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Součástí zařízení je AO + IO ( kapacita 16 lůžek )

Všeobecná charakteristika

Středisko výchovné péče  (dále jen „SVP“) bylo založeno v roce 1996, to znamená, že 
působí již 16 let. V roce 2001 vznikla internátní část v Hlinsku. Po získání budovy v Dukelské 
a její následné rekonstrukci, byla činnost internátní části rozšířena na 2 skupiny, a to v roce 
2005. Zároveň se v tomto roce stalo SVP nedílnou součástí DDÚ Homole.

Činnost SVP je zaměřena na pomoc dětem s výchovnými problémy od 3 do 18 let,    
resp. do ukončení přípravy na povolání, formou ambulantní a internátní péče .

 I.Ambulantní oddělení

Ambulantní oddělení poskytuje veřejnosti  služby denně v době od 8:00 do 18:00 
hodin, v pátek do 14:00 hodin. Časové rozvržení odpovídá plnému vykrytí požadavkům 
z terénu.

. 

a) Individuální práce s klienty

- jednorázová, krátkodobá a dlouhodobá pomoc klientům a jejich nejbližšímu sociálnímu      
  prostředí,
- psychologická a sociálně pedagogická diagnostika,
- speciálně pedagogická péče,
- konzultace,
- krizová intervence,
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- zprostředkování kontaktů se spolupracujícími složkami.

b) Skupinová práce s klienty
-  řešení komunikačních problémů ve vrstevnické skupině i směrem k dospělým, doma, ve  
   školním prostředí, ve volném čase,
-  lepší poznávání sebe sama, sebereflexe,
-  zvládání konfliktů, nácvik nových vzorců chování,
-  psycho-relaxační cvičení. 

Ambulantní část

Služby ambulantní části zajišťovali tito pracovníci:

Pracovní zařazení Fyzický počet Přepočtený počet
psycholog 2 1
speciální pedagog 5 4,3
sociální pracovnice 1 1
uklizečka 1 0,5

Všichni zaměstnanci ambulance zároveň poskytují péči i klientům internátní části  SVP.

Odborní pracovníci provádí vstupní diagnostiku klientů a stanovují nejvhodnější 
formu péče. V indikovaných případech zařazují dítě do internátní péče a připravují dítě i 
rodinu na nástup. Současně provádí pracovníci následnou ambulantní péči u klientů, kteří 
dokončili pobyt v internátním oddělení. Tuto péči poskytují i těm klientům, kteří byli v péči 
jiného zařízení (DDÚ) a po jejím ukončení jim byla tato forma následné péče nabídnuta. 
Klientelu tvoří děti a mladiství ve věku do 18. let, resp. do ukončení přípravy na budoucí 
povolání. Forma spolupráce je dohodnuta v rámci - etoped, zákonný zástupce a klient. 
Probíhá formou individuální či skupinové péče, na kterou dochází klient sám a
v nepravidelných intervalech, dle potřeby,  jsou přizváni i rodiče, eventuálně i širší rodina.  
Další formou spolupráce je činnost s celým rodinným systémem i pozorování dítěte v jeho 
školním prostředí.

Náplní práce je pedagogicko-psychologická diagnostika, diagnosticko-terapeutická 
činnost, poradenská činnost (rodiče, pedagog), krizová intervence či zprostředkování kontaktu 
s odborníky z jiných oblastí. Ambulance spolupracuje s celou sítí zařízení, se kterými klient 
byl, je , či bude  v kontaktu. Etoped  zodpovídá a koordinuje péči o klienta v rámci  SVP, 
podílí se na ní i vně SVP. V rámci SVP je garantem péče o klienta.
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Systém práce ambulance, tak jak jsme k němu léty praxe dospěli, považujeme za 
kvalitní a fungující. Je to živý systém a vždy reaguje na nové podněty či situace. Například 
takzvané  přiblížení se klientům, kdy jsme  větší a užší spolupráci se školami v časovém 
dosahu tzn., v rámci města. Se dvěma školami jsme navázali pravidelnou spolupráci, která se 
velmi osvědčila. Umožňuje zachycení problémů při jejich vzniku a tudíž i jejich snazší 
nápravu. Na této pravidelné činnosti se podíleli 2 etopedi . Jedná  o základní školy v Suchém 
Vrbném a na sídlišti Vltava. Vzhledem k dobrým výsledkům této spolupráce ji plánujeme 
v příštím roce rozšířit pro další školy. 

