
 

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 

  Právní forma: příspěvková organizace  
 
2. Důvod a způsob založení 
Příspěvková organizace Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 11 a 12 byla zřízena 
ke dni 1.1.1993 Školským úřadem Praha 4 dne 10.12.1992, kdy Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 
34008/2000 -14 ze dne 1.1.2001 přešla organizace k 1.1.2001 do působnosti kraje Hlavní 
město Praha. 
Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 32/47 ze dne 24.11.2005 bylo schváleno 
sloučení Pedagogicko – psychologické poradny , Praha 4, Barunčina 11 s  Pedagogicko – 
psychologickou poradnou , Praha 4 Vejvanovského 1610 s novým názvem Pedagogicko – 
psychologická poradna pro Prahu 11a12 se sídlem Praha 4 Vejvanovského 1610 s účinností 
od 1.7.2006. 
Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 4/8  ze dne 17.2.2011  bylo schváleno 
sídlo organizace  149 00 Praha 4- Háje, Kupeckého 576/17. 
Změna zřizovací listiny  schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 5/39 ze 
dne 21.3,2019 nabyla účinnosti dnem 1.4.2019. 
  
Příspěvkové organizace poskytuje pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, pro 
školy a školská zařízení pedagogicko – psychologické služby, preventivně výchovnou péči a 
napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků a studentů a při přípravě na budoucí 
povolání.  
 

3.  Organizační struktura 
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitelka. Ředitelka činí právní úkony 
jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být 
odvolána v souladu s § 166 školského zákona a  Vyhláškou č.54/2005 SB, o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích ve znění pozdějších změn. 

               Poslední zápis do rejstříku škol  s účinností od 1.7. 2012. 
              
              Pedagogicko - psychologická poradna má detašované pracoviště  Barunčina 1478/11, 14300 
              Praha 12, kde je vedoucí pracoviště statutární zástupkyně ředitelky: PhDr. Milada Fiedlerová.  
 

 

 
 



 
4.  Kontakty spojení, poštovní adresa 
Adresa ředitelství:           Kupeckého 576/17, 14900 Praha 11  
Detašované pracoviště:   Barunčina 1478/11, 14300 Praha 12  
IČO:                                 48 13 50 54 
IZO:                                 6000 13 159 
Kontakty:                         Kupeckého 576/17, Praha 11 – tel. 272 918 682;  
                                         272 942 004 ( + fax) 
                                         Barunčina 1478/11, 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 

4.1. Adresa pracoviště pro osobní návštěvu 
Adresa ředitelství:           Kupeckého 576/17, 14900 Praha 11  
Detašované pracoviště:   Barunčina 1478/11, 14300 Praha 12  

4.2.  Úřední hodiny: po telefonické domluvě – ředitelka, st. zástupkyně 
4.3.  Pověřenec ochrany osobních údajů- GDPR: 

 Ing. Michal Vymazal, kontakty: vymazal@linuxservices.cz, tel. 602 123 946 
4.4.  Adresa internetových stránek: ppp11a12.cz 
4.5.  Datová schránka ID: b9yybyr 

 
5. IČO:                                 48 13 50 54 
 

6. IZO:                                 6000 13 159 
 

7. Plátce dně z přidané hodnoty:  PPP není plátcem DPH 
 
8.  Seznam hlavních dokumentů 
a) Zřizovací listina, rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě u 

ředitelky PPP. 
b) Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě  u ředitelky  PPP. 
c)   Výroční zpráva o činnosti PPP – v listinné podobě u ředitelky PPP dále v elektronické   
      podobě na webu ppp11a12.cz, v oddílu  dokumenty. 
c) Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě u ředitelky PPP . 
d) Účetní, majetková a hospodářská dokumentace –  v listinné podobě u ředitelky PPP . 
e) Soubor vnitřních směrnic a předpisů – v listinné podobě u ředitelky PPP.  

 
9. Rozpočet  
Rozpočet PPP je na web.stránkách (ppp11a12.cz) v oddílu dokumenty  a jeho střednědobý 
výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu).  



 

10.  Žádosti o informace 

             Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném     
             přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup      
             k informacím  je přístupná v listinné podobě  u ředitelky PPP. 
 

11. Příjem podání žádostí a podnětů 

                Žádosti a další podání je možné doručit osobně ředitelce PPP v úřední hodiny, zaslat  
                písemně na adresu PPP, elektronicky na emailovou adresu, prostřednictvím DS nebo     
                telefonicky na telefonním čísle PPP Kupeckého 576/17, Praha 4. Příjem žádostí a dalších  
                podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
                k informacím, ve znění    pozdějších předpisů.  
 

12. Nejdůležitější používané předpisy 
 

Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

             12.1. Vydané právní předpisy 

                Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních     
               směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách  u ředitelky PPP. 
 

 13 . Úhrady za poskytování informací 

13.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 

Sazba nákladů na pořízení informace činí: 

1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích 

Formát A4 jednostranný……………………………………….…………1,50 Kč/A4 

Formát A4 oboustranný………………………………………….……….2,00 Kč/A4 

Formát A3 jednostranný…………………………………….…….……...2,50 Kč/A3 

Formát A3 oboustranný…………………………………….…….………3,00 Kč/A3 

2. Tisk na tiskárnách PC 

Formát A4 na laserové tiskárně…………………………….……………2,00 Kč/A4 

Formát A4 na ostatních tiskárnách.………….…….…………….………2,50 Kč/A4 

5. Za odeslání informace 

Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku 

6. Další věcné náklady 

Dle formy poskytované informace 



7. Osobní náklady 

Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další 
započatou hodinu……………………………………………………..150,00 Kč/hod. 

8. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, 
předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku. 

9. Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, budou poskytnuty zdarma. 

13.2  Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 
Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě 
stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána. 

13. Licenční smlouvy 
 
 PPP má licenční smlouvy s Microsoft, Fi Aret ( klientský evidenční program Didanet). 
 

14.  Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
 Na webových stránkách PPP:  ppp11a12.cz   


