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I. Základní údaje SVP 

 

 

SVP je součástí zařízení: 

Středisko výchovné péče, dětský domov se školou, dětský domov a základní škola 

Dobřichovice, Pražská 151, Dobřichovice. 

 

Pracoviště SVP: 

Středisko výchovné péče, Tomanova 1361, Slaný 

Tomanova 1361, 274 01 Slaný 

S
Slaný

VP
Středisko výchovné péče - Slaný, dětský domov se školou, dětský domov a 

základní škola Dobřichovice 

Tomanova 1361, 274 01 Slaný, tel.: 312 520 569 

e-mail: svp@svpslany.cz 
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T: +420 312 520 569 M: +420 778 534 749 

Webové stránky: http://www.svpslany.cz/ 

Email: svp@svpslany.cz 

 

Zřizovatel: 
MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 

 

Ředitel zařízení: 

Mgr. Věra Nájemníková 

 

Vedoucí SVP Slaný: 

Mgr. Blanka Kottenová 

 

 

 

II. Charakteristika SVP 

 

 

Středisko výchovné péče ve Slaném nabízí všestrannou preventivně výchovnou a 

psychologickou péči dětem, mládeži a jejich rodinám s negativními a sociálně patologickými 

jevy chování (pokud nejsou důvody pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy ve speciálních 

výchovných zařízeních), s osobnostními, psychickými a školními problémy. SVP pečuje o 

klienty zpravidla ve věku od 6 do 19 let, popřípadě do ukončení jejich přípravy na povolání. 

Středisko vykonává činnost poradenskou, terapeutickou, výchovně vzdělávací a diagnostickou. 

Nabízí klientům okamžitou pomoc, radu nebo systematickou péči. Středisko spolupracuje 

s rodinami klientů, školami, školskými poradenskými zařízeními, orgány sociálně-právní ochrany 

dětí, zdravotnickými zařízeními a dalšími orgány, které se podílejí na prevenci a řešení 

rizikového chování klientů.  

Základním principem přijetí do střediska a účinnosti výchovného a psychologického    působení 

je svobodné rozhodnutí klienta a rodičů, ochota rodičů či zákonných zástupců ke spolupráci. 

Dalším důležitým principem v naší práci je aktivní přístup klientů i jejich rodin při využívání 

služeb střediska. Důraz je vždy kladen na rozšiřování vědomí vlastní odpovědnosti a možnosti 

volby další životní cesty.  

Středisko poskytuje služby ambulantní a služby pobytové, a to klientům s výchovnými a 

výukovými problémy. Nabízíme poradenskou a psychologickou podporu v náročných životních 

situacích.  

 

Klientem střediska se stane dítě nebo zletilý ve věku 3 až 26 let podle Vyhlášky 458 ze dne 

10.11.2005, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve 

střediscích výchovné péče a Metodického pokynu MŠMT k organizaci činnosti středisek 

výchovné péče podle § 16 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb.  

Požádat o spolupráci může klient nebo jeho zákonný zástupce. Škola, odbor sociálně právní 

ochrany dětí, lékař nebo jiná odborná instituce mohou pouze klientovi či jeho zákonnému 

zástupci spolupráci se střediskem doporučit. 

Klientem střediska se nemůže stát jedinec v akutním psychotickém stavu ani jedinec vyžadující 

léčbu závislosti.  

http://svpslany.cz/kontakty/www.svpd.cz
mailto:svpd@svpd.cz
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K ambulantní konzultaci ani k pobytu nemůže být přijat klient pod vlivem alkoholu, drogy 

nebo jiné toxické látky. 

Podmínkou přijetí  klienta na internátní oddělení je předchozí kontakt a doporučení 

ambulantního oddělení. 

Klientovi je přidělen garant, tedy pracovník, který je zodpovědný za vedení jeho případu.  

V úvodní fázi spolupráce jsou klientovi nabízeny diagnostické, preventivně výchovné a 

poradenské služby. Zároveň dochází k získávání podkladů k vytvoření Individuálního 

výchovného plánu.  

Do čtrnácti dnů od ukončení úvodní fáze garant vypracuje Individuální výchovný plán (IVP) 

klienta a klienta a jeho zákonného zástupce s ním seznámí.  

 

V IVP jsou pro každého klienta stanoveny cíle, kterých má být v průběhu spolupráce dosaženo. 

Cíle stanovené v IVP jsou  průběžně vyhodnocovány a případně upravovány.  

 
 

 

 

III.  Přehled pedagogický pracovníků v roce 2014/2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Údaje o činnosti ve školním roce  2014/2015 

 

Práce ambulantního oddělení 

 

Ve školním roce  2014-2015 evidovalo ambulantním oddělení celkem 216 klientů. Z toho 

168 klientů využilo ambulantních služeb, 48 klientů využilo i nabídku pobytového oddělení.  

