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Charakteristika a struktura zařízení 

Od 1. 7. 2021 došlo ke sloučení zařízení Dětského diagnostického ústavu, střediska 

výchovné péče, základní školy a školní jídelny Brno, Hlinky 140 s Diagnostickým ústavem a 

střediskem výchovné péče, Brno, Veslařská 246. Současný název zařízení je Diagnostický ústav 

Brno, středisko výchovné péče a základní škola, Brno, Hlinky 140. Kapacita zařízení je 40 dětí, 

v současnosti je zprovozněno 32 lůžek k diagnostickému pobytu (tj. 4 diagnostické skupiny) a 

3 lůžka pro zdravotně relaxační pobyt a záchytné pracoviště. 

Diagnostický ústav aktuálně sídlí na adrese Veslařská 246, 637 00 Brno, tel.: 542518500, 

542518511, 542518531, email: info@dubrno.cz, www.dubrno.cz(dále jen DÚ). Celé zařízení je 

příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je MŠMT ČR. Jedná se o zařízení s celoročním 

nepřetržitým provozem. Provoz může být dočasně omezen nebo přerušen jen ze závažných 

důvodů na základě souhlasu MŠMT ČR a za předpokladu, že péče o děti je řádně zajištěna. Péči 

o děti je povinen zajistit zřizovatel zařízení. 

DÚ plní podle potřeb dítěte úkoly diagnostické, vzdělávací, terapeutické, výchovné, 

sociální. Doba diagnostického pobytu činí zpravidla 8 týdnů. Na základě výsledků komplexního 

vyšetření se dítě umisťuje dle zák. č. 109/02 Sb. do speciálních školských zařízení pro výkon 

ÚV, OV a preventivně výchovné péče novelizovaný zákonem 383/2005Sb. V odůvodněných 

případech může být dítě umístěno do smluvní rodiny. 

DÚ plní dále úkoly organizační a koordinační, a to ve vztahu k zařízením v jeho územní 

působnosti. V současné době se jedná o 28 školských zařízení (21 dětských domovů, 2 dětské 

domovy se školou, 1 výchovný ústav a dětský domov se školou, 4 výchovné ústavy) pro výkon 

ÚV a OV v rámci krajů Jihomoravského, části Zlínského a část kraje Vysočina. Kromě evidence 

dětí v těchto zařízeních, metodického vedení, koordinace a ověřování účelnosti postupu a 

výsledků výchovné péče diagnostický ústav vypracovává pro MŠMT ČR návrhy potřebných 

změn v síti svého územního obvodu. Součástí zařízení je i záchytné pracoviště, které přijímá 

děti zadržené PČR v naší spádové oblasti (kraj Jihomoravský, části Zlínského a část kraje 

Vysočina) na útěku z domova či ze speciálního školského zařízení. Situace zadržených dětí je 

následně řešena a předána pracovníku příslušného školského zařízení. Vzhledem k vytíženosti 

spádových zařízení jsme mimořádně zajišťovali převoz dítěte do spádového zařízení vlastními 

prostředky a personálem. 

Za metodickou a koordinační práci ve vztahu k zařízením v územní působnosti DÚ 

zodpovídá etoped koordinátor. 

Součástí DÚ Brno je 5 středisek výchovné péče (dále jen SVP), která poskytují preventivní 

speciálně pedagogickou a psychologickou pomoc dětem s rizikem či projevy poruch chování 

formou ambulantní poradenské činnosti, celodenního programu nebo internátního programu. 

Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní nebo ochranné výchovy v 

diagnostickém ústavu provádí pověřený státní zástupce. 

http://www.dubrno.cz/
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Specifické činnosti zařízení 

• komunitní terapeutický systém, v němž je kladen důraz na funkčnost systému a 

propojenost jednotlivých elementů systému, včetně návaznosti péče jednotlivých 

pedagogických, lidských a terapeutických intervencí a vlivů. 

• bereme v potaz individuální realitu dítěte a jeho osobní a rodinné možnosti 

s upřednostněním návratu dítěte zpět do rodiny, pokud je to jen trochu možné už z našeho 

zařízení. 

• kvalitní zájmová činnost, aktualizovaná s ohledem na konkrétní dětské složení, 

s přihlédnutím k individuálním zájmům. 

• individuální a skupinovou terapii a práci s celými rodinami realizují psychologové a etopedi 

ve spolupráci se sociálními pracovnicemi. 

• snažíme se o individuální péči o děti obtížně zvládnutelné pedagogickými prostředky, 

které nejsou indikovány pro školské zařízení, ale přesto jsou k nám vřazovány, tatáž péče je 

věnována dětem se zdravotními handicapy. 

• DÚ pracuje pod supervizí – případovou a týmovou. 
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Organizační členění zařízení a personální zabezpečení 

Organizační členění, personální zabezpečení, vymezení odpovědnosti jednotlivých 

pracovníků a jejich pracovní náplně jsou dány Organizačním řádem a vycházejí ze zák. 

109/2002 Sb., novelizovaný zákonem 383/2005 Sb. 

DÚ se vnitřně člení na pracoviště diagnostické, sociální služby, výchovně vzdělávací a 

středisko výchovné péče pro děti a mládež. 

 

Pracoviště diagnostické zajišťuje komplexní odborné vyšetření dětí a v součinnosti s 

ostatními pracovišti stanoví prognózu dalšího vývoje. Poskytuje odbornou pomoc dětským 

domovům a speciálním zařízením, která nemají vlastního psychologa. Spolupracuje s 

psychologickými, zdravotnickými a jinými odbornými pracovišti. 

 

Pracoviště sociální služby zajišťuje sociální péči o přijaté děti a podílí se na jejich 

diagnostickém vyšetření. 

Zajišťuje jejich rozmístění do dětských domovů, speciálních výchovných zařízení pro děti 

vyžadující zvláštní péči. Zajišťuje některé osobní záležitosti dětí umístěných v dětských 

domovech, které nemají vlastní sociální pracovnici. V osobních věcech dětí spolupracuje 

s OSPODy městských úřadů, státními zastupitelstvy, se soudy, policií, s příslušnou 

pedagogicko-psychologickou poradnou. 

 

Pracoviště výchovně vzdělávací zajišťuje v diagnostických třídách stav vědomostí, 

dovednosti a znalosti dětí a zajišťuje jejich vzdělávání po dobu pobytu v diagnostickém ústavu 

a podílí se na jejich diagnostickém vyšetření. 

 

Pracoviště záchytné přijímá k přechodnému pobytu děti zadržené orgány policie na 

útěku. Týká se dětí s nařízenou ÚV, OV a PO. 

 

Středisko výchovné péče 

Předmětem činnosti SVP je odborná ambulantní terapeutická a poradenská činnost 

specializovaná na etopedické služby a pomoc dětem s výchovnými problémy, individuální a 

skupinová psychoterapeutická péče, diagnostika a evidence dětí, spolupráce s rodinami, 

učiteli, odbory sociální péče a se zdravotnickými zařízeními, osvětová činnost pro rodiny s 

problémovými dětmi. 

 

Ekonomicko provozní úsek zajišťuje zejména zpracování, sledování a vyhodnocování 

plánů a rozpočtů a vedení mzdové a personální agendy. Dále zajišťuje běžnou a odbornou 

údržbu budov, stravovací činnost a zajišťování prostředků pro výchovně vzdělávací práci. 

 

Personální zabezpečení upřesňuje organizační struktura. 
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Pro zajištění efektivity diagnostického pobytu spolupracuje zařízení s orgány Policie ČR, 

OSPOD, soudy, státním zastupitelstvím, s kmenovými školami, se zdravotnickými zařízeními, 

se školskými poradenskými pracovišti a ostatními speciálními školskými zařízeními pro výkon 

ÚV a OV, dále s nadřízenými orgány MŠMT ČR a ČŠI. 

 

Organizační struktura: 



 | 8  

 

Vzdělávací činnost – škola 

Hlavním úkolem školy při DÚ je úkol vzdělávací, v jehož rámci je zjišťována úroveň 

dosažených znalostí a dovedností.  

Nově jsou zahrnuty zásady, na kterých je vzdělávání jako veřejná služba založeno a 

obecné cíle vzdělávání z nichž je důraz kladen zejména na rozvoj tzv. klíčových dovedností 

osobnosti, výchově, respektování lidských práv, toleranci, svobodě, uvědomění si národní 

identity i evropské a celosvětové sounáležitosti, rozvíjení znalosti o specifických rysech 

kultury, historie, jazyka národnostních menšin, porozumění přírodním, společenským a dalším 

vztahům tak, aby osobnost jedince měla možnost se harmonicky rozvíjet. Nově je přijat systém 

základních kurikulárních dokumentů, tzv. vzdělávacích programů. Rámcový vzdělávací 

program je základním pedagogickým dokumentem, který vymezuje státem stanovený povinný 

rámec vzdělávání. Je základem pro hodnocení výsledků vzdělávání. Rámcové vzdělávací 

programy jsou závazné pro přípravu školních vzdělávacích programů, podle nichž bude 

probíhat výuka v každé konkrétní, tedy i naší škole. 

Specifické vzdělávací přístupy jsou stanoveny a realizovány v zájmu rozvoje osobnosti 

dítěte přiměřeně jeho individuálním předpokladům a možnostem. 

Důležitý je úkol terapeutický, který spočívá v nápravě narušeného vztahu žáků ke školní 

práci a vzdělávání na základě jejich dřívějších negativních zkušeností. 

Vzdělávací činnost probíhala ve třech diagnostických třídách s následujícím rozdělením: 

  

1.      třída žáci  1. – 5. post. ročníku navštěvující ZŠ 
1. - 5. post. ročníku navštěvující ZŠ – minimální výstupy 

2.      třída žáci  6. – 7. post. ročníku navštěvující ZŠ 
6. -7. post. ročníku navštěvující ZŠ – minimální výstupy 

3.      třída žáci 8. – 9. post. ročníku navštěvující ZŠ  
8. roč. min. výstupy, 9. post. ročník – minimální výstupy 

4.      třída diagnostická, pro klienty, kteří mají splněnou povinnou školní docházku. 

  

Při zvýšeném počtu žáků ve třídě byli žáci dočasně operativně přemísťováni do třídy 
s nižším počtem žáků. 

Žáci byli vzděláváni dle vzdělávacích programů ZŠ. 
Obsah, metody a organizace práce ve třídách byly přizpůsobeny především potřebám 

diagnostickým. Učební osnovy nebyly závazné, měly pouze srovnávací charakter a 
respektovaly individuální zvláštnosti žáků, cílem bylo zjistit skutečný stav vědomostí žáků. 

Výsledkem vzdělávací a diagnostické činnosti bylo vypracování individuálního 
vzdělávacího programu, který se stal východiskem pro závěrečnou zprávu o dítěti a s jehož 
realizací bylo započato již během diag. pobytu dle zákona 383/2005 sb. 

Podle potřeby byli žáci individuálně připravováni k vykonání opravných, vyrovnávacích 
nebo přijímacích zkoušek. 
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Organizace práce ve škole se řídila rozvrhem hodin. Dozor na chodbě a ve třídách 
prováděli učitelé podle harmonogramu služeb. Zástupy za nepřítomného učitele určoval podle 
potřeby ředitel. 

Spolupráce školy s mimoškolním úsekem byla zajištěna každodenním kontaktem učitelů 
s vychovateli, psychology, etopedy a sociálními pracovnicemi. Dále se spolupráce rozvíjela 
účastí na diagnostických radách, dislokačních poradách, komunitních setkáních s dětmi, 
pedagog. radách, provozních poradách. 

 
V tomto školním roce: 

 
1. Učitelé maximálně využívali počítačovou techniku pro dokumentaci, evidenci žáků, 

didaktické závěrečné školní zprávy, komunikaci se školami prostřednictvím e-mailu. 

Počítač byl učiteli využíván na přípravu testů pro žáky. 

