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Základní údaje SVP

SVP je součástí zařízení:
Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna
Dobřichovice, Pražská 151, Dobřichovice, 252 29.
Pracoviště SVP:
Středisko výchovné péče, Tomanova 1361, Slaný
Tomanova 1361, 274 01 Slaný
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. Tereza Polesná

II. Charakteristika Střediska výchovné péče ve Slaném
Středisko výchovné péče ve Slaném nabízí všestrannou preventivně výchovnou a
psychologickou péči dětem, mládeži a jejich rodinám s negativními a sociálně patologickými
projevy chování (pokud nebyly důvody pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy ve speciálních
výchovných zařízeních), s osobnostními, psychickými a školními problémy. Středisko pečuje o
klienty zpravidla ve věku od 6 do 19 let, popřípadě do ukončení jejich přípravy na povolání.
Středisko vykonává činnost poradenskou, terapeutickou a výchovně vzdělávací. Nabízí klientům
okamžitou pomoc, radu nebo systematickou dlouhodobou 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 zákonných zástupců či osob odpovědných za
výchovu 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 internátní, a to klientům s výchovnými a
výukovými problémy. Nabízíme poradenskou a psychologickou podporu v náročných životních
situacích.
Klienty střediska byli děti, žáci a studenti nebo zletilí klienti ve věku od 3 až do 26 let podle
Vyhlášky č. 458 ze dne 10. 11. 2005, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně
vzdělávací činnosti ve střediscích výchovné péče a Metodického pokynu MŠMT k organizaci
činnosti středisek výchovné péče podle § 16 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb. Klientovi byl vždy
přidělen klíčový pracovník (garant), tedy pracovník, který je zodpovědný za vedení jeho případu.
Kapacita internátního oddělení střediska je 16 míst. V úvodní fázi spolupráce byly klientovi
nabízeny výchovně vzdělávací, preventivně výchovné, poradenské a terapeutické služby a
vytvoření individuálního výchovného plánu, který vypracoval garant klienta. V individuálním
výchovném plánu byly pro každého klienta stanoveny cíle, kterých měl v průběhu spolupráce
dosáhnout. Cíle stanovené v IVP byly průběžně vyhodnocovány a případně upravovány.
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K ambulantní konzultaci ani k pobytu nemůže být přijat klient pod vlivem alkoholu, drogy nebo
jiné toxické látky, klient, který je v akutní fází psychiatrické nemoci.
Podmínkou přijetí klienta na internátní oddělení je předchozí kontakt a doporučení ambulantního
oddělení.

III.

