
  ASOCIACE PRACOVNÍKŮ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝCH PORADEN, z. s.  

  V Liberci dne 3. 10. 2021 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

zdravím vás jako nově zvolená předsedkyně asociace pracovníků PPP. V průběhu léta proběhly v ApPPP 

volby, jichž jste se také zúčastnili, za což vám velice děkuji. Zvolili jste si své radní, kteří vás budou 

zastupovat v Radě asociace pracovníků PPP za váš kraj.  Radní vám bude předávat informace 

o aktuálním dění souvisejícím s činností ApPPP, bude s vámi projednávat aktuální témata, bude v Radě 

ApPPP  sdílet vaše požadavky, postřehy, připomínky a potřeby. Společně budeme hájit vaše zájmy při 

jednání s vyššími institucemi. 

Nově vytvořená Rada následně v měsíci září zvolila svého předsedu – mě, Janu Hlavovou. Od roku 2001 

pracuji v PPP Liberec a od roku 2012 libereckou poradnu řídím. Odborností jsem speciální pedagoga 

a v Radě ApPPP působím čtvrtým rokem jako radní za Liberecký kraj. Preferuji týmový způsob práce 

a budu velmi ráda, když se společně budete podílet na aktivitách asociace, zapojíte se do diskuzí 

a budete se vyjadřovat k materiálům a návrhům, které ode mě nebo od svých radních obdržíte. Věřím, 

že se nám podaří zesílit zvuk asociace, aby měla své respektované místo a hájila zájmy všech pracovníků 

PPP v naší zemi.   

Místopředsedkyněmi ApPPP jsou dvě milé a zkušené dámy, Mgr. Soňa Baldrmanová (PPP Brno) a Mgr. 

Soňa Holá (PPP Královehradeckého kraje).  Aktuálně jsme vytvořili pracovní minitýmy složené z  radních 

z 3-4 krajů, abychom efektivněji projednali téma institucionalizace školních psychologů a školních 

speciálních pedagogů.  

Chtěla bych také blíže poznat specifika jednotlivých krajů a nahlédnout na témata, která vás nejvíce 

pálí. Budu velmi ráda za vaši úzkou spolupráci s vašimi radními.  

Dále, pokud to epidemiologické podmínky dovolí, bychom jako ApPPP chtěli uspořádat Poradenský 

den se sněmem. Plánujeme jednodenní akci na konec listopadu, konkrétně na 30. 11. 2021 v Praze. 

O podrobnostech vás budeme včas informovat.  

 

Přeji vám mnoho zdraví, štěstí, nezdolnosti a síly.   

Těším se na spolupráci s vámi. 

 

Se srdečným pozdravem 

Mgr. Jana Hlavová 

 

Ψ Asociace pracovníků pedagogicko - psychologických poraden, z.s. 
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