2. Učitelé se během školního roku individuálně věnovali žákům. U každého přicházejícího 

žáka byl zjištěn stav vědomostí a byl stanoven individuální učební plán. Hlavním kritériem 

individuálního učebního plánu byla žákova školní docházka, motivace ke škole jako 

takové, u vycházejících žáků byl hlavní cíl zaměřen na jejich budoucí profesi. 

3. Během celého školního roku bylo pravidelně prováděno hodnocení žáků na tzv. 

"týdenních hodnoceních" vždy v pátek. 

4. Učitelé se celoročně zaměřili na problémy šikany, rasové xenofobie, nebezpečí terorismu. 

5. Velice se osvědčilo zapojit žáky do přípravy na Vánoce a Velikonoce: výzdoba školy, výroba 

adventních věnců, výroba vánočních a velikonočních přání. 

6. S velkým zájmem se u žáků setkala návštěva tematických výstav v Dětském muzeu. 

7. Osvědčilo se pravidelné zapojování žáků do péče o okrasnou zahradu, o pokojové a 

okrasné rostliny. 

8. Nejlepší práce z pracovních činností a výtvarné výchovy byly vystavovány ve třídách a na 

chodbách školy. 

9. Počítačová technika byla využívána také žáky: využití výukových programů ve vyučování. 

10. Po celý školní rok byli žáci operativně zařazováni do tříd podle ročníků a věku a podle 

počtu dětí ve třídách. 

11. Výuka zeměpisu a dějepisu byla obohacena o návštěvu Moravského Krasu a Státního 

zámku Lednice, Slavkov, Mohyla míru. 

12. Cyklus besed o prevenci drogové závislosti, AIDS, kouření a alkoholismu a o volbě partnera 

probíhal za účasti odborníků (PhDr. Dočekal, MUDr. Presl, PhDr. Douda), v Divadle Bolka 

Polívky a setkal se u dětí s kladným přijetím. 

13. Na konci 1. a 2. pololetí šk. roku jsme vypracovali a zaslali každému žákovi návrh 

klasifikace pro kmenovou školu. Během celého roku jsme spolupracovali a komunikovali 

s kmenovými školami, které se na nás často obracely. 

14. Všichni pedagogové se podíleli na vypracování ŠVP. 

15. Spolupráce s MU Brno. 

16. Výuka TV byla realizována v tělocvičně ZŠ Jasanová. 
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Školní rok 2021/2022 

 

 

 

Postupný 
ročník/ 
vzdělávací 
program  

 Rok školní docházky celkem Z toho 
dívky 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.     

1. ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. ZŠ MV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. ZŠ 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

2. ZŠ MV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. ZŠ 0 0 0 0 0  0 0 0 0 

3. ZŠ MV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. ZŠ 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

4. ZŠ MV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. ZŠ 0 0 0 0 1 4 1 6 2 

5. ZŠ MV 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Pomocná 
škola  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 0 1 0 1 1 5 1 9 2 

  

V této třídě byli při nadměrných počtech žáků v ostatních třídách vyučováni žáci vyšších 
ročníků. 
Tabulkově jsou ovšem zaznamenáni v těchto třídách. 
  

Mgr. Tomáš Horák 
třídní učitel 

 

  

I. třída 1. – 5. ročník ŠVP ZŠ 

  1. – 5. ročník ŠVP ZŠ – minimální výstupy 
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II. třída 6. – 7. ročník  ŠVP ZŠ  

  6. - 7. ročník  ŠVP ZŠ min. výstupy 

  

Postupný ročník/ 
vzdělávací program  

 Rok školní docházky celkem Z toho dívky 

  6. 7. 8. 9.     

6. ZŠ 7 3 1 0 11 3 

6. ZŠ min. výstupy 0 0 0 0 0 0 

7. ZŠ 0 5 9 1 15 5 

7. ZŠ min. výstupy 0 0 0 0 0 0 

       

Pomocná škola  0 0 0 0 0 0 

celkem 7 8 10 1 26 8 

  

 Mgr. Marcela Uhrová 

 

 

 

Postupný ročník Rok školní docházky celkem Z toho dívky 

  8. 9.     

8. ZŠ 
8. ZŠ min. výstupy 

11 
0 

8 
0 

19 
0 

6 
0 

9. ZŠ 
9.ZŠ LMP 

0 
0 

6 
0 

6 
0 

3 
0 

celkem 11 14 25 9 

  

Mgr. Oldřich Dobiáš 

třídní učitel 

 

IV.třída - diagnostická: celkem 15 klientů, 6 děvčat, 9 chlapců 

Mgr. Petr Kolouch 

Třídní učitel 

 

III. třída 8. – 9. ročník   ŠVP ZŠ 

  8. - 9. ročník- min. výstupy 
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Mimoškolní činnosti 

Na úseku mimoškolní činnosti byly děti zařazovány do čtyř diagnostických skupin, u nichž 

pracovali odborní pedagogičtí pracovníci včetně psychologů, etopedů, ředitele a zástupce 

ředitele. 

Každá diagnostická skupina měla dva stálé kmenové vychovatele, kteří se vzájemně 

střídali dle harmonogramu služeb. Organizace činností byla specifikována v týdenních a 

ročních plánech práce, které se vzájemně prolínaly a pravidelně vyhodnocovaly. V praxi byla 

výchovná činnost úzce spojena s činností zájmovou. Těžištěm práce byla speciálně 

pedagogická diagnostika, která se prolínala všemi oblastmi mimoškolních aktivit. Kromě 

obecných diagnostických metod napomáhaly k poznání dětí také metody speciální, které byly 

zařazeny do denního a týdenního programu. Patřily mezi ně zejména: 
 

• pravidelné činnosti s terapeut. prvky celotýdenní komunitní hodnotící sezení 

(spoluspráva) 1 x týdně v pátek (v rámci školy 11,00-12,00 h), každodenní komunitní setkání 

(ráno před vyučováním v 7,45-8,00 h a odpoledne po vyučování v 13,50-14,30 h), skupinová 

psych. terapie 1 x týdně každá dg. skupina. 

• individuální terapie dle aktuální potřeby dítěte diagnostické poznatky pedagogičtí 

pracovníci zaznamenávali denně do knihy hlášení, zpracovávali vstupní analýzy a diagnostické 

pozorování z mimoškolní činnosti, vyhodnocovali každý den s dětmi v součinnosti s týdenním 

plánem. Zjištěné skutečnosti sloužily jako podklad pro vyhotovení individuálního programu 

rozvoje osobnosti dítěte podle §2 odst. 10 Z. č. 109/2002Sb. (kategorizace). Před ukončením 

diagnostického pobytu pedagog. pracovníci shrnuli své poznatky v závěrečné výstupní analýze, 

která se stala podkladem ke komplexní diagnostické zprávě. 
 

Na úseku mimoškolní výchovy spolupracovali vzájemně pedagogičtí pracovníci – 

vychovatelé s dalšími odbornými pracovníky. Výsledkem této spolupráce byla závěrečná 

zpráva o dítěti a rozhodnutí o jeho dalším umístění. Základem výchovně vzdělávacího procesu 

byly tyto terapeutické činnosti: 

 

- programová, která je dána především denním programem, 

- činnostní, která je dána týdenním plánem práce, 

- relaxační, 

- komunitní, 

- psychoterapeutické. 

 

Tyto činnosti sloužily jako východisko k zahájení reedukačního procesu. 

V tomto školním roce došlo k navýšení kapacity (sloučení DDÚ Brno – Hlinky 140 a DÚ 

Brno – Veslařská 246) a personálním změnám u diagnostických skupin. Kapacita zařízení je 40 

dětí, v současnosti je zprovozněno 32 lůžek (tj. 4 diagnostické skupiny). 
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Osobní zaměření odborných vychovatelů 

 

Mgr. Steidl  sport. zájm. činnost, cykloturistika, rozvíjení čtenářského 
zájmu 

Bc. Kopečný sport. činnost, estetická oblast – pracovní činnosti 

Mgr. Ošťádalová  výtv. činnost, práce s materiály, sport. činnost, výzdoba, 
estetizace prostředí 

Bc. Dykastová výtvarná činnost, hudební činnost, sport. činnost, 
turistika 

Mgr. Nyč sportovní činnost, hudební činnost, turistika, rybářství 

Bc. Horák sport. zájm. činnost, sportovní střelba, zdravý životní styl, 
pracovní činnosti 

Bc. Žák sortovní zájmová činnost a kondiční tréninky, zdravý 
životní styl 

Bc. Havlíček sportovní zájm. činnost, cykloturistika, turistika 

Mgr. Seďa sportovní zájm. činnost, ergoterapie, estetizace prostředí 

Bc. Orságová sportovní zájm. činnost, turistika, stolní hry 

 

Dále se svými úvazky na přímé mimoškolní diagnostické činnosti podíleli – Mgr. M. Holý 

– ředitel, zástupce ředitele – PhDr. S. Cpinová a Mgr. N. Tomek – etoped, kteří se individuálním 

(terapeutickým) přístupem a zaměřovali na různé aktivity a podíleli se na zkvalitnění této 

oblasti. 

Těžištěm mimoškolní činnosti v našem zařízení v r. 2021/2022 byla pedagogická a 

etopedická diagnostika, kterou jsme rozvíjeli především v těchto oblastech. 
 

V oblasti mravní a rozumové 

V rámci etické výchovy byly prováděny pravidelné besedy s křesťanskou tématikou, 

které vedli manželé Drbalovi. 

Složku rozumovou jsme rozvíjeli pravidelnou přípravou na vyučování a v rámci ostatních 

složek výchovy. Ta byla dále rozvíjena další zájmovou činností jako je, sledování TV, videa, 

četba pohádek a četba na pokračování, stolní hry (šachy, dáma, stavebnice, skládačky apod.) 

byla umožněna po domluvě s vychovatelem ve vymezeném časovém úseku, vycházející jednak 

z programu dne týdenního plánu a osobního zaměření každého vychovatele. V průběhu celého 

roku jsme pravidelně navštěvovali podprahový klub. 

Pokračujeme ve spolupráci s agenturou CZECH SPORTS FESTIVAL BRNO, BRNO A JIŽNÍ 

MORAVA BEZ HRANIC a díky této agentuře jsme také mohli zhlédnout hokejová utkání Komety 

Brno. 

V rámci zdravého životního stylu v období 1. 4. – 31. 10. jsme realizovali sport. činnost v 

pronajaté tělocvičně. Dále jsme realizovali plavání v bazénu v Kohoutovicích a Kuřimi 

celoročně, pravidelné návštěvy sportovního areálu lezecké stěny HUDY, sportoviště JUMP 

Park a sportovní haly In-Motion. V případě příznivého počasí se sportovní činnost odehrávala 

na venkovní posilovně a parkurových hřištích. V tělocvičně máme ping-pongový stůl, posilovací 
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zařízení. Uspořádali jsme turnaje v minikopané, stolním tenise, hokeji s míčkem, šachu, 

kuželkách, šipkách, lasergame, paintball, in-line bruslení, jízda na longboardu apod. 

V zimním období jsme pravidelně bruslili na ul. Vodova, v Jundrově a na Nových Sadech, 

a to (St + Ne), a někdy také na Brněnské přehradě. Zájem o turistiku a s tím spojené činnosti 

jsme rozvíjeli v pěkném okolí Brna (St + Ne) ve formě vycházek, výletů a exkurzí (celoroční 

výlety na přehradu, v létě spojené s projížďkou lodí a návštěvou hradu Veveří). Výjezdové 

pobyty: Krkonoše (jaro 2022), opakované výjezdy se zaměřením na lov ryb), Klentnice. 

Oblastí dalších návštěv byla Ríšova studánka, Helenčina studánka, automotodrom, 

Adamov, letiště Medlánky, Líšeňské údolí, bobová dráha v Líšni, cykloturistické výlety v rámci 

Brna a okolí. Dále historických a vzpomínkových akcí např. Bitvy tří císařů, dobývání Brna 

Švédy, hrady a zámky Jižní Moravy. 

