem do dalších krajů ČR a ve své hlavní 
činnosti pomáhá řešit následující oblasti:  
 
a/ komplexní psychologickou, speciálně pedagogickou a sociální diagnostiku, zaměřenou na 
zjištění příčin poruch učení, chování a dalších problémů ve vývoji osobnosti, výchově a 
vzdělávání dětí a mládeže, na zjištění individuálních předpokladů pro uplatňování a rozvíjení 
schopností a nadání dětí a žáků. Komplexní speciálně pedagogickou a psychologickou 
diagnostiku v souvislosti s profesní orientací žáků.   
 
b/ na poradenskou činnost pedagogicko-psychologického charakteru, zaměření na rozvoj 
osobnosti, sebepoznávání a rozvoj prosociálních forem chování dětí a mládeže, na prevenci 
školní neúspěšnosti a negativních jevů v sociálním vývoji dětí a mládeže, na nápravu poruch 
učení, chování a dalších problémů ve vývoji, výchově a vzdělání mládeže a na určení osobních 
perspektiv dětí a mládeže. 
 
c/ zpracování odborných podkladů pro rozhodnutí orgánů státní správy ve školství o 
zařazování a přeřazování dětí a žáků do škol, školských zařízení příslušného typu. Určení 
dalších vzdělávacích opatření v případech, které stanovují školské předpisy. 
 
d/ poskytování konzultací a odborných informací pedagogickým pracovníkům škol a školských 
zařízení při výchově a vzdělání dětí a žáků, jejichž psychický, sociální vývoj, výchova a profesní 
orientace vyžadují zvláštní péči. Provádění vzdělávací činnosti a metodické vedení 
pedagogických pracovníků v otázce výchovného poradenství 
 
e) nově jsme zřídili funkce zástupkyně ředitelky, která vykonává práci metodickou 
 

2. Činnost PPP Lexik 

V letošním školním roce byla činnost PPP ovlivněna tzv. postcovidovým obdobím, kdy jsme 
zaznamenali enormní nárůst žádostí o poradenskou službu. 
V poradně byl naistalován nový evidenční program DIDANET, všichni pracovníci byli 
proškoleni. 
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Ve školním roce 2020/2021 jsme pokračovali v nastaveném systému poradenské péče. 
Vycházeli jsme především z platné školské legislativy / Vyhláška č. 27/2016 Sb. ve znění 
pozdějších změn/. Tyto změny se dotkly celého systému práce poradenského zařízení.  
 
Činnost poradenských pracovníků na školách musí vycházet a respektovat jednak školskou 
legislativu , specifické regionální podmínky a individualitu škol z hlediska jejich požadavků. 
Aktuální situace v poradenství a ve školství jako takovém, stimuluje poradenské pracovníky 
zejména k práci diagnosticko – administrativní. Tyto činnosti v současnosti převládají nad 
činnostmi v oblasti prevence a terapeuticko nápravnými aktivitami. Výrazně se navýšila 
potřeba vzájemné komunikace mezi pracovištěm PPP a jednotlivými školami v rámci 
adekvátního nastavování vhodných podpůrných opatření a jejich následného financování a 
vyhodnocování jejich efektivity v praxi. 
 
Personální obsazení pracoviště: 

Majitelka a jednatelka poradny: Mgr. Lenka Červenková 

Ředitelka poradny: PhDr. Mgr. Silvie Janovcová, speciální pedagožka 
Zástupce ředitelky: Mgr. Martina Kuchyňková, speciální pedagožka 
 
Mgr. Kateřina Hourová, psycholožka, supervize 
Mgr. Daniel Štípal, psycholog 
Mgr. Veronika Sedláčková, psycholožka 
Mgr. Lucie Čechalová, speciální pedagožka 
Mgr. Gabriela Procházková, speciální pedagožka 
RNDr. Nikoleta Klierová, Ph.D., administrativní a sociální pracovnice 
Ing. Simona Hotová DiS,  administrativní a sociální pracovnice 
Bc. Jana Janoušková, administrativní  pracovnice, koordinátorka centra 
 

Úvazky odborných pracovníků jsou částečné, cílem je rozšířit úvazky jednotlivých pracovníků 
s ohledem na jejich možnosti a s ohledem na růst klientů. 

Vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ a odborné konzultace 

V reakci na poptávku ze strany pedagogických pracovníků mateřských a základních škol se 
věnujeme pořádání seminářů, workshopů a případových konferencí. V této oblasti jsme 
spolupracovali s MŠ  a ZŠ Roztoky a s MŠ a ZŠ v okolních obcích – Velké Přílepy, Úholičky, 
Únětice, Libčice nad Vltavou a Kralupy nad Vltavou. Nejedná se vždy jen o etopedickou 
problematiku, ale i oblast specifických poruch učení a personální zajištění asistentů pedagoga. 
Učitelé byli seznámeni s novou legislativou, upravující vzdělávání dětí se speciální vzdělávací 
potřebou. 