Druhým rokem nabízí ambulance své služby i v průběhu letních prázdnin.

Ambulantní část poskytla své služby v tomto školním roce 222  klientům 

V porovnání s dlouhodobým sledováním je to průměrný  počet.
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Přehled terapeutických skupin

den hodina zaměření terapeut koterapeut

pondělí 15 - 16 7.  - 9. ročník – dívky Lippmannová K. Šrámková H.

pondělí 15 - 16  2. st.  mladší Habrda M. -

úterý
sudé

15 - 16 4. - 6. ročník ZŠ Šrámková H. Peltanová I.

úterý 
liché

15 - 16 mladší školní věk Peltanová I. Vrchotová L.

středa 14:30 - 16 2. výchovná skupina IP Lippmannová K. Habrda M.

středa
sudá

15 - 16 1. st. ZŠ starší Vrchotová L. Peltanová I.

středa
lichá

15 - 16 1. st. ZŠ mladší Vrchotová L. Peltanová I.

středa 11:45 - 12:45 komunita 1. vs Peltanová I. -

středa 12:45 - 13:45 komunita 2. vs Lippmannová K. Habrda M.

čtvrtek 15 - 16 2. st. ZŠ - mladší Habrda M. Lippmannová K.

14:30 - 16 1. výchovná skupina IP Peltanová I. Šrámková H.

V tomto školním roce se nejdéle formovala skupina děvčat, probíhající v pondělí, 
v posledním čtvrtletí byla doplněna i chlapci, kteří předtím absolvovali internátní pobyt. Letos 
po dlouhé době nebyla otevřena skupina pro chlapce 8. - 9. ročník ZŠ. Nebyl volný  prostor  a 
personální obsazení. I takto pracuje mnoho skupin a nelze více obsazovat čas určený pro 
individuální práci s klienty, která je nasměrovaná do doby po 15-té hodině. Terapeutické 
skupiny jsou členěny pouze s ohledem na věk dětí. Nejvíce početná jsou  skupiny mladšího 
školního věku,  Proto byly v docházce rozděleny na sudý a lichý týden. V konci školního roku 
byla  uskutečněna  jedna  skupinka pro děti a rodiče. V tomto směru budeme  za podpory 
všech etopedů,  v tomto směru  pokračovat. 

Část dětí docházejících do terapeutických  skupin, současně i dětí z individuální péče, 
absolvuje následně internátní či stacionární pobyt, který je odůvodněný v případech, kdy je 
potřeba dítěti věnovat intenzivnější, dlouhodobější a komplexnější péči. Tak to vyplynulo 
z naší dlouhodobé praxe, proto jsme již před lety cítili potřebu vzniku internátu. Pokud 
nedochází při dlouhodobé docházce k žádné změně, jsme toho názoru, že je třeba nabídnout 
něco dalšího, což je právě možnost pobytu.
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V indikovaných případech nenahradí docházka do skupiny možnost na delší dobu 
opustit prostředí v němž vznikají poruchy chování (rodinu, školu, partu….), možnost 
zklidnění, získání odstupu a náhledu, vedení k dodržování stanovených pravidel, režimu, 
nácvik žádaných řešení  v zátěžových situacích, reakcí, návrat k pravidelné školní docházce a 
k pravidelné přípravě do školy… Zároveň je to velmi dobrá možnost ukázat dětem  
smysluplné trávení volného času. Pobyt umožňuje odborným pracovníkům sledovat dítě 
v mnoha různých situacích, poskytuje větší  možnost  týmové spolupráce.