Z celkového počtu klientů bylo 132 klientů z 2.stupně ZŠ, 51 pak klientů z 1.stupně ZŠ a 

27 klientů po ukončení povinné školní docházky (SŠ, SOU), pouze 1 klient z MŠ a 5 klientů v 

evidenci ÚP.(viz.grafická příloha) 

 Celkem Z toho ženy 
SŠ 

vzděl. 

VOŠ 

Vzděl. 

VŠ 

vzděl. 
Úvazky 

Vedoucí SVP 

Slaný 
1 1   1 1 

Speciální 

pedagog 
2 2 0 0 2 1,8 

Psycholog 3 3 0 0 3 2 

Sociální 

pracovnice 
1 1 0 1 0 1 

Vychovatel 6 4 0 0 6 5 

Učitel 2 1 0 0 2 2 

Asistent 

pedagoga 
3 0 0 0 3 1,98 

Celkem 18 12 0 1 17 14,78 
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 V ambulantním oddělení je služba od pondělí do čtvrtka od 7.00 do 17.00 a v pátek od 

7.00 do 16.30. 

 

 

a) Individuální práce s klienty - konzultace a jednorázová či dlouhodobá spolupráce 

 

V ambulantní části střediska jsme v loňském školním roce nabízeli individuální práci 

s klienty a jejich rodinami. Sem patří jednorázová, krátkodobá i dlouhodobá podpora klientů i 

jejich nejbližšího okolí, a to formou telefonických i osobních konzultací. V rámci podpory 

provádíme psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, vzdělávání a reedukaci 

(rozvoj individuálních vloh, práce na autoregulaci a zdravém sebevědomí), poradenskou a 

terapeutickou činnost (krátkodobé vedení klienta v náročných životních situacích, dlouhodobá 

terapeutická činnost směřující ke změnám klientova postoje a chování).  

 

b) Intervenční program pro třídní kolektivy 

 

Dále jsme nabízeli preventivě výchovné programy pro školy (zpravidla na základě 

podnětu školy).  Jednalo se především o zážitkově orientované programy pro třídní kolektivy 

zaměřené na nápravu negativních vztahů ve třídě. Preventivně výchovné programy realizované se 

třídami byly zaměřeny na rozpoznání celkového klimatu třídy (v rámci těchto programů bývá 

prováděna také diagnostika sociálního klimatu třídy a vztahů mezi žáky), rozložení sociálních 

rolí, rozpoznání výchovného stylu, jímž je kolektiv veden, a na stanovení poruch v sociálních 

vztazích (vč. možných příčin). Následně jsme ve třídách prováděli intervenci vedenou především 

snahou neformálně ovlivnit dosavadní způsob fungování mezi žáky, jejich postoje a hodnotový 

systém. Velmi důležitá  pro nás při realizaci programů byla spolupráce s třídním učitelem (popř. 

školním psychologem, metodikem prevence a výchovným poradcem). Po realizaci programu 

bylo provedeno vyhodnocení, na jehož základě byla formulována doporučení pro pedagogické 

pracovníky školy.  

  

Ve školním roce 2014/2015 byly realizovány programy celkem ve 13. základních a středních 

školách Středočeského kraje. Uskutečnilo se celkem 103 dvouhodinových intervenčních 

setkání ve školách, zároveň konzultací s pedagogy. 

 

 

Výchovně vzdělávací činnost internátního oddělení 

 

Internátní oddělení zajišťuje klientům osmitýdenní dobrovolné preventivně výchovné 

pobyty.  

V rámci programu se klienti účastní: 

 

1. Arteterapeutické skupiny  

2. Psychoterapeutické skupiny  

3. Skupiny nácviku soc. psychologických kompetencí  

4. Individuálních konzultací se svým garantem a konzultací s garantem a rodinou  

5. Ergoterapie 

6. Volnočasových a sportovních aktivit 
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7. Skupinové práce s rodinami klientů 

8.  Zátěžových výjezdů 

 

Klientům internátního oddělení je poskytována podpora ve vzdělávání pracovníky 

střediska - učiteli v rozsahu 25 vyučovacích hodin týdně. 

 

Ve školním roce 2014/2015 poskytlo služby klientům ve věku od 10 do17 let. Klienty 

internátního oddělení jsou děti, které využívaly ambulantní služby Střediska a u nichž byl 

jako vhodný program, společně se zákonnými zástupci, navrhnut pobyt ve Středisku. 