Rodinná terapie 

Věnujeme se rodinám, které se ocitly v krizové situaci, mají problémy v komunikaci, potřebují 
pomoc při hledání řešení své současné situace. Nabízíme také možnost páru terapeutů a 
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služby dvou našich mediátorů. Převažujícím tématem rodinné terapie je řešení rozvodových 
situací, úprava vztahu k nezletilým dětem, problematika střídavé péče. 

Psychologická diagnostika a poradenství 

Řešili jsme vztahové problémy ve třídních kolektivech, podezření na šikanu a to jak v rámci 
individuálního poradenství, tak v rámci preventivních a intervenčních programů. Je pro nás 
stěžejní výchovné poradenství v oblasti problémového chování, zneužívání omamných a 
psychotropních látek, školních obtíží. Na našich webových stránkách máme bezplatnou 
psychologickou poradnu na e-mailové adrese poradna-online@lexik.cz, kde klienti osobní a 
výchovné problémy. Metodicky jsme spolupracovali e školami na vřazení dětí z Ukrajiny do 
vzdělávacího procesu. 

Během školního roku odpovídáme i na telefonické dotazy rodičům, týkající se etopedické 
problematiky. Samozřejmostí je spolupráce se Středisky výchovné péče a pedopsychiatrickým 
oddělením ve FN Bohnicích a FN v Dobřanech. Navázali jsme spolupráci s SVP Plzeň a Příbram. 

Seznam spolupracujících organizací v roce 2020 a v roce 2021 

MŠ Jablíčko (Velké Přílepy), MŠ Horoměřice, MŠ Libčice, MŠ Únětice,  MŠ Úholičky, MŠ 
Spěšného (Roztoky), MŠ Havlíčkova (Roztoky), MŠ Přemyslovského (Roztoky), Dětské centrum 
Žirafa( Roztoky), ZŠ Roztoky a ZŠ Velké Přílepy, ZŠ Horoměřice, ZŠ Rožmitál pod Třemšínem a 
další. 

Klienti PPP ve školním roce 2020 – 2021 
Žádosti o vyšetření      430 
Dívky        109 
Konzultace rodiče      430 
Konzultace školy     377 

 
Počet vyšetřených dle výkazů  

Podle druhu školy 
MŠ        221 
ZŠ        195 
SŠ       13 
Podle důvodu vyšetření 
Výukové obtíže      103 
Výchovné obtíže      10 
ŠZ        20 
Ostatní      297 
Profi        0 
Posudky k MZ       2 
Posouzení SŠ      2 
Klienti skupinově vyšetřeni/počet skupin  0 
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Podpůrná opatření u vyšetřených klientů: 

PO  I.  II.  III.  IV.  V.  
MŠ  0 3 2 1 0  
Přípt.tř.ZŠ  0 0 0 0 0  
ZŠ  5 37 22 0 0  
ZŠ spec.  0 0 1 0 0  
SŠ  1 8 1 0 0  
celkem  6 48 26 1 0  

 

V červenci 2021 proběhla v PPP Lexik kontrolní činnost ČŠI. 

Kontrola byla zaměřena na dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád), ve znění pozdějších předpisů. 
Nebylo zjištěno porušení žádného právního předpisu. 
 

 

Závěr 

Pedagogicko – psychologická poradna Lexik participuje na vzdělávacím procesu dětí a žáků 
zvláště v těch případech, kdy vzdělávací proces je nějakým způsobem znesnadněn. Hlavní 
součástí naší činnosti je přímá práce s dětmi, žáky a jejich rodiči, a to jak formou individuální 
péče, tak skupinové práce s dětmi a žáky. Na základě doporučení PPP je volena nebo 
upravována vzdělávací cesta žáků. 

Hlavní zaměření pro školní rok 2022/2023 jsou následující:  

-  sledování a zavádění veškerých legislativních změn do poradenské praxe, přenos 
těchto informací VP škol a školských zařízení,   včetně inkluze žáků cizinců 

-  zajistit evaluaci poradenských služeb – dotazníkovou formou 
-  metodické vedení VP škol a školských zařízení,  
-  zajistit odborný růst poradenských pracovníků,  
-  zaměřit se na stabilizaci pracovních týmů, přijímání nových odborných pracovníků, - 

pokračovat v nastaveném systému poradenské péče – preferovat konzultační, 
intervenční, reedukační  činnost před okamžitou diagnostikou,   

-  nadále pokračovat při obnově technického vybavení poradenského zařízení,  
- spolupracovat se všemi institucemi, které se podílejí na vzdělávání a výchově žáků  
-  zlepšovat pracovní prostředí zaměstnanců PPP Lexik.  
   

   

Zapracovala:       PhDr. Mgr. Silvie Janovcová,  
Ředitelka PPP Lexik 

  

V Roztokách dne 1.10. 2022                                                                                                                
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Příloha č. 1 - práva o poskytování informací 

Datum: 01. 2. 2022  

 

Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2021 

 

1. počet podaných žádostí o informace – 0  

2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0  

3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu – nebyly provedeny žádné rozsudky  

4. výsledky řízení sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů – 

nebylo započato žádné řízení o sankcích  

5. další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 – 0 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Silvie Janovcová,  

Ředitelka PPP Lexik 