Internátní část

        V letošním školním roce uběhlo 11 let od založení internátu a již 7 let se zde pracuje se 
dvěmi výchovnými skupinami. O děti, na zpravidla dvouměsíčním diagnosticko-
terapeutickém pobytu pečoval poměrně stabilní kolektiv pracovníků SVP. Změna nastala 
pouze na postu vychovatelů, kdy jedna vychovatelka odešla na mateřskou dovolenou. 
Pozitivem této změny bylo, že ji na postu nahradil vychovatel muž a tím bylo možné v obou 
skupinách obsadit vychovatelské dvojice žena - muž, což je lepší sestava pro setkávání se 
s odlišnými vzory jednání a celkového přístupu ve výchově. Během svého pobytu klient 
absolvuje  komplexní péči, která obsahuje kromě individuální péče a vzdělávání i diagnostiku 
a práci s klientem ve skupině. Výchovné skupiny pracují v tzv. otevřeném systému, jsou 
koedukované,  přijímáme děti od 1. třídy ZŠ až po studenty SŠ.  Do této péče jsou zařazovány 
děti s hlubšími výchovnými problémy, kde je indikována nutná změna prostředí (nevyhovující 
rodinné prostředí, závadové skupiny a jiné závažné důvody) a i v letošním roce je částečně 
tímto způsobem řešena, ve výjimečných případech, i nedostupnost zařízení s touto formou  
péčí pro klienty v místech, kde  tato péče zcela chybí. 

Kromě prevence je zde kladen velký důraz na práci ve škole, neboť řada našich klientů  
má za sebou záškoláctví, či nejsou vůbec motivováni učit se. Metody práce jsou zaměřeny  
k rozvoji žádoucích osobnostních vlastností, posilují zdravé sebehodnocení a sebevědomí a 
přeskupení hodnotového žebříčku. Jedná se o smluvně dobrovolné pobyty a děti jsou na ně 
etopedy připravovány, ne vždy se uskuteční celý pobyt. Celkem 10 dětí nedokončilo celý 
osmitýdenní  pobyt. Ve třech případech se jednalo o problémy týkající se užívání drogy (nejen 
kouření marihuany) ale také  problémy s alkoholem. Ve třech případech to byla finanční 
problémy rodičů. Tři děti  byly vyloučeny pro závažné porušování internátního řádu a jedno 
dítě ukončilo pobyt na žádost rodičů. Rodiče více méně nechtěli vůbec problémy se svým 
dítětem řešit, dle jejich vyjádření podlehli naléhání školy a OSPODu a využili oboustranné 
vypověditelnosti smlouvy. V ojedinělých případech se stalo, že rodiče nemohli zabezpečit 
úhradu celého pobytu a tak se uskutečnil v rozsahu, na který finančně stačili. 

O děti pečuje zkušený kolektiv. Často děti oceňují programy v mimoškolní činnosti, 
do řady věcí se zapojují a prožívají poprvé, setkávají se se smysluplným využíváním volného 
času. Systém hodnocení doznal určitých změn, které navazovaly na organizační změny 
v činnosti ve druhém pololetí školního roku. Více méně bylo nutné reagovat na zvýšený počet 
dětí, které byly zařazeny na stacionární pobyt a v 17:00 hodin odcházely domů. Bylo 
zapotřebí přeorganizovat některé činnosti, aby z nich tzv. stacionáři nebyli vyjímáni a do 
hodnocení byli zainteresováni rodiče dětí. Ukazovalo se však, že někteří rodiče byli 
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v hodnocení velmi benevolentní a že bude zapotřebí ještě více spolupráce, než bude tento 
systém dobře fungovat. Nicméně byla nastavena určitá nová pravidla a rodiče se na jejich 
plnění také podíleli. Další změnou v činnosti byly změny dané pravidelnými společnými 
odjezdy všech dětí na víkend a zařazením nové aktivity tzv. zátěžových víkendů. Zátěžové 
víkendy byly pro děti přínosné, jejich příprava a organizace byla pro vychovatele náročná. Je 
o nich zpracována podrobná zpráva a pro budoucnost s nimi budeme nadále počítat, ovšem 
jen jako s doplňkovou činností a nebude se jednat o celý víkend, ale pouze o jednotlivé dny. 
Dalším přínosem pro zkvalitnění činnosti bylo přesunutí víkendového stravování do Speciální 
školy pro neslyšící , nebylo zapotřebí cestovat kvůli stravování mimo město. 