Pracovní výchovu jsme rozvíjeli při úklidu DÚ a jeho okolí – zametání, dále při práci na 

zahradě, při péči o květiny, malování interiéru, výzdoba pokojů dle přání dětí. 

 

V oblasti estetické 

Modelování, malování, kreslení, práci s různými materiály dle ročního období, a to v 

hernách našeho zařízení. Svými výrobky se podílely na výzdobě svého prostředí v rámci 

estetické výchovy. Stěžejním obdobím pro rozvíjení estetické výchovy byly svátky vánoční a 

velikonoční, zejména výzdoba místností v DÚ. Estetickou výchovu jsem rozvíjeli návštěvami 

pamětihodností Brna (hrad Špilberk, hrad Slavkov, hrad Pernštejn, hrad Veveří, Kapucínská 

hrobka, radnice, Moravské muzeum, galerie) a při práci s knihou a návštěvou divadelních 

souborů. 

 

V oblasti hudební 

Děti mohly rozvíjet svůj zájem o hru na hudební nástroje, a to na kytaru, varhany, flétnu, 

ukulele. Dále mohly poslouchat své vlastní hudební nosiče, hudební pořady v televizi. Pro 

zájemce byla možnost her na počítači. Na naší hudební aparatuře si mohly děti vyzkoušet 

vlastní hudební přednes (karaoke, beatbox). 

 

V oblasti terapeutické 

Prohloubili jsme terapeutické činnosti. Pravidelně probíhala skupinová psychoterapie 

pod vedením psychologů, s cílem napomáhat zlepšení resocializace a reedukace. Zvýšila se 

četnost relaxačních technik s použitím různých terapií (např. canisterapie, aromaterapie, 

muzikoterapie, ergoterapie, arteterapie, autogenního tréninku).  
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Zlepšení mimoškolní činnosti ve škol. roce 2021/2022 v těchto oblastech: 

 

1) Prohloubili jsme terapeutické činnosti. Pravidelně probíhala skupinová psychoterapie, 

jednak pod vedením psychologů, ale i dalších odborných pracovníků, s cílem napomáhat 

zlepšení resocializačního programu. Zvýšila se četnost relaxačních technik např. 

aromaterapie, autogenního tréninku, canisterapie. 

2) Pravidelné provádění tělocvičných aktivit v pronajaté tělocvičně, na kluzišti, v bazénu, 

pravidelné návštěvy posilovny pod odborným vedením. Rozšíření činnosti o jízdu na 

longboardu, kolech a koloběžkách. 

3) Pokračovali jsme v estetizaci prostředí, v modernizaci heren i ložnic. 

4) Pravidelně probíhaly besedy s křesťany o jejich pohledu na svět s rozborem biblických 

příběhů. 

5) V rámci používání vícemístných vozidel se děti zúčastňovaly různých akcí (výlety spojené 

s návštěvou pamětihodností, sportovní olympiády, soutěže, nejmilejší koncert, návštěvy 

zařízení při rozvozu dětí a seznámení se s jejich problematikou v rámci metodického 

řízení). 

6) V letním období realizováno posezení v areálu s ohněm a promítáním filmů. 

7) Za aktivní trávení volného času, pracovní činnosti nad rámec povinností a pomoc ostatním 

byly děti mimořádně odměňovány. 

 

Aplikace minimálního preventivního programu v DÚ byla přizpůsobena specifickému 

prostředí zařízení a klientele. Bere v úvahu: 

• dlouhodobost pobytu, 

• rozličnou věkovou i intelektovou strukturu dětí, 

• častost původního patologického prostředí, z něhož přicházejí, 

• převaha úzusu i závislosti na lehkých návykových látkách, 

• kontakt s tvrdými drogami, 

• promiskuitní způsob života. 

 

MPP se prolínal do výchovně vzdělávacího procesu nepřetržitě a ve všech oblastech 

působení. 

Vzhledem k délce procesních úkonů je délka pobytu v zařízení zpravidla více než dva 

měsíce, dlouhodobé aktivity byly prováděny nejen v rámci zařízení, ale zejména mimo něj. 
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Hodnocení minimálního preventivního programu v oblasti sociálně 

patologických jevů 

Při tvorbě programu předpokládáme, že prevence sociálně patologických jevů je vlastní 

náplní jednotlivých úkolů DÚ a jednou z jeho funkcí. Koncepce prevence DÚ v souladu 

s platnými předpisy a pokyny MŠMT považuje za prioritní ošetření těchto oblastí: 

 

 

Hodnocení problematiky zneužívání OPL v DÚ. 

 

Diagnostický ústav v Brně (dále jen DÚ) má zpracován program v oblasti prevence 

sociálně patologických jevů. V oblasti prevence DÚ spolupracuje s poradenským centrem 

Sládkova 45 Brno. S PL Velká Bíteš, Adiktologickou klinikou Praha. Nejúspěšnější programy 

jsou ty, kdy se nám daří vlastními individuálními programy motivovat jednotlivé děti 

k abstinenci, životu bez drogy. Za cenné považujeme ty programy, kterými se podařilo děti, 

které přišly do ústavu jako rizikový experimentátoři na psychotropní látce, motivovat pro 

specializovanou péči v ústavních podmínkách školských, případně zdravotnických. 

 

Součástí programu prevence sociálně patologických jevů je několik metodických 

dokumentů. Jedním z nich je podrobný návod k řešení případů souvisejících se zneužitím drog 

dětmi během pobytu v DÚ. 

 

Abychom mohli problémy závislosti řešit, je třeba neustále problém sledovat, zejména 

jeho dynamiku, protože scéna zneužívání se velmi rychle vyvíjí.  Do DÚ přicházejí děti 

s naprostou absencí povědomí o problému zneužívání toxických látek a problému závislosti, 

na druhé straně sem přicházejí experimentátoři i děti psychicky na návykových látkách závislé. 

 

V DÚ třídíme znalosti, postoje a vztah svěřených dětí k návykovým látkám - včetně 

alkoholu - následovně: 

 

1. Nemají žádnou zkušenost. 
2. S drogou se již někde setkali. 
3. S drogou experimentují nebo experimentovali. 
4. Problémoví experimentátoři. 
5. Závislí na droze psychicky 

 

 

Systém hodnocení efektivity je součástí hodnocení diagnostické činnosti jako celku, 

přesto lze uvést několik statistických údajů z problematiky zneužívání omamných a 

psychotropních látek (OPL) v hodnoceném školním roce. 
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V hodnoceném období jsme v DÚ diagnosticky ošetřili 80 dětí od 9 do 18 let s nařízenou 

ústavní výchovou, ochrannou výchovou a předběžným opatřením. Do těchto počtů nejsou 

zařazeny děti ze Střediska výchovné péče při DÚ.  

Před příchodem k nám z tohoto počtu problémově experimentovalo 70 % dětí. 

 

Z hlediska všeobecné prevence nemáme žádný důkaz, že by některé dítě během pobytu 

v DÚ začalo brát drogy v kategorii problémového experimentu, rovněž žádné dítě nerozvinulo 

svůj experiment k závislosti. 

Z pohledu specifické a indikované prevence je souhrnné vyhodnocování obtížnější, 

neboť jak je známo, ohrožení závislostí a její vývoj je úzce spjat s mnoha faktory rizikových 

osobnostních předpokladů a vývoje sociálního vztahového zázemí sledované populace, jevící 

obecně „poruchy chování“. 

 
U dětí, registrujeme vesměs experimentátory s marihuanou.  

Specifikem DÚ je diagnostika, výchova a vzdělávání dětí. Očekávaným rizikem je 

koncentrace jednotlivců, kteří pocházejí velmi často z problémových skupin rodin. Tato 

skutečnost v některých obdobích nás nutí čelit tlaku dětí přinášet drogy do ústavu a pokoušet 

se ji zneužívat v ústavu. Dalším nevýhodným prvkem je skutečnost, že vzhledem k ústavní 

výchově svěřených dětí nemůžeme stavět na prvku dobrovolnosti, při obecně platném faktu, 

že úspěšně se závislosti zbavují lidé motivovaní. Vzhledem k těmto specifikům považujeme 

naše výsledky za dobré. 

 

Programem včasné diagnostiky užití OPL jsme mohli pokročit v efektivitě třídění postojů 

a vztahů svěřených dětí k OPL.  Díky jednoduché, byť orientační metodě detekce OPL v moči 

nejsme odkázáni jen na subjektivní posuzování příznaků užití OPL ve změně chování. Užití 

detekce snížilo počet pokusů utajeně se pokoušet zneužívat OPL v prostředí ústavu. Rychlá 

detekce umožňuje zrychlit přijímání výchovných, resocializačních, případně léčebných 

opatření. 

 

Rychlé kvalitativní zjišťování přítomnosti drogy imunochromatografickým testem 

Záměrem je diagnostikovat OPL u dětí, které jsou přijímány do DÚ, nebo se do DÚ vrací 

z vycházky, nebo dovolenky u rodičů. Tato plánovaná opouštění ústavu jsou v souladu 

s resocializačními snahami individuálních programů rozvoje osobnosti svěřených dětí a 

koncepcí ústavu. Pro vedení, výchovu a reedukaci dětí s poruchami chování je velmi důležité 

detekovat případnou přítomnost OPL stejně jako tato podezření, která jsou mnohdy 

subjektivní, vyloučit. 
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 Pro ilustraci uvádíme seznam drog, se kterými měly naše děti zkušenost. Pořadí 

vyjadřuje četnost zneužívání jednotlivých drog.  

 

1. Tabákové výrobky 
2. Marihuana 
3. Alkohol 

 

Vyjmenované látky se v anamnestických údajích vyskytují nejčastěji. 

Tabákové výrobky jsou nejčastějším zdrojem selhávání dětí, které již přichází do zařízení 

s návykem na nikotin. Dítě se k tabákovým výrobkům dostává legálně v běžných prodejnách a 

je obtížné tento zlozvyk úplně potlačit. Snažíme se pracovat individuálně a motivovat děti 

k abstinenci. 

V případě nelegálních drog je používání metody detekce OPL imunochromatografickým 

kvalitativním testem účinné. 

• Rychlost v zjišťování užití OPL u svěřených dětí a možnost okamžité reakce, pomocí, 
změnou výchovných opatření, zdravotnickou a psychologickou pomocí. 

• Vědomí dětí DÚ, že v ústavu existuje rychlá detekce OPL snížila úroveň pokusů donášet do 
ústavu drogu, která jde testem identifikovat,  

• Negativní výsledek testu pomohl očistit dítě od podezření ze strany rodiče na to, že požilo 
drogu. 

 

Za pozitivní považujeme i to, že díky zavedené rychlé detekci mohou vychovatelé 

vyloučit případy, kdy byli nuceni pracovat s dětmi o kterých si nebyli jisti, zda nejsou pod 

vlivem OPL. Rychlou detekci OPL považujeme za významnou a důležitou okolnost při 

zlepšování účinnosti práce v oblasti indikované prevence.  

 
 Optimalizace psychosociálního klimatu zařízení. 

Prostor pro optimalizaci psychosociálního klimatu ústavu dává jasně formulovaná 

koncepce ústavu. Za prioritní považujeme: 

 

• Pomoc svěřeným dětem v obtížných životních situacích. 

• Nabídku spolupráce při odmítnutí pomoci řešit životní situace. 

• Podporu v překonávání životní krize. 

• Ochranu před nepříznivým vlivem patologického vztahu v rodině. 

• Podporu aktivního zvládání životních situací. 

• Postoji a přístupy respektovat dynamické vlastnosti osobnosti svěřených dětí. 

• Akceptaci osobnostních vlastností dětí, za které jsou obecně odmítáni. 

• Nabídku akceptovatelných vzorců chování pomocí aktivního sociálního učení. 