 

 

Expedice Šumavanka 7.-14.3. 2015 

 

Na začátku března se SVP zúčastnilo expedice Šumavanka. Důraz byl kladen na spolupráci 

a komunikaci mezi klienty, dospělými a zážitkovou pedagogiku. Klienti se zúčastnily 

celotáborové a bojové hry. Navštívily Lyžařský areál Zadov, skokanský můstek, Aquapark 

Sušice a měly možnost si prohlédnout Vimperk. Nejvíce si  užívaly sportovních činností, 

např. bobování, procházky do okolí. 

Akce byla úspěšná, vrátila se skupina, která velmi dobře fungovala i po návratu do SVP.  

  

                           
 

Rodičovské neděle 

Pravidelné rodičovské odpoledne se konají se jednou za čtyři týdny. Společně s rodiči 

jsme např. soutěžili v bowlingu, vařili polévku nad ohněm či slaňovali ze skály. Zážitkové neděle 

byly prokládány komunitním programem zaměřeným na vzájemnou interakci rodičů a jejich děti. 

Celkem proběhlo ve školním roce 2014/2015 10 setkání na internátním oddělení.  
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Pravidelné sobotní výchovně vzdělávací činnosti mimo SVP 

Častou náplní času mimo vyučování byla turistika, využívali jsme sportovní areály v okolí, 

oblíbený byl orientační běh a plavání,. Pravidelným programem soboty jsou výchovně 

vzdělávací činnosti mimo SVP do zajímavých turistických cílů v okolí.  

 

 

 
 

 

Zátěžový týden v Peruci – Hry třetího tisíciletí 

Naše středisko se v červnu zúčastnilo vícedenní akce „Hry třetího tisíciletí“. Společně 

s dalšími čtyřmi zařízeními jsem vyrazili do  Peruce. Akce byla zaměřena na zážitkovou 

pedagogiku, jednou z hlavních náplní byl sport. Klienti závodili na raftech, zahráli si rimgo, 

Kim ball, vyzkoušeli si orientaci v lese pomocí mapy a busoly. Zvládli techniku první pomoci 

či luštění šifer. Ubytování bylo v chatkách v místním kempu.  

 

 

Aktivity spojené s koňmi - rekreační jízda a péče o koně 

Soboty jsme také věnovali návštěvám farmy, kde bylo možné si zblízka prohlédnout koně,  kozy 

a jiná zvířata. Rekreačně jsme jezdili a pečovali o koně. Využívali jsme tak prostředí jezdecké 

stáje, kontakt s koněm a vzájemné interakce s ním jako prostředek motivace a aktivizace v rámci 

zážitkové pedagogiky a ergoterapie. 
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V.  Vzdělávací činnost střediska a údaje o DVPP 

 

   

Praxe 

Středisko výchovné péče poskytuje možnost odborných praxí a stáží studentů středních a 

vysokých škol. Během školního roku 2014/2015 realizovali v našem Středisku odbornou stáž 

studenti především vyšších odborných a vysokých škol humanitního zaměření. V rámci vedení 

praxí jsme se studenty spolupracovali i na jejich výstupních a odborných pracích.  

 

 

Supervize 

 V rámci zkvalitňování práce byli zaměstnanci SVP v průběhu školního roku 2014/2015 vedeni 

formou supervize v podobě pravidelných supervizních setkání.  

 

 Případová supervize ambulantní 

 Případová supervize ambulantní pro práci se školami 

 Týmová supervize  

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Všichni pracovníci SVP Slaný kladou důraz na celoživotní vzdělávání, jako důležitou součást své 

profese. Během roku 2014/2015 se jednotliví zaměstnanci účastnili řady vzdělávacích seminářů, 

např. zaměřené na zlepšování klimatu školní třídy, řešení agrese u dětí apod. Někteří vychovatelé  

studují na UK Praha v rámci celoživotního vzdělávání obory spojené se speciální pedagogikou a 

vychovatelstvím. Ambulantní pracovníci dokončují sebezkušenostní psychoterapeutické výcviky  

např. výcvik v Gestalt terapii,  arterapeutický výcvik, systemický výcvik a výcvik v rodinné a 

párové terapii. 

 

 

V. Aktivity a prezentace SVP na veřejnosti 

 

Během roku 2014/2015 se odborní pracovníci SVP účastnili několika seminářů pro výchovné 

poradce a metodiky prevence, při kterých prezentovali nabídku Střediska výchovné péče ve 

Slaném.  

Veřejnost byla pravidelně informovaná o aktivitách SVP v místním periodiku. 

Speciální pedagog SVP se pravidelně účastnil pracovní skupiny v rámci projektu MěÚ Slaný 

ve spolupráci s Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, k řešení sociálně 

patologických jevů v regionu.  