Přehled pedagogický pracovníků v roce 2016/2017:
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IV. Údaje o činnosti ve školním roce 2016/2017
Práce ambulantního oddělení
Ve školním roce 2016/2017 evidovalo ambulantní oddělení celkem 217 klientů. Z toho 171
klientů využilo ambulantních služeb, 46 klientů využilo i nabídku pobytového oddělení.
Z celkového počtu klientů bylo 161 klientů z 2.stupně ZŠ, pak 28 klientů z 1.stupně ZŠ a 24
klientů po ukončení povinné školní docházky (SŠ, SOU), pouze 1 klient z MŠ a 3 klienti v
evidenci ÚP (viz.grafická příloha).
V ambulantním oddělení je zajištěn provoz od pondělí do čtvrtka od 7.00 do 17.00 a v pátek od
7.00 do 16.00.
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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 intervenční 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. Intervenční 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. Z průběhu spolupráce byla vždy zpracována
závěrečná zpráva, která je předávána pedagogům při osobním setkání na závěr spolupráce.
Ve školním roce 2016/2017 byly realizovány programy celkem v 12-ti základních a středních
školách Středočeského kraje. Uskutečnilo se celkem 60 dvouhodinových intervenčních setkání
ve školách, zároveň konzultací s pedagogy.
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Výchovně vzdělávací činnost internátního oddělení
Ve školním roce 2016/2017 poskytlo služby klientům ve věku od 10 do18 let. Klienty
internátního oddělení byly děti, které využívaly ambulantní služby střediska a u nichž byl jako
vhodný program ve spolupráci se zákonnými zástupci navrhnut pobyt ve středisku.
Internátní oddělení zajišťuje klientům osmitýdenní dobrovolné preventivně výchovně a
vzdělávací pobyty.
V rámci programu se klienti účastnili různých skupin a aktivit:
 arteterapeutické skupiny soustředěné na zážitek z činnosti a proces tvoření. Témata
skupiny byla zacílena na skupinové výtvarné činnosti (např. společná kresba domu),
spontánní výtvarný projev (např. technika skvrn do mokrého papíru), trojrozměrné
vytváření z různých materiálů (např. koláž).
 terapeutické skupiny zaměřené na poznání a fungování klienta ve vztazích. Pokoušely
se změnit některé způsoby chování klientů k sobě a druhým lidem (např. já a skupina,
posílení vztahů ve skupině, pocity).
 skupiny nácviku soc. psychologických kompetencí rozvíjející postoje, hodnotovou
orientaci, sociální kompetence (např. dovednost navazovat vztahy, odmítání – obrana
proti agresivnímu jednání).
 individuálních konzultací s přiděleným klíčovým pracovníkem a řízených konzultací
s klíčovým pracovníkem a rodinnými příslušníky.
 ergoterapie usilující prostřednictvím smysluplného zaměstnávání o zachování,
zlepšování a využívání schopností klientů s cílem dosáhnout nejvyšší možné úrovně
soběstačnosti v životě (např. zalévání květin, úklid pokoje).
 volnočasových a sportovních aktivit, např. výlety na hrady a zámky, do muzeí, atletiku,
míčové hry, kooperativní hry, ruční práce (korálkování, modelování), outdoorové aktivity
– lezení, orientační běh, práce s mapou v terénu, pěstitelské práce (údržba zeleně,
výsadba nových rostlin z předem nařízkovaných či zakořeněných rostlin).
 skupinové práce s rodinami klientů, např. vytváření společného rodinného erbu.
 výchovně vzdělávacích činností mimo SVP, např. Hry třetího tisíciletí, pobyt na
horách, ve skalách.
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Rodičovské neděle
Pravidelná rodičovská odpoledne se konala jednou za čtyři týdny. Společně s rodiči jsme např.
soutěžili v bowlingu, vařili polévku nad ohněm či slaňovali ze skály, zkusili orientaci v terénu
podle mapy. Zážitkové neděle byly prokládány komunitním programem zaměřeným
kooperativní činnosti rodičů a jejich dětí. Ve školním roce 2016/2017 proběhlo celkem 10
setkání.
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Sobotní výchovně vzdělávací činnosti mimo SVP
Pravidelným programem sobot byly výjezdy po zajímavých turistických cílech, využívání
sportovních areálů, návštěvy kulturních a sportovních událostí ve městě a v blízkém okolí,
rafting.

Výchovně vzdělávací činnost mimo středisko výchovné péče, realizovaná v Peruci – Hry
třetího tisíciletí
Naše středisko, se společně s dalšími čtyřmi zařízeními, v červnu zúčastnilo vícedenní akce „Hry
třetího tisíciletí“ konané v kempu v Peruci. Akce byla zaměřena na zážitkovou pedagogiku.
Jednou z hlavních náplní byl sport a navázání nových přátelských vztahů. Klienti ve smíšených
družstvech závodili na raftech, zahráli si ringo, Kin- Ball, vyzkoušeli si orientaci v lese pomocí
mapy a buzoly. Zvládli techniku první pomoci či luštění šifer. Ubytování bylo zajištěno
v chatkách, vodní hry a koupání v bazénu v areálu kempu.
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Další, neméně zajímavou aktivitou, bylo setkání českých a moravských středisek výchovné péče
v Tršicích, kde probíhala sportovní klání mezi klienty různých středisek ČR, a pobyt v
Janovičkách na Broumovsku. Zde se naši klienti nejen učili naprosté soběstačnosti, od
rozdělávání ohně, topení, vaření na kotlících, ale měli i možnost bohatého sportovního vyžití.
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Organizace vzdělávání
Klientům internátního oddělení je poskytována podpora ve vzdělávání pracovníky střediska učiteli v rozsahu 25 vyučovacích hodin týdně.
Každý pracovní den probíhá na internátním oddělní výuka předmětů vedená podle
individuálního vzdělávacího plánu klienta z jeho kmenové školy. Výuka je členěná dle rozvrhu
vyučovacích hodin. Za výuku odpovídají učitelé – kvalifikovaní speciální pedagogové. Ve
všední dny je do programu zařazená příprava na výuku vedená službu konajícím vychovatelem.
Při vzdělávání v SVP jsou využívány alternativní prvky pedagogiky.




Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu střediska výchovné péče,bez
úprav, redukce, změn výukové látky
Výuka probíhá ve věkově smíšených třídách
Ve výuce jsou uplatňovány metody práce s děti odvozené od tzv. činnostního učení a
některé metody pedagogiky Montessori (rozvoj abstraktního myšlení a tvořivosti, práce
s chybou, cílené vedení dětí ke smyslu pro morálku, učení v širších souvislostech,
propojování předmětů, oblastí, napomáhající prostředí třídy, výuka mimo budovu školy –
exkurze, výstavy, zkoumání přírody, spoluvytváření klidného prostředí pro učení a
relaxaci, uplatňování respektujícího přístupu k dětem – respekt k sobě, druhým i
prostředí)

Pedagogické principy činnostního učení:















Rovnoměrný vývoj emoční a rozumové oblasti
Vyučuje se prostřednictvím vlastní činnosti žáků, využívat smyslové poznání a
zkušenosti žáků
Vychází ze životních situací, podporuje u žáků poznávání a aplikaci poznatků v praxi
Dává žákům přiměřený čas k učení a vede je k dokonalému zvládnutí učiva (trvalému
osvojení vědomostí)
Klade důraz na smysluplné učení (dialog, kooperace)
Snaha získat dítě pro vzdělávání
Přátelský vztah mezi učitelem a dítětem, ochota a schopnost učitele pozitivně děti
motivovat, podporovat jejich kvality i originalitu a respektovat vývojové zvláštnosti
(chyba je stupeň učení, ne přestupek)
Spolupráce s rodinou dítěte
Co nejaktivnější zapojení dítěte ve výuce, podpora spolupráce a rozvoj komunikace
Pěstování odpovědnosti spoluúčastí dětí na rozhodování
Propojování předmětů (k pochopení souvislostí a využitelnosti poznatků)
Prostředí je uzpůsobeno dětem (dětská výzdoba)
Vyučování bez zvonění, ale podle momentálního zaujetí či únavy dětí (proč končit
uprostřed zajímavé činnosti a proč nedopřát oddech tam, kde je potřeba
Slovní hodnocení a shrnutí probraného učiva
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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 2016/2017 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. Dále se praxí
ve středisku účastnili i studující metodici prevence a výchovní poradci škol.
Supervize
V rámci zkvalitňování práce byli zaměstnanci SVP v průběhu školního roku 2016/2017 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 2016/2017 se jednotliví zaměstnanci účastnili řady vzdělávacích
seminářů, např. zaměřené na zlepšování klimatu školní třídy, práce s agresivním klientem,
nakládání s osobními daty, krizová komunikace 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, arteterapeutický výcvik, systemický výcvik a výcvik v rodinné a párové terapii.
V. Aktivity a prezentace SVP na veřejnosti
Během roku 2016/2017 se odborní pracovníci SVP účastnili několika seminářů pro výchovné
poradce a metodiky prevence, při kterých prezentovali nabídku Střediska výchovné péče ve
Slaném. Dále spolupracovali s pracovníky OSPOD na pořádání a aktivní účasti na případových
konferencích klientů.
VI. Spolupráce s ostatními institucemi
Středisko spolupracovalo s řadou organizací. Úzká spolupráce probíhala zejména s orgány
sociálně-právní ochrany dětí a kmenovými školami klientů. Středisko vyvíjelo snahu o kvalitní
vzájemnou spolupráci, která probíhala především formou vzájemného poskytování informací a
plnění individuálních plánů ochrany dítěte a individuálních výchovných plánů.
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.