• Posílení sebedůvěry a akceptace sebe sama. 

• Návrat důvěry v okolní svět. 

• Kompenzace a reparace citové deprivace, zážitkem nebát se prožít svou autentickou 
emoci. 

• Pracovat s relapsem – selháním. 
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• Aktivní úlohu v terapeutických aktivitách, pobídku k experimentu. 

• Kontakt nejen verbální, ale především pocitový. 
 

 

Uplatnění metod sociálního učení s užitím psychoterapeutických prvků, diferencovaných 

podle věkových kategorií a osobnostních zvláštností. 

Uplatnění těchto metod a prvků v DÚ zajišťuje individuální program rozvoje osobnosti, 

stanovený pro každé dítě. Ten je směřován v duchu standardů vzdělávání v oblasti „zdravý 

životní styl“ k překonání obtíží, pro které se dítě ocitlo v ústavní výchově. Uplatnění a aplikace 

metod a obsahu vzdělávání v oblasti zdravý životní styl je praktikováno ve škole DÚ. 

 

 

Uplatnění metod sociálního učení v denním programu DÚ s psychoterapeutizujícími prvky 

• Každodenní komunitní sezení 

• Skupinové sezení s psychology a etopedy  

• Skupinové reflexe kmenových vychovatelů  

• Individuální terapie psychologů, etopedů. 

• Zájmové činnosti vychovatelů. 

• Rekreačně sportovní aktivity vychovatelů. 
Skupiny jsou zpravidla strukturovány dynamicky, abreaktivně, interakčně, vždy dle 

potřeby skupiny dětí nebo jednotlivce. 

 

 

Příprava a nová motivace svěřených dětí v profesní orientaci. 

Předpokládá pomocí programu rozvoje osobnosti objevit a diagnostikovat osobnostní 

zdroje: 

• Motivovat svěřené děti pro vzdělávání spoluprací na jejich vlastním rozhodnutí pro 
profesní dráhu. 

• Vychovatelé, zejména v pracovní terapii mohou vytvořit vhodné podmínky pro diagnostiku 
a motivaci, případně podchycení profesního zájmu svěřených dětí. 

• Předpokládá týmovou spolupráci všech pracovníků DÚ na koordinaci při zpracování 
individuálních programů rozvoje osobnosti dítěte, zejména ve vzdělávací části. 
 

 

Příprava na návrat do rodiny a společnosti v podmínkách DÚ. 

Předpoklady pro tuto přípravu jsou: 

• Usilovat o maximálně možný kontakt co nejširší rodiny dítěte s ústavem, osobně, 
telefonem nebo písemně. 

• Získávat rodiče a příbuzné pro spolupráci v programech dítěte. 

• Využít všech forem návštěv v ústavu. 

• V odůvodněných případech vykonat návštěvu v rodině. 

• Spolupráce s oddělením sociálně právní ochrany. 
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Uplatnění přiměřených represivních nástrojů jako ochrany svěřených dětí před 

dostupností návykových a psychotropních látek. 

 

• Zabránit dostupnosti toxických látek včetně alkoholu do ústavu jednoznačnou formulací a 
výkladem Vnitřního řádu. 

• Dbát na naplňování vnitřní metodiky ústavu v souvislosti s ohlašovací povinností, 
vyplývající ze zákonné normy. 

 

Aktuální úkoly řešení případů souvisejících se sociálně patologickými jevy – OPL a 

šikanováním v DÚ. 

 

 Zásady zvládání případů zneužití drogy v DÚ: 

 

A. Případy vyžadující okamžité řešení: 
 

1. Akutní intoxikace, tělesné selhání, bezvědomí: bez ohledu, jestli došlo k intoxikaci 
v ústavu nebo před příchodem do DÚ je nutné přivolat lékařskou pomoc – tel.č. 155. 

 

2. Do příjezdu lékaře je třeba se pokusit zjistit, jaká látka stav akutní intoxikace vyvolala, 
případně jaké množství bylo požito, aplikováno. V případě bezvědomí je třeba 
bezodkladně poskytnout laickou první pomoc, tj. stabilizovaná poloha, zajišťující 
základní životní funkce. Pozor na zvracení a zapadlý jazyk. 

 

3. Svěřené dítě je třeba oddělit od kolektivu, za stálého dozoru vychovatele, udržovat ho 
v klidu, duševním i tělesném. S intoxikovaným člověkem mluvte tiše a klidným hlasem. 
Tón hlasu je často důležitější než to, co říkáte. Mějte na mysli, že zklidnění situace vám 
zajistí vlastní bezpečnost. 

 

4. Odstranit škodlivé látky, zajistit dostatek čerstvého vzduchu, pokud jde o užití drog 
v lékové formě orálně, je vhodné se pokusit vyvolat nauseu podáním většího množství 
teplé slané vody, což je možné jedině když se tomu intoxikované svěřené dítě nebrání. 

 

5. Nepoužívat sílu – obecně to situace zhoršuje. Vyvarovat se polemik a hádek. Reagovat 
tak, jak situace vyžaduje, ale nevyvolávat napětí. 
 

6. Nejvhodnější postup zvolit na základě svých znalostí o dítěti a na základě svého 
profesionálního úsudku. 

 

7. Pracovníci školských zařízení musí v případě zjištěného kontaktu svěřeného dítěte 
informovat jeho rodiče, a to takovou formou, která je v zájmu dítěte. 
 

8. Shromažďování a záznam informací, kniha hlášení. Pokud hrozí právní projednávání, je 
na policii, aby provedla šetření. Pokud jde o projednávání v rámci vnitřního řádu 
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zařízení, je důležité, aby shromažďování faktů bylo provedeno korektně a pouze 
v rámci kompetence ústavu. 

 

B. Dlouhodobé programy: 

 

9. Stanovení rizik ohrožujících děti v DÚ. Drogová scéna v regionu, změny. Spolupráce 
s blízkou komunitou v místě, spolupráce s protidrogovým koordinátorem. Zdrojem 
informací pro stanovení rizik mohou být v přiměřené míře i děti v zařízení. 

 

10. Důvěrnost - o všech případech musí být informován ředitel. Další informace a jejich 
přenos je nutno citlivě třídit a zvažovat jejich zveřejňování, případně přenášení na jiné 
osoby. 

 

11. Spolupráce s policií a dalšími organizacemi, sociálně právní ochranou dětí, 
zdravotnickými zařízeními, kontaktními centry atd. 

 

12. Práce s rodiči. Vztahy v rodině jsou velmi blízko příčinám experimentu 
s psychotropními látkami. 

 

13. Vztahy se sdělovacími prostředky. 
 

 

Řešení náznaků a výskytu šikanování v podmínkách DÚ. 

1.  Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. 
2.  Nalezení vhodných svědků. 
3.  Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace 

obětí a agresorů). 
4.  Zajištění ochrany obětem. 
5.  Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. 

 

Pedagogická rada se zabývala v rámci preventivního programu těmito tématy: 

 

1) Psychologické postupy při výskytu šikany. 
2) Legislativní aspekty výskytu šikany a trestní řád. 
3) Prevence šikany v DÚ  
4) Práce s obětí šikany v DÚ 
5) Práce se skupinou při výskytu šikany  
6) Problematika klasifikace šikany. Co je a co není šikana v DÚ. 
7) Faktory ovlivňující vznik šikany v DÚ. 
8) Role oběti v procesu šikany. 
9) Problematika „tradice“ šikany ve skupině. 

 

 

Projednáno na pedagogické radě dne 1. 9. 2022. 
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Činnost školské rady 

Školská rada byla zřízena ke dni 1. 11. 2005 usnesením Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR ze dne 18. 11. 2005 pod č.j. 33528/2005-24. 

Školská rada vykonává svou působnost podle §167 a 168 Zák. č. 561/2004 Sb., zákon o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. Má vypracovaný jednací řád, který je závazný a nabyl účinnosti dne 

1. 2. 2006. Ve školním roce 2021/2022 se sešla školská rada v těchto termínech 23. 8. 2021, 1. 

2. 2022, 31. 8. 2022; dnem 26. 9. 2018 byl jmenován nový člen školské rady za zřizovatele. 

Obsah jednání byl zadokumentován do zápisů školské rady. 
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Spolupráce DÚ s rodiči a organizacemi 

Individuální návštěvy rodičů u psychologů, soc. pracovnic a ostatních odborných 

pracovníků se uskutečňovaly dle domluvy kdykoliv. Z důvodu lepší komunikace mezi rodiči a 

sanace rodiny jsme upravili možnost každodenního telefonního spojení. Bylo hodně využíváno 

s pozitivním dopadem na jejich vzájemné vztahy. Kontakty s rodiči byly upraveny dle nového 

Z. č. 109/2002 Sb a Z. č. 383/2005 Sb. Tím se prohloubila práce s rodinou, a to zejména díky 

rodinné terapii vykonávané našimi pracovníky. 

 

V oblasti zajištění efektivity diagnostického pobytu se jedná o rozšíření služeb k širší 

veřejnosti zabývající se naší problematikou. Jednáme s orgány policie ČR, s odd. péče o děti, 

se soudy a s kmenovými školami dětí. Posilujeme intenzitu jednání s rodinami dětí. Pro 

zlepšení vzájemné komunikace s veřejností byl určen tiskový mluvčí. Pokračovali jsme ve 

spolupráci s PČR (PIS) a zrealizovali v průběhu roku některé z cyklu jejich přednášek. 

Spolupráce s katedrou speciální pedagogiky pedagogické fakulty MU Brno. Byla 

zaměřena na zvýšení informovanosti studentů o etopedické problematice, na vytváření 

podmínek pro praxe studentů v zařízení a na konzultace s některými odborníky katedry 

speciální pedagogiky – v oboru etopedie. Spolupráce probíhala i s katedrou psychologie 

Fakulty sociálních studií MU Brno. Jejich studenti zde vykonávali praxi v psychodiagnostice 

dětí. Dále se v tomto roce uskutečnily exkurze, přednášky a hospitace studentů etopedie z 

katedry speciální pedagogiky MU Brno. 

Pedagogičtí pracovníci zařízení velmi úzce spolupracovali se školami a školskými 

zařízeními při řešení konkrétních problémů žáků. Spolupráce zařízení s dalšími 

zainteresovanými orgány je zaměřena několika směry. V oblasti metodiky vedení DÚ 

spolupracuje s ministerstvem školství stejně jako s dětskými domovy, dětskými domovy se 

školou a výchovnými ústavy ve spádové oblasti i s jejich zřizovateli. Tato spolupráce je 

zaměřena především na zajištění předávání informací s cílem zabezpečit dobrou úroveň 

výchovně-vzdělávací práce v zařízeních spadajících pod metodické vedení DÚ. 

V rámci metodických sekcí zařízení probíhaly semináře, které měly za úkol seznámit se s 

problematikou týkající se diagnostiky na úseku pedagogickém, sociálním a psychologickém a 

objasnění změn, týkající se zákona č. 89/2012 Sb. ke vztahu k DÚ a jeho funkci metodické a 

koordinační směrem k jednotlivým zařízením. V rámci prohloubení metodické, koordinační a 

řídící funkce DÚ pracuje etoped-koordinátor, který společně s odbornými pracovníky DÚ řešil 

v průběhu roku problematiku jednotlivých zařízení spadajících do našeho regionu. Zúčastnili 

se ho ředitelé a ostatní pracovníci všech zařízení spadajících do našeho regionu s cílem 

naplňování znění zákona č. 109/02 Sb. a Z.č. 383/2005sb. (Zpráva etopeda-koordinátora). 
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Etopedický a psychologický úsek 

Odborný tým je složený z 3 psychologů a 4 etopedů. 

Tým psychologů – dvě ženy a jedem muž, kteří pracují individuálně s přijatým dítětem, 

využívají psychoterapeutické metody k uvolnění napětí. Ve školním roce 2021/2022 ošetřili 80 

dětí. Pravidelně pracují i se skupinovou dynamikou jednotlivých skupin ve spolupráci s etopedy 

zařízení. 

