
Povinně zveřejňované informace dle zákona 
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k     informacím  

1.Oficiální název
Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11 a 12

2.Důvod založení
Pedagogicko psychologická poradna je školské poradenské
zařízení,     které  je  ustanoveno  zákonem  č.  561/2004
o předškolním , základním,  středním vyšším odborném a
jiném vzdělávání podle §7 odst. 5.

3.Způsob založení
Organizace byla zřízena ŠÚ Praha 4 ze dne 10.12.1993 a
dalšími  změnami  ve  Zřizovací  listině  MŠMT  ČR  č.j.
34008/2000-14 ze dne 1.1.2001  přechod  organizace do
působnosti kraje hl. města Prahy s posledním   schválením
Zřizovací  listiny  č.4/8   ze  dne  17.2.2011  a  nabytím
účinnosti dne 1.4.2011.

        Právní forma organizace : příspěvková organizace.
            Poslední zápis do rejstříku škol  s účinností od 1.7. 2012.

4. Organizační struktura
Adresa ředitelství:           Kupeckého 576, 14900 Praha 11 
Detašované pracoviště:   Barunčina 11, 14300 Praha 12 
IČO:                                 48 13 50 54
Kontakty:                         Kupeckého 576, Praha 11 – tel. 272 918 682; 
                                         272 942 004 ( + fax)
                                         Barunčina 11, Praha 12 – tel. 241 772 412; 
                                         241 774 672 ( + fax)
                                         e-mail: ppppraha11@seznam.cz
                                        webové stránky: ppp11a12.cz

            Ředitelka, kontakty       :  PhDr. Václava Nováková
                                                      Prac.tel. : 777 143 003; e-mail: novakova@ppp11a12.cz

            Zást. ředitelky,kontakty:   PhDr. Milada Fiedlerová
                                                       Prac.tel.: 777 143 006; e-mail: fiedlerova@ppp-modrany.cz

            Pověřenec pro ochranu osobních údajů,
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kontakty:   Ing. Michal Vymazal
                                                       Prac.tel.: 602 123 946; e-mail: dpo  @ppp  11a12  .cz  

5. Opravné prostředky

Vyřizování  stížností,  oznámení  a  podnětů  (dále  jen
stížnosti)  klientů, zákonných zástupců dětí a žáků, občanů
vymezuje ustanovení §16  b a § 164 zákona č. 561/2004
Sb.  Školský  zákon  v  platném  znění,   kdy  se  výše
zmiňované  stížnosti  týkají  i  činnosti  školského
poradenského  zařízení,  či  zaměstnanců,  kteří  jsou
v pracovně právních vztazích se zaměstnavatelem.

Evidence  a  postupy k  vyřízení stížností, oznámení, 
podnětů.
a) Stížnosti  (ústní,  písemná,  elektronická  podoba)  jsou
evidovány  ředitelkou  PPP  nebo  její  zástupkyní.  Pokud
nebudou obsahovat zpětnou adresu stěžovatele, ředitelka
PPP rozhodne,  zda bude vyžadováno sdělení  o  poštovní
adrese,  na  které  bude  o  vyřízení   stížnosti  stěžovatel
písemně vyrozuměn.

b) Anonymní stížnosti se přešetřují pouze tehdy, pokud
obsahují údaje, které lze prošetřit. V opačném případě se
pouze evidují a následně odkládají jako neřešitelné.

6. Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti poradny

Zpráva o činnosti metodika

Rozpočet
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