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VII. Základní údaje o hospodaření
Základní údaje o hospodaření jsou přílohou výroční zprávy celého školského zařízení DDŠ,
SVP, ZŠ a ŠJ Dobřichovice.
VIII. Kontrolní činnost
V tomto školním roce proběhla v zařízení jedna kontrola ČSI. Její výsledky byly uvedeny
v závěrečné zprávě z kontroly, kterou má k dispozici vedení organizace. Nebyly shledány žádné
nedostatky. Vnitřní kontrolní činnost probíhá průběžně, pracovníci jsou o jejích zjištěních
informováni na provozních poradách.
IX: Závěr – zhodnocení školního roku 2016-2017
Školní rok 2016/2017 byl pro SVP úspěšný. Podařilo se pracovat celkem s 217 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 nejméně z
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 2016/2017 se nám dařilo zdokonalit systém hodnocení pro naše klienty v
internátním oddělení, posílit hodnotící systém tak, aby byl ještě více motivační. Zaměřili jsme se
na osobnější komunikaci s kmenovými školami klientů internátního oddělení. Pracovnice
ambulantního oddělení začaly více pracovat v terénu – práce s kmenovými školami klientů, účast
na případových konferencích, účast na třídních schůzkách, pedagogických radách. Klienti
pobytového oddělení se i v tomto roce účastnili několika výchovně vzdělávacích činností mimo
středisko výchovné péče ve Slaném, jako byl červnový pobyt v Peruci, v Jesenici, sportovního
utkání klientů středisek výchovné péče na Moravě, sportovní pobyt v Janovičkách u Broumova.
Ambulantní oddělení v tomto školním roce realizovalo zážitkově orientované programy pro
třídní kolektivy celkem v 12 základních a středních školách Středočeského kraje.
Jako každý rok činnost střediska přesáhla rámec Středočeského kraje.
Pracovníci střediska průběžně pracují na vylepšování svých služeb klientům a spolupracujícím
organizacím. Neustále se také pracuje na zútulnění prostor pro klienty a zaměstnance tak, aby se
tu všichni cítili bezpečně a pohodlně.
Všichni zaměstnanci střediska při své práci naplňují Standardy kvality péče o děti ve školských
zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče.
Ve Slaném dne 27.9.2017
Mgr. Tereza Polesná
Vedoucí Střediska výchovné péče ve Slaném
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Evidovaní klienti
Tabulka č. 1: Evidovaní klienti za školní rok 2016/2017
Celkem
ambulance 171
46
pobyt
CELKEM 217

MŠ
1
0
1

1.stupeň ZŠ
26
2
28

2.stupeň ZŠ
123
38
161

SŠ, SOU
19
5
24

nezařazení
2
1
3

Graf č.1: Evidovaní klienti SVP v roce 2016/2017 s ohledem na věkové složení
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Důvody příchodu klienta do SVP
Tabulka č. 2 : Přehled evidovaných důvodů příchodu klienta
Rodinné Školní
problémy problémy
ambulance
pobyt
celkem

35
12
47

80
16
96

zneužívání
návyk.láte
k
1
0
1

12

Osobnostní
problémy
30
6
36

Prekriminální
a kriminální
činnost
25
12
37

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
klient sám
rodina
školské porad. zařízení
OSPOD
škola
zdravotnické zař.
soudy

Celkem
1
80
15
87
27
3
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
hl. m. Praha
Rakovník
Litoměřice
Mělník
Most
Louny
Ústí nad Labem
Benešov
Nymburk
Mladá Boleslav
Beroun
Chomutov
Děčín

133
21
18
14
6
6
4
3
2
2
2
2
2
2

Graf č.3: Lokální rozložení podle trvalého bydliště klienta
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