Tým etopedů – 2 ženy a 2 muži. Jedna etopedka je zároveň statutární zástupkyni ředitele a 

koordinátorka spádových zařízení a 1 etoped je současně vedoucím vychovatelem.  Etopedka je 

současně i preventista patologických jevů v zařízení. 

Etopedi zařízení pracují zejména individuálně se svěřenými dětmi, zároveň jsou zařazovaní 

do služeb k vychovatelům, kde poznávají skupinovou dynamiku ve skupinách a metodicky vedou 

vychovatele. Úzce spolupracují s psychologickým týmem a podílejí se na psychoterapeutických 

skupinách. 

Etopedka koordinátorka pravidelně vyhodnocuje ve spolupráci se spádovými zařízeními 

individuální plány rozvoje osobnosti v dětských domovech, dětských domovech se školou a 

výchovných ústavech. Připravuje program pravidelných porad spádových zařízení. Pravidelné 

porady se uskutečňují minimálně 2 x ročně. 

Další oblastí v koordinační činnosti jsou individuální intervence přímo v zařízení. Na žádosti 

ředitelů dětských domovů, jezdíme do jejich zařízení k osobním intervencím s dětmi i 

pedagogickými pracovníky. U některých z těchto dětí jsme na základě vyšetření doporučili přesun 

do vhodnějšího zařízení.  

Vzhledem k charakteristice dětí přijatých do dětských domovů, které přijímají i děti bez 

diagnostického pobytu a mnohdy jsou i s výraznějšími výchovnými problémy, se více angažujeme 

v případech, kdy si dětské domovy podávají žádosti o přemístění. Pomáháme stále ve vytipování 

co nejvhodnějšího prostředí pro dítě i při samotném zpracování návrhů na přemístění.  

Odborný tým dále spolupracuje s pracovníky OSPOD, PČR a soudy. Oslovuje a spolupracuje 

s rodinami přijatých dětí a společně spolupracují na dalším průběhu pobytu dítěte. 

Diagnostický ústav prostřednictvím jedné pracovnice spolupracuje s Probační a mediační 

službou ČR, pobočka Brno a zajišťuje výkony výchovného opatření společensky prospěšných prací 

(SPČ) a výkony trestního opatření obecně prospěšných prací (OPP) u dětí a mladistvých, kteří mají 

soudem nařízenou povinnost odpracovat určitý počet hodin. Práce spočívají v údržbě a úklidu 

veřejných prostranství a budov. Klienty přijímáme celoročně.   
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Statistika za rok 2021/2022: 

1. Ukončené výkony  

OPP – 1 klient (50 hodin) 

SPČ – 2 klienti (6 hodin + 35 hodin) 

2. Dosud neukončené výkony (aktivní klienti) 

OPP – 1 klient (60 hodin) 

SPČ – 4 klienti (40 + 35 + 25 + 20 hodin) 

Celkem 3 klienti byli zároveň umístěni v našem zařízení a hodiny si odpracovali v rámci pobytu u 

nás.  

 

Pracovníci odborného týmu se účastní případových konferencí k dětem, které vykazují 

problémové chování v rodině nebo ve škole. Pravidelně se účastní supervizí a dalších vzdělávaní. 

Spolupráce s ostatními úseky probíhala na dobré úrovni. Podrobněji jsme se věnovali 

potřebám jednotlivých dětí ve skupině a práci s nimi. Byly vyhodnocovány a aktualizovány PRODy 

dětí, konzultována specifická opatření a také jsme probírali možnosti dalšího směřování dětí. 

Běžnou součástí naší práce s dětmi jsou pravidelná komunitní setkání a týdenní hodnocení.  

Práce odborného týmu zařízení založena na snaze o pochopení a porozumění 

problémovému chování dítěte ve vztahu k jeho osobnostním charakteristikám, psychosociálním 

vlivům a vývojovému aspektu. Vyšetření mapující míru a oblasti rizikového chování, zaměřené na 

dynamiku vztahů k sobě, rodičům, skupině, autoritám. Snažíme se komplexně postihnout nejen 

symptomy daného problému, ale na základě jejich interpretace a analýzy situace stanovit 

hypotézu příčin a zvolit optimální cestu. Využíváme postupy orientované na prevenci, kdy se 

v celkovém kontextu pravděpodobných příčin vytváří náhled dítěte na problém, vůle ke změně a 

posiluje se vlastní schopnost dítěte zvládat a řešit situaci.  

Cílem je vytvořit strategii účinného postupu vedoucího ke změně s respektem 

k individuálním potřebám dítěte. Prostředí, které klienti mohou vnímat jako bezpečné a laskavé, 

upevňuje pocit jistoty v náročné životní situaci, prohlubuje důvěru, vede ke zdravému životnímu 

stylu, k samostatnosti a odpovědnosti. 

Pracuje se s rozvojem osobnosti dítěte na základě identifikace individuálních potřeb 

a stanovených cílů. Práce se selháním v individuálním programu, individuální vedení a podpora 

dítěte v naplňování cílů. Využívá se motivačních rozhovorů, využívá se skupinová dynamika, 

v případě potřeby i prvky krizové intervence. Pomáháme vyrovnat se s okolnostmi životních změn 

a bilancováním konfliktní minulosti. Budujeme vzájemné vztahy mezi dětmi ve skupině, schopnost 

respektovat druhé i přes jejich odlišnosti, což přispívá k bezpečné atmosféře. Vedeme děti k 

dodržování jasně stanovených pravidel a přebírání zodpovědnosti za své chování. Předcházení 

konfliktům vznikajícím v konfrontaci s vlastním prožíváním, očekáváním rodičů, školy a většinové 

společnosti. Kontakt s rodinou je zabezpečen především formou telefonátů a víkendových 

dovolenek, možné jsou i návštěvy. Pozornost je věnována udržení, obnově či navození vztahů s 

rodiči a širší rodinou. 
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Sociální úsek 

Období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 

chlapci dívky 

41 + 107 19 + 75 

celkem umístěných dětí (diagnost. pobyt + záchyt) 

60 + 182 

diagnost. pobyt administrativní přemístění 
(OV) 

záchyty 

34  
7 

 
182 PO ÚV OV 

51 6 3 

 
Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. 2. 2012 (občanský zákoník), 

který přinesl do oblasti ústavní výchovy několik základních změn, jež mají vliv na umísťování a 
přemísťování dětí – malý počet přijatých dětí, dlouhodobé pobyty (většinou kolem 5 měsíců i 
déle). 

Od 1. 7. 2021 byl DDÚ Brno, Hlinky 140 sloučen s DÚ Brno, Veslařská 246, tím došlo 
k přesunu jednotlivých pracovišť i pracovníků. Od srpna 2021 sociální pracovnice diagnostického 
ústavu sídlí na adrese Brno, Veslařská 246 – modrá budova, tím se zvýšila i celková kapacita 
zařízení DÚ z 22 na 32 + 3 děti (32 pobytových, 3 záchyt). 

Jako sociální pracovnice jsme během školního roku 2021/2022 přijímaly a umísťovaly děti, 
zajišťovaly sociálně právní záležitosti dětí umístěných v DÚ a jejich osobní spisy. Vedly jsme 
evidenci dětí propouštěných ze sítě našich zařízení, zajišťovaly administrativní umístění dětí mimo 
náš region, vypracovávaly statistiky DÚ, vedly celkovou evidenci všech dětí umístěných do sítě 
našich zařízení a evidenci volných míst. Počet správních řízení za uvedené období bylo 107 
(ošetřovné) a 20 (ochranná výchova). Jedna ze sociálních pracovnic je členkou komise pro 
sociálně-právní ochranu dětí Magistrátu města Brna. 

Metodicky jsme se podílely na řízení zařízení v síti DÚ, přímo jsme spolupracovaly 
s institucemi státními (OSPOD ÚmČ nebo MÚ, soudy, školami, PČR, MŠMT ČR aj.) i nestátními. 
Účastnily jsme se všech interních porad pořádaných ředitelstvím DÚ. 

Prohloubily jsme spolupráci se sociálními pracovnicemi OSPOD jednotlivých úřadů v rámci 
jejich návštěv dětí umístěných v DÚ a v síti našich zařízení. Jedna ze sociálních pracovnic zahájila 
studium na VŠ – obor sociální pedagogika. 

Ke zpracování dat a evidenci dětí jsme používaly počítačový program „evix“. Předpokladem 
pro jeho užívání byla lepší spolupráce mezi úseky a zjednodušení agendy ošetřovného. Snažily 
jsme se plně využívat počítačové techniky a počítačové sítě v našem zařízení - např. ke komunikaci 
s ostatními zařízeními využívání e-mailovou poštu, pro spolupráci s PČR – fotodokumentaci 
přijímaných dětí (v případě útěků dětí). Rovněž maximálně využíváme zasílání materiálů 
prostřednictvím datových schránek. 
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Zdravotní úsek 

U nově přijatých dětí: Telefonicky zjistíme především, zda netrpí na případné alergie 

potravinové, lékové, na bodnutí hmyzem, apod., případná chronická onemocnění. Dále jaké a 

v jakém dávkování užívají léky. U kterých odborných lékařů jsou sledovány a kdy je objednána 

příští kontrola. Požádáme o zprávu z posledního vyšetření. Od pediatra je vyžádán výpis ze 

zdravotní dokumentace. V případě ztráty, poškození – podána žádost o průkaz pojištěnce.  

Další náplň: 

• ranní informace od kolegů o aktuálním zdravotním stavu všech dětí 

• plánování akutních a kontrolních vyšetření 

• telefonické konzultace s lékaři, objednání k vyšetření  

• doprovod k lékařům, objednání léků, nákup léků v lékárně, realizace předoperačních 

vyšetření 

• příprava předepsaných léků do dávkovačů 

• péče o nemocné děti, umístěné na zdravotně-relaxační místnosti, podávání 

předepsaných léků a doplňků stravy 

• ošetření drobných úrazů, které nevyžadují návštěvu lékaře 

• vedení zdravotních záznamů v programu Evix, spoluúčast na vedení kalendářního 

plánu 

• doplňování lékárniček vedených v Traumatologickém plánu 

• poskytnutí první pomoci u náhlých života ohrožujících stavů 

• hlášení případné změny ve stravování dětí vedení kuchyně 

• edukace dětí, týkající se vhodné volby oblečení dle roční doby a aktuálního počasí 

• kooperace s RZP 

• předání významných informací o zdravotním stavu, užívaných lécích, kontrolách, 

vyšetřeních 

• vedení Knihy úrazů dětí, žáků a studentů, elektronické hlášení úrazů na ČŠI 

• spolupráce na vypracování závěrečných zpráv, vydání potvrzení o bezinfekčnosti 
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Návštěvy lékařů, hospitalizace a jiné realizované ve školním roce 2021/2022 

 

Ambulance/ hospitalizace   celkový počet návštěv/ hospit. všech dětí   

Psychiatrie      24 

Hospitalizace v PN    3 

Chirurgie     16 

Kožní      9 

Gynekologie     11 

Oční      6 

Sexuologie     36 

Zubní      14 

Ortodoncie     1 

Kardiologie     4 

Pediatrie     15 

Ortopedie     1 

Hematologie     1 

Diabetologie/obezitologie   4 

Alergologie     2 

Amb. rizikového těhotenství   2 

Hospit. FN Brno     2 

Klinika popálenin a plast. chir.   4 

Rehabilitace-elektroléčba   3 
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Komentář k výroční zprávě o hospodaření 

Hospodaření od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022 

Výnosy  

dotace    671  76 735 600 Kč 

služby    602       809 648 Kč  

čerpání fondů  648       281 842 Kč 

jiné výnosy  649         28 190 Kč 

celkem     77 855 280 Kč 

 

Náklady 

materiál   501      1 732 641 Kč 

energie   502         385 478 Kč 

opravy   511         483 973 Kč 

cestovné   512           74 863 Kč 

ostatní služby  518      1 292 597 Kč 

platy    521    40 073 061 Kč 

OON   521         347 253 Kč 

náhrady   521         329 456 Kč 

ZP   524        3 612 511 Kč 

SP   524      9 954 491 Kč 

zákonná odpověd.  525           191 930 Kč 

FKSP   527            808 050 Kč 

preventivní prohlídky  527             2 400 Kč 

ochranné pomůcky 527             5 609 Kč 

vzdělávání  527           86 610 Kč 

závodní stravování  527           79 154 Kč 

daně a poplatky  538         906 750 Kč 

pokuty a penále             542      3 870 569 Kč 

pojištění majetku 549         229 675 Kč 

kapesné   549         105 113 Kč 

ost. náklady   549         221 804 Kč 

odpisy   551         942 108 Kč 

pořízení DDHM  558         102 902 Kč 

celkem       65 838 998 Kč 
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Informační a komunikační technologie v DÚ (ICT) 

Školní rok 2021/2022 byl prvním rokem provozu DÚ Brno jako sloučeného zařízení dvou 

diagnostických ústavů. Došlo přesunu tříd ZŠ při DÚ na adresu Veslařská 246. Zde byly prostory 

přizpůsobeny pro výuku a vzdělávání ZŠ. Učitelé mají k dispozici 4 PC se síťovou tiskárnou 

v kabinetu pro své potřeby. PC jsou připojeny do sítě se systémem WINDOWS SERVER a 

software EVIX. Dále škola využívá systém EDUPAGE pro administraci povinné školní docházky. 