V otázce vytíženosti internátu jsme se potýkali na začátku roku s menším počtem dětí 
na pobytu - zvýšil se počet dětí na stacionárním pobytu. Dá se jen odhadovat, že se na tom 
částečně podílelo zvýšení nákladů za pobyt od ledna 2012. Pěti dětem, dle našich informací, 
přispěl příslušný Úřad práce. Naše informace však nemusí být úplná, neboť někteří rodiče si o 
příspěvek požádali bez naší účasti. Počet 63 dětí je tedy jen mírně nad spodní hranicí 
naplněnosti. Počet dětí na stacionáři však neukazuje na ustavení jedné výchovné skupiny jako 
stacionární trvale. 

Z celkového počtu 63 klientů absolvovalo 16 dětí čistě stacionární pobyt a u  šesti dětí 
byl kombinovaný .

Metody práce s klienty v internátní části jsou:

1. výuka dle individuálních plánů,

2. psychoterapie /individuální, skupinová, práce s rodinným systémem, hodnotící  

komunita,  sebepoznávání, hry, relaxace/,

3. sociální učení a komunikační dovednosti /reflexe, sebereflexe, modelové situace, 

dynamika skupiny/,
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4. arteterapie a muzikoterapie  /keramická a výtvarná dílna, kytara, flétna, klávesy,    

výtvarná dílna ve spolupráci s AJG /,

5. canistrapie 

6. protidrogová prevence /ve spolupráci s občanským sdružením a Policií ČR/,

7. režimová terapie, 

8. relaxace,

9. kulturní a vzdělávací programy /divadlo, muzeum, výstavy, exkurze, vlastní tvorba, 

účast na  kulturních akcích města, účast ve výtvarných soutěžích, poznávací výlety/,

10. sportovní činnosti /plavecký bazén, míčové hry, beach volejbal, bruslení, stolní tenis, 

petangue, cyklistika, lezecká stěna, tělocvična a další/, 

11. pracovní činnosti  /sebeobsluha, udržování okolí u sportovní haly, pomoc s přípravou 

jídel, výzdoba oddělení, pracovní činnosti na zemědělském statku OS Koníček ve 

Skřidlech v rámci zátěžových víkendů, práce na zahradě/.

Výuka

Další důležitou oblastí výchovného působení na klienty SVP je podpora vzdělávání, 
kterou zajišťují učitelé, i v letošním školním roce ve spolupráci s vychovateli a etopedy 
střediska. Výuka probíhá dle stanoveného rozvrhu hodin, příslušného pro jednotlivé ročníky, 
skupinovou formou. 

Při vyučování se učitelé opírají o schválené vzdělávací programy a individuální plány, 
které pro jednotlivé klienty zasílají jejich kmenové školy.

Výuka probíhala ve dvou školních třídách. Orientační dělení probíhá podle klíče 1. až 7. 
třída ZŠ + PŠ  a druhou třídu tvoří žáci 8.- 9. ročníku. 

Ve školním roce jsme vyučovali celkem 63 z toho 20 děvčat. Jejich věkové rozložení je 
zpracováno do následujícího grafu:
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Rozložení klientů podle ročníků a typu školy

Personální obsazení internátního oddělení:

Pracovní zařazení Fyzický počet Přepočtený počet
učitel 3 2,5
vychovatel 5 4,5
asistent pedagoga 2 2
hospodářka 1 0,9

-

          

Spolupráce s dalšími spolupracujícími institucemi

1. Pravidelné každoroční setkání s výchovnými poradci škol z Českobudějovicka  
v našem zařízení za účasti etopedů, učitelů i vychovatelů SVP. 