 

 

VI. Spolupráce s ostatními institucemi 
 

Středisko spolupracovalo s řadou organizací. Úzká spolupráce probíhala zejména s orgány 

sociálně-právní ochrany dětí. Středisko vyvíjelo snahu o kvalitní vzájemnou spolupráci, která 

probíhala především formou vzájemného poskytování informací a plnění Individuálních  plánů 

ochrany dítěte.  
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V případě, že klient a rodina byli v péči jiného odborníka, spolupracovali jsme v rámci 

komplexní péče i s ním. Jednalo se především o spolupráci s PPP, SPC a zdravotnickými   

zařízeními. Na tyto instituce jsme  také v případě potřeby zprostředkovávali kontakt. 

Nedílnou součástí práce střediska je i spolupráce se školami klientů.  

 

VII. Základní údaje o hospodaření 

 

Základní údaje o hospodaření jsou přílohou výroční zprávy celého školského zařízení SVP, DDŠ, 

DD a ZŠ Dobřichovice. 

 

VIII. Kontrolní činnost 

 

V tomto školním roce neproběhla v zařízení žádná kontrola z ČSI. Vnitřní kontrolní činnost 

probíhá průběžně, pracovníci jsou o jejích zjištěních informováni průběžně na provozních 

poradách. 

 

IX: Závěr – zhodnocení školního roku 2014-2015 

 

Školní rok  2014/2015 byl pro SVP úspěšný. Podařilo se pracovat celkem se 214 klienty a jejich 

rodinami. Jako předchozí roky se potvrdilo, že nejčastěji služby SVP vyhledávají žáci druhého 

stupně základních škol, žáci prvního stupně, méně pak studenti středních škol a mateřských škol. 

V minulém školním roce nejčastější problematikou, se kterou klienti přicházeli, byly rodinné 

problémy a školní problémy, v menší míře pak osobnostní problémy, zneužívání návykových 

látek  a prekriminální a kriminální problematika.  

Během školního roku 2014/2015 se nám dařilo zdokonalit systém hodnocení pro naše klienty na 

pobytovém oddělení, posílit hodnotící systém tak, aby byl ještě více motivační. Zavedli jsme 

novou formu spolupráce s rodiči, tzv. pololetí a  pokračovali v organizaci osvědčených 

rodičovských skupin pro zákonné zástupce klientů pobytové části. 

Klienti pobytového oddělení se i v tomto roce účastnili mnoha zajímavých aktivit, jako byl zimní 

pobyt na Šumavě, či červnový zátěžový pobyt na Peruci.  

Ambulantní oddělení v tomto školním roce realizovalo zážitkově orientované programy pro třídní 

kolektivy celkem ve 13. základních a středních školách Středočeského kraje.  

Jako každý rok  činnost střediska přesáhla rámec středočeského kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Slaném dne 1.9.2015                     Mgr. Blanka Kottenová 

                                                 vedoucí SVP 
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X. Grafická příloha 

 

 

Evidovaní klienti 

 

 

Tabulka č. 1: Evidovaní klienti za školní rok 2014/2015 

 

 MŠ 1. st. ZŠ 2. st.  ZŠ SOU SŠ nezařazení 

ambulance 166 1 39 104 15 4 3 

pobyt 48 0 9 31 6 1 1 

celkem 214 1 48 135 21 5 4 

 

 

Graf č.1: Evidovaní klienti SVP v roce 2014/2015 s ohledem na věkové složení 
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Důvody příchodu klienta do SVP 

 

 

Tabulka č. 2 : Přehled evidovaných důvodů příchodu klienta 

 

 

 

školní 

problémy 

rodinné 

problémy týrání 

prekriminální 

a kriminální 

problémy 

osobnostní 

problémy 

zneužívání 

návykových 

látek 

A* 72 50 1 29 14 0 

P** 16 18 1 11 2 0 

celkem 89 68 2 40 16 0 

*Ambulance 

** pobyt 

 

 

 

 

 

 

Graf č.2: Přehled evidovaných důvodů příchodu klienta 
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 Iniciátor kontaktu dítěte do SVP 

 

Tabulka č. 3: Iniciátor kontaktu dítěte do SVP 

 

OSPOD 98 

rodina 48 

škola 37 

jiné poradenské zařízení 12 

zdravotnické zařízení 10 

klient 4 

předběžné opatření 4 

 

Graf č.3:  Iniciátor kontaktu dítěte do SVP 
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Lokální rozložení 

 

Tabulka č. 4: Lokální rozložení podle trvalého bydliště klienta 

 

Kladno 100 

hl. m. Praha 20 

Litoměřice 16 

Mělník 13 

Rakovník 10 

Praha-východ 8 

Louny 6 

Praha-západ 3 

Příbram 3 

Teplice 3 

Ústí nad Labem 3 

Chomutov 2 

Kolín 2 

Most 2 

Beroun 1 

Česká Lípa 1 

nezjištěno 21 

 

Graf č.3:  Lokální rozložení podle trvalého bydliště klienta 
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