Učitelé mají k dispozici 5 tříd. 11 třída má k dispozici zobrazovací display pro výuku. 2. třída 

interaktivní tabuli s notebookem. Zbývající třídy jsou vybaveny PC v počtu 5 na třídu. Ve škole 

je k dispozici wifi síť jak pro žáky, tak pro pedagogy. Třídy s PC jsou v odpoledních hodinách 

využívány pro aktivity vychovatelů v rámci volnočasových aktivit.  

V DÚ Brno – Veslařská 246 jsou pro činnost dětí od roku 2021 k dispozici čtyři herní 

konzole Play station 4, slouží nejenom pro hraní her, ale také pro poslech hudby a jinou práci 

na síti.  Na společných obývacích pokojích oddělení jsou k dispozici PC pro komunikaci 

s rodinou, poslech hudby. Tyto PC jsou propojeny s televizí a umožňují multimediální vyžití 

během pobytu na oddělení. Na jednotlivých skupinách je k dispozici wifi síť pro děti a 

zaměstnance. Každá skupina má k dispozici notebook pro zapůjčení dětem, které nemají svůj 

telefon a potřebují o síti komunikovat s rodinou a blízkými. Dále mají vychovatelé 

dataprojektor a notebook pro odpolední aktivity. 

Speciální pedagogové, psychologové, vychovatelé, soc. pracovnice a provozní 

zaměstnanci disponují vlastním PC pro pracovní využití. Tyto PC jsou připojeny do zmiňované 

sítě se systémem WINDOWS SERVER a software EVIX. K dispozici je individuální tisk na vlastní 

tiskárně a dále sdílený síťový tisk na tiskárně KONICA MINOLTA. Pro potřeby 24 hodinové péče 

o děti je PC na vychovatelnách a u asistenta pedagoga (stálé služby) s nonstop provozem. 

Provoz PC u stálé služby je zálohován pomocí UPS. 

 

Zajištění informačních a komunikačních technologií na odloučených pracovištích: 

V uplynulém školním roce jsme ve třídách při SVP Brno – Hlinky 140 využívali 2 počítače 

zakoupené v r. 2008 a v r. 2009. Třídy jsou využívány denním stacionářem a internátním 

pobytem SVP. Počítače jsou umístěny v kabinetu učitelů a slouží k přípravě výukových 

materiálů, komunikaci s kmenovými školami, individuální výuce, psaní zpráv o pobytu dětí ve 

škole a vedení potřebné dokumentace o pobytu dětí. Dále je k dispozici multifunkční tiskárna 

zn. KONICA MINOLTA pro potřeby tisku a kopírování výukových materiálů. Tiskárna je síťová 

s možností barevného tisku a tisku formátu A3. 

Školní počítače na SVP Brno Hlinky 140 jsou umístěny v učebně ve třídě č.1, která je 

stavebně a technicky od 1.9.2016 u způsobena k výuce ICT a k online výuce. Počet používaných 

PC je 8 ks, průměrné stáří PC je 5 let roky. Tato třída je vybavena LED obrazovkou připojenou 

na PC učitele. Pro rozšíření výuky je ve třídě č. 2 nainstalována interaktivní tabule s příslušným 
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software a notebookem HP.  V uplynulém školním roce byly do tříd naistalovány PC pro 

vyučující.  

Kancelářskou výpočetní techniku pro administrativní práci pedagogických a 

nepedagogických pracovníků SVP Brno Hlinky 140 má každý pedagog k dispozici ve svém 

prostoru. Byl proveden upgrade PC pomocí SSD disků a paměťových modulů. PC jsou 

dostatečné pro aktuální činnost. PC SERVER je využit jako síťový ke sdílení dat mezi 

zaměstnanci pomocí software pro zařízení ústavní výchovy "EVIX pro SVP". 

 

SVP Brno Veslařská odloučené pracoviště na ul. Kamenomlýnská 2. tato pracoviště jsou 

propojena a síť tvoří homogenní celek. PC zaměstnanců jsou udržovány v provozu pomocí 

upgrade hardware (SSD disky a RAM). Byla upravena třída pro denní stacionář zajištěním 

interaktivní tabule, notebookem k tabuli. Dále byly pořízeny 3 notebooky pro zajištění výuky 

včetně online výuky. Byly vyměněny síťové prvky pro bezpečné provozování sítě na dvou 

pracovištích. 

SVP Zlín má odpovídající počet PC pro práci ped. pracovníků. V rámci převodu majetku 

státu byly poskytnuty 4 notebooky pro zajištění výuky žáku na internátním pobytu. Dále byl 

pořízen dataprojektor a systém umožňující zrcadlení obrazu pro potřeby výuky a 

volnočasových aktivit. Servis sítě byl zajišťován externí firmou na základě rámcové smlouvy. 

SVP Hodonín a SVP Kroměříž jsou jako ambulantní pracoviště vybavena odpovídajícím 

počtem PC. Správa sítě je zajišťována z DÚ Brno. Také došlo k upgrade PC a instalaci serveru 

pro ukládání a sdílení informací v rámci práce ped. pracovníků. Poskytnuty byly 2 notebooky 

a tablet pro potřebu střediska a práce s rodinou, prezentací na veřejnosti. 

 

Ostatní oblasti společného zajištění IT v Diagnostickém ústavu Brno, středisku výchovné péče 

a základní škole, Brno, Hlinky 140 IČ 00567256: 

 

Na ekonomickém úseku je pro účetní a další ekonomickou činnost k dispozici 4x 

notebook. Pro zajištění barevného tisku je v síti DÚ instalováno multifunkční síťové zařízení 

KONICA MINOLTA umístěné u hospodářky DÚ. Byl zakoupeny 2 multifunkční tiskárny Xerox, 

které nahradily jednoduché tiskárny nevyhovující potřebám administrativní práce. Jako 

software je používán AC EMA, ACE UČTO, VIS a PERM. 

 Počítačovou síť spravoval psycholog DÚ Brno Mgr. Jiří Dalajka, PhD. a Mgr. Bronislav 

Kolegar. Správa domény, serveru a služeb MS OFFICE 365 byla zajištěna externím pracovníkem 

na DPP pane Vladimírem Šikem. 

 Pro připojení k internetu slouží bezdrátový internet od firmy H-DATA a NETBOX. DÚ 

provozuje internetové stránky pro DÚ Brno, 2 pracoviště SVP Brno a další odloučená 

pracoviště SVP Zlín, Hodonín, Kroměříž. Tyto stránky poskytují základní informace o činnosti 

zařízení. K dispozici jsou výroční zprávy, roční zpráva o hospodaření, vnitřní řád zařízení, ICT 

plán a dokumenty určené pro námi řízené dětské domovy (formuláře pro dotazník pro školu a 

DD, měsíční hlášení, hlášení nástupu a propuštění dítěte). 
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Pokračujeme ve vyžívání telefonních sítí s operátorem Vodafone, smlouva uzavřená v 

roce 2013 MŠMT byla ve školním roce 2021 upravena na základě podmínek v rámci 

centrálního nákupu na MŠMT. Platby za hlasové služby jsou na nízké úrovni a odpovídají 

požadavkům na hospodárné využívání finančních prostředků. Pokračujeme v používání 

systému EVIX (profesionální ústavní software) pro zjednodušení, sjednocení dokumentace a 

propojení naší agendy našeho zařízení s ostatními zařízeními v síti. Tento systém jsme zakoupili 

na SVP Zlín a SVP Hodonín, kde do současné doby nebyl implementován. 

 V rámci řádných licencí je na všech PC využívaných zaměstnanci aktualizován operační 

systém na Windows 10. Na školních PC je využíván systém LINUX. Počítače jsou připojeny do 

stávající sítě s propustností 100 Mbit/s. V zařízení je k dispozici WIFI síť pro potřeby dětí a 

výuky. Je zajišťována aktualizace bezpečnostního software ESET a aktualizace síťových prvků 

podle aktuálních požadavků. Ve školním roce 2021/2021 došlo ke sjednocení pracovních 

emailů pro všechna pracoviště dle požadavků MŠMT. Nyní je tato služba zajištěna 

prostřednictvím Office 365 v licenci pro školy a využíváme vlastní doménu.  
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Zhodnocení a závěr 

1. Zkvalitňujeme plánování programových činností, individuálních výchovně vzdělávacích 

plánů, včetně vypracovávání individuálních programů rozvoje osobnosti (IPROD) a individuálních 

plánů ochrany dítěte (IPOD), určení kategorizace dle §2, odst. 10 Z.109/2002Sb. Pokračuje inovace 

vnitřního a organizačního řádu i ve vztahu k zařízením v celé spádové oblasti DÚ v souvislosti s nově 

přijatými zákony za účelem zvýšení úrovně metodické a koordinační činnosti. 

Zaměřujeme se na zneužití výpočetní techniky, posílení finanční gramotnosti – výchovy 

k udržitelnému rozvoji, vnímání ekologie, životního prostředí, multikulturní výchovy se zaměřením 

na xenofobii a rasistické tendence, ochrany duševního vlastnictví, zdravého životního stylu, 

naplňování požadavků MPP. 

Pokračujeme v každodenním ranním setkávání za účasti zástupců všech odborných pracovišť 

našeho ústavu. Využíváme počítačového programu Evix při zpracování důležitých údajů (útěky, 

pohyb dětí, kontakty s rodinou, předávání informací, kapesné, ošetřovné). 
 

2. V roce 2021/2022 pokračovala nadále spolupráce s ostatními resorty (Policie ČR, 

přednášková činnost, soudy, OSPOD). Spolupracujeme s krajským úřadem coby zřizovatelem 

zařízení v naší síti, s katedrou Speciální pedagogiky MU Brno, s Vyšší odbornou školou sociální v 

Brně. Zaměřujeme se na zvyšování informovanosti studentů v etopedické a sociální problematice 

a vytváříme podmínky pro praxe, exkurze a hospitace. 
 

3. Pokračovala modernizace počítačové sítě. Upravujeme učebny školy pro požadovaný 

provoz výpočetní techniky. Rozšíření možností kontaktu dětí s osobami blízkými pomocí vlastní wifi 

sítě. Proveden upgrade počítačů administrativních pracovníků za účelem zvýšení výkonu zařízení. 
 