2. Častá spolupráce s pracovnicemi OSPODu a kurátorů pro mládež v rámci regionů. 
Některé sociální pracovnice navštívily děti v SVP v průběhu jejich IP. Objevují se 
první pozvání na tzv. případové komise. Častější jsou i osobní konzultační setkání 
v rámci řešení konkrétních případů. Proběhla neformální pracovní schůzka v SVP 
s terénními pracovnicemi OSPODu.  
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3. Pravidelná spolupráce s kmenovými školami dětí umístěných na pobytu či stacionáři.

4. Celoroční pravidelná spolupráce se školami v regionu v rámci programu TPV či 
krizové intervence.Jedná vždy  o 3 bloky práce se třídou /  jedno hodinové a dvě 
dvouhodinové / a posléze vyhodnocení  získaných poznatků s TU příslušné třídy.
Na programech práce se třídami se podílely  týmy etopedů: 

Tým 1.
Program byl uskutečněn v těchto školách:

 ZŠ Týn nad Vltavou  5. ročník,
 ZŠ Týn nad  Vltavou  4. ročník,
 ZŠ Zliv, 8. ročník.

Tým 2.
 Gymnázium  3. ročník,
 ZŠ Waldorfská ČB, 8. ročník,
 ZŠ České Velenice,7. ročník,
 ZŠ Máj, 8. ročník,
 ZŠ Kamenný Újezd, 8. ročník.

Tým 3.
 ZŠ Pohůrecká, 1. ročník,
 ZŠ Pohůrecká, 7. ročník,
 ZŠ Borek, 4. ročník.

Tým 4.
 ZŠ Oskara Nedbala - v rámci projektu VIP RAMPS III. 

Ačkoli práce se třídami není v centru naší práce, snažíme se vyhovět požadavkům 
spolupracujících škol. Považujeme tuto spolupráci za důležitou propagaci naší práce 
v terénu. Výjezdy mimo SVP jsou sice časově náročné, ale jejich přínos je zřejmý .

5. Spolupráce s Probační a mediační službou v letošním roce byla uskutečňována hlavně 
v rámci spolupráce s konkrétními společnými klienty a nebyla příliš častá.

6. Spolupráce s občanskými sdruženími a nízko prahovými zařízeními ve městě  na 
úrovni výměny zkušeností, užší spolupráce v rámci účasti na programech těchto 
zařízení /je třeba klientům ukázat, že je možné trávit čas pro ně zajímavým a 
dostupným  způsobem/, vzdělávání a semináře…atp. Ve velké míře ji využívají 
naši vychovatelé.

7. Spolupráce se ZSF, PF a teologickou fakultou JU - praxe studentů u nás. V tomto 
školním roce jsme umožnili praxi třem studentkám z teologické fakulty se zaměřením 
na sociální práci a šesti studentkám  se zaměřením na výchovu a šesti studentkám ze 
SZF. Tedy celkem u nás vykonalo praxi 12 studentek. V rámci spolupráce s PF            
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/fakulta zdravého životního stylu/ probíhají pravidelná seznamovací setkání v našem 
zařízení se studenty.

8. Spolupráce s Policií ČR  /nejvíce využívají učitelé/.

9. Spolupráce s pediatry.

10.  Spolupráce s pedopsychiatry MUDr. Novotnou a MUDr. Baranovičovou. 

11. Spolupráce s PPP.

12. Jihočeské divadlo.

13. Odbor sociálních  služeb města RPSS  - děti a mládež.

Další aktivity SVP

Probíhaly letos pouze v režii internátních pobytů. Jejich četnost je ovlivněna 
finančními možnostmi.