4. Byla provedena výmalba prostor v areálu Hlinky 140 – Stará budova. 
 

5. Pokračujeme v dalším vzdělávání a odborné kvalifikovanosti pracovníků. Pracovníci DÚ a 

SVP si zvyšují kvalifikaci absolvováním víceletých psychoterapeutických a sebezkušenostních 

výcviků. Ředitel jako vedoucí pracovník ukončil vzdělávání pro ředitele škol a školských zařízení na 

SSS Brno. 
 

6.  V termínu od 19.5.2021 do 12.7.2022 probíhala daňová kontrola Finančního úřadu se 

závěrem, že došlo k porušení rozpočtové kázně a byl vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně. 

Tato skutečnost se týkala titulu poskytnutí dotace z roku 2016. Dále od 18.5.2021 do 27.8.2021 

probíhala veřejnosprávní kontrola MŠMT, byla přijata opatření k odstranění nedostatků a prevenci 

nedostatků dle závěrů kontroly. 

 

7. Pravidelně probíhaly kontroly státního zastupitelství (3x ročně) nad dodržováním 

zákonných ustanovení, kdy připomínky byly vždy řešeny a odstraněny. 
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8. V období září 2021 až červen 2022 byly vzhledem k epidemiologickým opatřením 

spojeným s nemocí Covid 19 naplňovány postupy uvedené v mimořádných opatřeních Vlády 

ČR a MZ ČR. Byly vypracovány interní postupy pro naše konkrétní zařízení s ohledem na 

metodická doporučení MŠMT ČR. 

 

 

11. 10. 2022 

Mgr. Martin Holý, ředitel 

DÚ Brno, SVP a ZŠ, Brno, Hlinky 140 
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1. Základní údaje o Středisku výchovné péče 

 

Název zařízení: Diagnostický ústav Brno, středisko výchovné péče a základní škola, Brno, 

Hlinky 140, Brno 603 69 

Adresa: Hlinky 55/140 , 603 69 Brno – Pisárky 

tel.: 543 216 685, 722 925 499 

e-mail: svpbrno@svpbrno.cz 

Právní forma: Příspěvková organizace 

IČ : 00567256 

Zřizovatel: MŠMT – Karmelitská 7, 118 12 Praha 

Ředitel: Mgr. Martin Holý 

Vedoucí SVP:Mgr. Ilona Skotálková 

Části SVP: 1. ambulantní program, 2. celodenní program, 3. internátní progam 

 

2. Charakteristika Střediska výchovné péče  

Středisko výchovné péče Brno Hlinky (dále jen středisko) poskytuje ambulantní, celodenní, 

internátní a všestranně preventivní výchovnou péči a psychologickou pomoc dětem a mládeži 

s rizikem či projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a též dětem 

propuštěným z ústavní výchovy při jejich integraci do společnosti. Tato péče je zaměřena na 

odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších 

výchovných poruch a negativních jevů v sociálním vývoji žáků, pokud u nich nenastal důvod 

k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy. Dále se tato péče rozšiřuje také na 

rodiny těchto dětí, respektive na zařízení, která rodinu nahrazují. 

Pracovníci střediska poskytují konzultace, odborné informace a pomoc zákonným zástupcům, 

pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení v oblasti výchovy a vzdělávání žáků 

s rizikem či s projevy poruch chování. Ke své práci používají psychologické, speciálně 

pedagogické, výchovné a vzdělávací metody a postupy.  

Základním principem SVP je svobodné rozhodnutí klienta a zákonných zástupců při volbě 

druhu poskytované péče. Cílovou skupinou jsou děti a mládež spolu se svými rodinami, u nichž 

probíhá školní výuka. 

 

Středisko se profiluje v rámci školského systému zejména na děti a mládež druhého stupně 

ZŠ a středních škol. Programy jsou koncipovány v celodenním a internátním oddělení pro 

druhý stupeň ZŠ.  
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Ambulantní program je připraven pro všechny klienty bez rozdílu věku. 

 

 

3. Ambulantní program 

Ambulantní program je určen pro děti a rodiče v situacích, kdy potřebují pomoci s řešením 

výchovných problémů, které se jim nedaří zvládat samostatně. Důraz je kladen na spolupráci s 

celou rodinou.  

Ambulantní péče může mít podobu jednorázové intervence nebo dlouhodobější spolupráce dle 

vzájemné dohody. K zahájení spolupráce není nutné žádné speciální doporučení. Pracujeme s 

dětmi již v předškolním věku až po mládež směřující k dospělosti.  Od školního roku 2021/2022 

se zaměřujeme zejména na děti staršího školního věku (druhý stupeň ZŠ a střední školy). 

Ambulance je základem systému, na kterém je postaven chod zařízení. Bez doporučení 

ambulantního oddělení nemůže dítě nastoupit do celodenního či pobytového programu. Práce 

s klienty se orientovala zejména na tyto oblasti: 

• jednorázová a dlouhodobá intervenční péče 

• psychologická a speciálně pedagogická diagnostika 

• edukace, poradenství 

• terapeutická péče 

• speciálně pedagogická péče 

• krizová intervence 

• depistážní a prezentační činnost 

• následná péče po absolvování celodenního programu 

Při práci v ambulanci vždy vycházíme z aktuálních potřeb klienta, jeho možností, abychom 

podpořili jeho další rozvoj, pomohli odstranit bariéry, které mu tento rozvoj ztěžují. Nastavení 

cílů ambulantní péče probíhá na začátku práce s klienty ve formě individuálního výchovného 

plánu - ten zohledňuje potenciál dítěte a rodiny ke změně a vážnost výchovných problémů. 

Klademe velký důraz i na emoční aspekty rodinných problémů. Nabízíme tyto formy činností: 

• jednorázové poradenské intervence (osobní setkání nebo forma telefonické konzultace) 

• individuální práce s klientem (diagnostická, vzdělávací a reedukační, terapeutická, 

poradenská) 
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• skupinová práce s klienty (skupiny jsou sestavovány dle aktuálních potřeb klientů, cílů 

stanovených v jejich individuálních výchovných plánech a forem činností, které směřují 

k naplnění cílů. Např. dětské rozvojové skupiny, rodičovské skupiny) 

• poskytování služeb zákonným zástupcům klienta (preventivně výchovné poradenství, 

terapeutické činnosti, účast rodin na programech střediska) 

• spolupráce se školami 

• spolupráce se školskými poradenskými zařízeními 

• spolupráce s orgány sociálně – právní ochrany dětí 

• spolupráce se zdravotnickými zařízeními a dalšími orgány podílejícími se na prevenci 

a řešení případného rizikového chování klientů 

 

Na chodu ambulance se podíleli tři speciální pedagogové, dva psychologové, sociální 

pracovnice a vedoucí SVP.  

V našem středisku jsme ve školním roce 2021/2022 spolupracovali cekem  s 539 klienty.  

Z toho celodenním programem prošlo 17 klientů, internátním programem 23klientů.  

Loňský školní rok byl ovlivněn dozvuky uzavírání škol v předchozích letech. Zvýšení intenzity 

potíží v chování dětí se objevovalo často v souvislosti s předchozí domácí výukou. I přesto, že 

školní rok proběhl bez nařízení plošných lockdownů, tak téma rozpadu hranic a obtíží 

pramenících ze ztráty sociálního kontaktu bylo poměrně časté. Klienti střediska výchovné péče 

nejčastěji docházejí s tématy týkající se školní docházky (např. záškoláctví, šikana, neplnění 

školních povinností, neúspěch v sociální interakci, nerespektování pravidel apod.), rodinného 

prostředí (např. vztahy v rodině, komunikace, neplnění povinností apod.) a osobnosti dítěte, 

zneužívání návykových látek, prekriminální a kriminální chování. 

 

4. Celodenní program 

Program celodenní péče je určen pro děti z řad našich stávajících i nových klientů a zajišťuje 

jak individuální práci s dětmi v rámci individuálního školního vzdělávacího programu v úzké 

spolupráci s kmenovými školami dětí, tak aktivní odpolední volnočasový program pod vedením 

odborných vychovatelů. Program je zaměřen zejména na školní a volnočasovou 

oblast spočívající v zajištění každodenní školní výuky, včetně přípravy na vyučování, 

volnočasové aktivity formou pravidelných odpoledních programů zaměřených na 

rozvoj zájmové činnosti, osobnostního růstu a řešení problému klienta. 
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Celodenní program je nabídkou klientům a jejich rodičům v případě, že se nedaří 

dosáhnout stanovených cílů ambulantní péčí. Je dobrovolný a je nabízen na základě doporučení 

ambulantního oddělení. 

Velký důraz je kladen na spolupráci s celou rodinou klienta a jeho kmenovou školou. Intenzivní 

kontakt s rodinou každého dítěte poskytuje možnost nacházet přesnější a účinnější řešení 

problémů, se kterými se klienti potýkají. V rámci programu se uskutečňují pravidelná rodinná 

sezení, rodiče jsou zapojeni do rodičovské skupiny. 

Charakter programu – uzavřený, klienty je možné zařazovat průběžně, jen v vyjímečně.. Délka 

programu je upravována dle aktuálních potřeb dítěte, zpravidla 8 – 12 týdnů. Program je 

realizován v průběhu pracovního týdne dle denního režimu, po ukončení programu odchází děti 

domů. Po absolvování 14 ti denního adaptačního období v OCP, v  rámci zachování kontinuity 

s výukovým procesem a kontaktem s vrstevníky v kmenové škole, absolvuje každé dítě jeden 

den v týdnu výuku ve své kmenové škole. Kapacita programu: 6 – 8 klientů (koedukovaná 

skupina) 

Cílová skupina – děti plnící povinnou školní docházku, u nichž je ambulantní péče 

nedostačujícím formátem. Děti školsky zanedbané, vyžadující diagnostiku individuálního 

učebního stylu a jeho fixaci. Děti s výraznými deficity v učební látce z důvodů masivnější 

absence, děti s destruovaným režimem dne a potřebou fixace všedních a rutinních stereotypů. 

Děti indikované pro takový program osobnostně psychodiagnostickými výstupy. 

Obsah a cíl programu: 

·        Důraz na vzdělávací a reedukační činnost 

·        Vzdělávání realizované dle ŠVP z kmenové školy 

·        Úzká spolupráce s kmenovou školou 

·        Provázanost ŠVP a IVP 

·        Individuální přístup 

·        Speciálně pedagogická a psychologická péče 
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·        Zapojení rodičů do rodičovské skupiny 

·        Pravidelné rodinné intervence 

·        Volnočasová a sportovní činnost 

·        Krátkodobý výjezdový terapeutický program 

Forma přijetí: na základě smlouvy o pobytu v oddělení celodenní péče, podle ustanovení § 16 

odst. 3 zákona č 109/ 2002 Sb. a § 9 odst. 2,3 vyhlášky č. 458/ 2005 sb. 

Úhrada za stravování klienta v souladu s § 16 odst. 3 zákona č.109/ 2002 Sb. a § 9 odst. 4 

vyhlášky č. 458/2005 sb. 

Následná péče je nedílnou součástí program. Dítě po ukončení programu zůstává na základě 

individuálních potřeb v péči ambulantního oddělení. 