1. Řada jednodenních výletů.
2. Exkurze.
3. Účast na kulturním dění  ve městě.
4. Předvánoční prodejní jarmark s nabídkou výrobků dětí SVP.
5. Prospěšná činnost /Sportovní hala/ za možnost užívat sportoviště.
6. Návštěva sportovních utkání ledního hokeje.
7. Akce pro děti z ambulance v průběhu podzimních a velikonočních prázdnin 

zabezpečená vychovateli z IP.
8. Zátěžové víkendy.
9. Příměstský tábor /3 dny/ v počátku letních prázdnin.
10. Účast ve výtvarných soutěžích .

      11. Den otevřených dveří v SVP.

Další vzdělávání pracovníků

Psycholog Tematicko-apercepční test / 2 dny /
Psychologická konference / Modrava /
Pedopsychiatrická konference  / Opařany /
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Diagnostika SPÚ pro adolescenty a dospělé osoby
Sandspiel – Kriz.centrum ČB / terapie v pískovišti /

psycholog Tematicko apercepční test / 2 dny /
Pedopsychiatrická konference  / Opařany /

učitelka Seminář Feuersteinova metoda učení

vychovatelka Z.Martínek – Agresivní a afektivní dítě v MŠ
P.Pëthe – Psychické trauma / 2 dny /
Bárta ,Slavíková Asertivní komunikace a řešení konfliktních 
situací
Dynáková , Konflikty a jejich zvládání

vychovatel dokončil magisterské studium: Specializace v pedagogice            
/sociální pedagogika/

vychovatelka Prevent _ Den otevřených dveří – přednáška
Klouček , Práce s rodiči,partnery a sourozenci klientů s PCH/ 2 
dny /
Klouček , Workschop k Práce…. / 2 dny /
 Bárta ,Slavíková Asertivní komunikace a řešení konfliktních 
situací

Vychovatelka /etoped Pöthe, Psychické trauma
Teenegerovské subkultury
Diagnostika SPÚ pro adoslescenty a dopsělé osoby
Sandspiel – Kriz.centrum ČB / terapie v pískovišti /

etoped    Kurz Respektovat a být respektován / 7 dní

etoped Konference PPRCH  / 2 dny /
Prevent / 2 dny /
Klouček , Práce s rodiči,partnery a sourozenci klientů s PCH / 2 
dny /
Tým pro mládež – Seminář o případových komisích

etoped Pöthe, Psychické trauma
Klouček , Práce s rodiči,partnery a sourozenci klientů s PCH /2 
dny /

sociální pracovnice Kulaté stoly – Tým pro děti a mládež, 2 témata
Krize a možnosti  řešení sociálními službami
Co je sociální podnikání
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Kvalifikace pracovníků:

Pracovní pozice vzdělání kvalifikace
Etoped VŠ ano
etoped VŠ ano
etoped VŠ ne
etoped VŠ ne
Etoped / vychovatel VŠ ne/ano
učitelka VŠ ano
učitelka VŠ ano
učitel VŠ ano
vychovatel SŠ ano
vychovatel VŠ ano
vychovatelka VŠ ano
vychovatelka VŠ ano
psycholog VŠ ano
psycholog VŠ ano
Sociální pracovnice SŠ ne
hospodářka SŠ ano
asistent pedagoga SOU ano
asistent pedagoga ZŠ ano

.
Vnitřní informovanost

Probíhala formou pravidelných týdenních porad /odděleně etopedická, vychovatelská a
společná pedagogická/, dále pravidelnými provozními poradami v intervalu 1 x za měsíc, 
informačním průběžným systémem na nástěnce  a využíváním emailové pošty.

Kontrolní činnost

V zařízení proběhla pouze kontrolní činnost zaměstnanců Kanceláře veřejného 
ochránce práv - viz. Zpráva.

V tomto školním roce neproběhla v zařízení žádná kontrola ze ČSI ani jiných orgánů.

Vnitřní kontrolní činnost probíhá průběžně, pracovníci jsou o jejích zjištěních    
informováni průběžně na provozních poradách.

Supervize

Poprvé v našem zařízení  proběhla supervize pod vedením Dr. Kadlecové - celkem tři 
setkání se zaměřením na týmovou spolupráci.

Dne: 29.8.2012