Skupinová činnost s klienty oddělení celodenní péče probíhá formou: 

a)      vzdělávací a reedukační; 

b)      preventivně výchovnou, výchovnou a sociálně rehabilitační; 

c)      volnočasovou a sportovní; 

d)      krátkodobého výjezdového terapeutického programu. 

e)      Vzdělávací a reedukační činnosti 

Vzdělávací a reedukační činnosti jsou organizovány ve skupině klientů uspořádané obdobně 

jako žákovský kolektiv v běžné školní třídě. Činnosti jsou diagnosticky, výukově a podle 

potřeby též reedukačně zacíleny na rozpoznání a využití individuálního kognitivního stylu 

každého klienta a osvojení si odpovídajícího stylu učení. Zejména v odpoledních hodinách 

probíhá v rámci výchovně vzdělávací činnosti příprava na školní vyučování, osvojování si 

správných metod učení, zdokonalování získaných dovedností a návyků. 

b)      Preventivně výchovné, výchovné a sociálně rehabilitační činnosti 
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Preventivně výchovné, výchovné a sociálně rehabilitační činnosti se skupinou jsou 

pedagogickými pracovníky organizovány s využitím pedagogických metod s terapeutickým 

potenciálem (např. artefiletika, arteterapie, muzikoterapie, výchovná dramatika, socioterapie, 

psychogymnastika, relaxační techniky, psychologické metody podporující sebereflexi, 

režimové výchovné prvky). Činnosti jsou zacíleny na žádoucí změny v prožívání a chování 

klientů. 

c)      Volnočasové a sportovní činnosti 

Volnočasové a sportovní činnosti s výchovnou skupinou jsou plánovitě zacíleny na osvojení 

různých relaxačních metod, zvýšení tělesné zdatnosti a odolnosti klientů vůči sociálnímu stresu, 

adaptivní řešení problémových nebo potenciálně konfliktních situací včetně posilování 

sociálně-komunikačních dovedností spolupráce ve skupině. 

d)      Krátkodobý výjezdový terapeutický program 

Krátkodobý výjezdový terapeutický program je uskutečňován v rozsahu 3 až 5 dnů a  vychází 

ze zásad zážitkové pedagogiky, které jsou popsány výše. 

celodenní program je koncipován pro děti druhého stupně. Práce s dětmi v rámci základní 

povinné školní docházky umožňuje včas zasáhnout do problematických oblastí a pomoct jim 

osvojit si správné vzorce chování. Podpořit úspěšné zakončení povinné školní docházky a 

směřovat mladé k dalšímu vzdělávání na střední škole. Významnou oblastí, kde působíme je 

provázení problematickým obdobím dospíváním. Včasná stabilizace a aktivizace potenciálu 

rodinného systému, prevence nebo již eliminace rizikového chování. Klienti indikovaní do 

celodenního programu selhávají v oblasti zvládání školní zátěže ale i v rámci rodiny. 

Osvědčenou zpětnou vazbou pro děti bylo hodnocení – ocenění v podobě barevných 

lístků, které se děti v průběhu programu umísťují na svůj seberozvojový růstový strom. Každé 

dítě má svůj vlastní strom, který je provází po celou dobu programu. Listy stromu děti získávají 

na pravidelných zpětnovazebních reflexích, jsou doplněny slovním hodnocením a jsou tak 

konkrétním znázorněním v čem se jim daří. Po ukončení programu si děti stromy odnášejí 

domů.  

V kontaktu dětí i pracovníku s kmenovými školami bylo nutné respektovat aktuální 

pravidla epidemiologické situace, návštěvy škol však nebyly omezeny nějak výrazně, proto i 

tři dny v kmenové škole, které se již staly součástí programu, mohla většina dětí absolvovat.  
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V uplynulém školním roce došlo k většímu propojení mezi vyučující a rodinami a také 

k navázání intenzivnější komunikace s kmenovými školami, třídními vyučujícími.  

Do střediska často přicházejí děti s velkými nedostatky v pracovních návycích, v učivu. 

V těchto případech se mnohdy daří vrátit klientovi ztracenou sebedůvěru a motivaci do další 

školní práce. Vyžaduje to však důsledný individuální přístup s podporou a motivací.  

Neméně důležitou složkou programu je oblast volnočasová, kterou zajišťují vychovatelé 

v rámci odpoledních vychovatelských bloků. Aktivity v této oblasti jsou cílené na rozvoj 

zájmové činnosti, sociálních kompetencí a na osobnostní růst dítěte. Kromě výchovně 

vzdělávacích a zájmových činností jsou součástí programu i terapeutické aktivity. Dvakrát 

týdně byly v tomto roce realizovány rozvojové skupiny etopedická a psychologická. Kratší 

skupiny pak každodenně -  ranní setkání a po ukončení školního bloku – školní reflexe. 

Pravidelně probíhaly také individuální pohovory s dětmi i jejich rodiči. Skupiny a pohovory 

zajišťovali psycholog a etopedka.  

V závěru programu proběhla uzavírací schůzka s dítětem, rodiči a pracovníkem SVP. 

V kmenové škole se konala schůzka s dítětem, pracovníkem SVP, třídním učitelem, případně 

asistentem pedagoga, výchovným poradcem nebo školním psychologem. Obě schůzky si kladly 

za cíl zhodnotit dílčí posuny v individuálních cílech a nastavit další podmínky pro domácí 

prostředí i školní výchovu, aby přechod zpět z CP byl plynulý a umožnil dítěti posilovat dobré 

návyky v chování i školních výkonech. Po ukončení programu děti pokračují v následné 

ambulantní péči a zařazují se do ambulantních seberozvpjových skupin. 

 

 

5. Internátní program 

 

Obsah a cíl programu: 

 

Zajišťuje dlouhodobé vedení klienta v systému výchovné skupiny rodinného typu, rodinné 

intervence, nepřetržitou výchovně vzdělávací péči dle individuálního plánu, psychologickou a 

etopedickou péči včetně vyšetření, ubytování a stravování, výuku dle individuálního 

vzdělávacího plánu klienta, pokud byl školou, kterou žák navštěvuje, vypracován. Spolupráce 

se zákonnými zástupci je vymezena smlouvou. Kapacita střediska – koedukované zařízení pro 

dvě výchovné skupiny – šest až osm klientů na jedné skupině. Formy skupiny uzavřená s 
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pevným termínem zahájení a ukončením činnosti platným pro všechny zařazené klienty a 

otevřená. 

 

Formy činností: 

 

• Vzdělávací a reedukační činnosti 

• Preventivně výchovné, výchovné a sociálně rehabilitační činnosti 

• Volnočasové a sportovní činnosti 

• Krátkodobý výjezdový terapeutický program 

 

Prostředky a techniky využívané v programu: 

 

• Reflektivní a zpětnovazební rozhory 

• Adaptační výjezd 

• komunita 

• skupinová dynamika 

• rozvojové skupiny (etopedická, psychologická) 

• zážitková pedagogika (s prvky artefiletiky) 

• zooterapie 

• práce s deníkem 

• kniha mého příběhu 

• sportovní aktivity 

• zátěžové celodenní výlety 

• rituály 

• práce se symboly 

• sebeobslužné činnosti a pracovní činnosti 

• resilience (techniky a hry) 

 

Motivační a hodnotící systém: 

 

Je nastaven na integrovaný a komplementární přístup nabízející dítěti výchovně vzdělávací 

obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Vycházíme ze života dítěte tak, aby pro 
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něj byl obsah smysluplný, zajímavý, srozumitelný, užitečný a vedl k žádoucí změně. 

Uplatňujeme komunitní systému práce. V Internátním programu stejně jako v celodenním 

pracujeme se symbolem stromu viz výše. 

 

 

 

 

6. Údaje o klientech SVP – k 30. 8. 2022 

 

Počet klientů   

Ambulantní část: 507  

z toho nových 253  

 

 

Kapacita celodenního/internátního  oddělení:  8 /8 klientů 

Počet klientů za školní rok:   23 / 20 klientů 

 

 

 

, 

Ambulantní péče – 507 klientů 

 

  V péči OSPOD 

Brno 352 121 

Brno-venkov 83 26 

Ostatní 72 30 

 

Hlavní důvod příchodu klienta do SVP 

 ambulance internát celodenní 

Rodinné problémy 168 3 4 

z toho týrání a sexuální zneužívání 0 0 0 

Školní problémy 263 20 23 

Zneužívání návykových látek 2 0 0 
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Osobnostní problémy 54 0 0 

Prekriminální a kriminální 

problémy 

2 0 2 

 

 

 

 

Iniciátor příchodu klienta do SVP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Údaje o pracovnících SVP k 1. 9. 2021 

 

Vedoucí pracoviště: Mgr. Ilona Skotálková, speciální pedagog – etoped 

 

Sociální pracovnice: Ilona Jurová 

 

Psychologové: 

 

Mgr. Eduard Kurdiovský 

Bc. Koláček Zuzana Ema 

Mgr. Bronislav Kolegar 

 

Speciální pedagogové – etopedi: 

 

 Mgr. Marie Sponarová 

 Mgr. Petra Danielová 

 ambulance internát celodenní 

    

Klient sám     0 0 0 

Rodina 163 20 23 

Školské poradenské zařízení 64 0 0 

OSPOD 108 0 0 

Škola 154 0 0 

Zdravotnické zařízení 14 0 0 

Soud, PMS ČR 0 0 0 

jiný 7 0 0 
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 Mgr. Darina Rájová 

 Mgr. Edimíra Novotná                        

 

Speciální pedagog – učitel: 

 

Mgr. Rostislav Bednář  

PhDr. Zuzana Sniegoňová  

Mgr. Alexander Lazar                                    

Odborní vychovatelé: 

 

Bc. Martin Kittel 

Mgr. Michal Šiml 

Mgr. Bešič Damir 

Bc. Iveta Hasilová 

Bc. Igor Viduna 

Mgr. Radomil Novotný 

 

 

Asistenti pedagoga: 

 

Mgr. Josef Zídek, Bc. Michal Bajer, Marek Žemla, Dana Čapková, Marcela Fantová, Dagmar 

Špilová 

 

 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci SVP, spolupráce s dalšími subjekty 

SVP Brno se snaží prezentovat stabilitou nabízených programů a kvalitní komunikací se 

zúčastněnými organizacemi v péči o klienta. 

V oblasti prezentace ve školním prostředí pokračujeme v pravidelných schůzkách na půdě 

jednotlivých škol při návratu klientů z programů. Nárůst počtu školních psychologů umožňuje 

lepší odbornou spolupráci, kterou se snažíme využít ku prospěchu zejména zpětného začlenění 

klientů do školního prostředí po proběhlých intervencích. 

Jádro prezentace zařízení nadále spočívá na osobních setkáních při řešení jednotlivých potíží 

klientů, jak na půdě jednotlivých škol, tak při setkáních s pracovníky OSPOD. Osobní návštěvy 

těchto pracovníků u jednotlivých klientů v budově střediska jsou nejen ve směru prezentačním 

velmi cenné a vážíme si jich. V době přesycení informacemi a různými prezentacemi považuji 

osobní kontakt za základ možné spolupráce. 

V letošním roce proběhlo 152 setkání na půdě škol. 

Na podzim proběhly dvě setkání metodiků prevence.  
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Spolupráce s pracovníky OSPOD, pakliže jsou zapojení v práci s rodinou, je taktéž standardním 

bodem naší činnosti. Vzájemná otevřená informovanost s dodržením etických pravidel v oblasti 

informací je z našeho pohledu značně důležitá, důraz klademe na týmovost a komplexnost 

v rámci práce s klientem.  

Pokračuje dobře navázaná spolupráce s brněnskými pedopsychiatry. V  letošním roce 

Studentské praxe jsou již součástí chodu zařízení. 

Supervize – 5x do roka, dle průběžně dodaných termínů.                      

 

 

Výjezdové a jiné aktivity SVP 

V letošním roce se v rámci celodenního programu střediska klienti účastnili 3 výjezdů. Vždy 

dvě výchovné skupiny současně (celodenní a internátní program) A to v měsíci říjnu, únoru, 

květnu. Všechny uskutečněné výjezdy proběhly bez větších komplikací a splnily svůj cíl. 

Dále jsme pořádali jednodenní výlety v Brně a okolí. Např.: Brněnská přehrada, Zoo Brno, 

Vyškov, rozhledny Tišnov, Jundrov, Lelelkovice, výstupek Ostopovice, hrad Veveří, zámek 

Slavkov, Obora Holedná, vodní museum Živá voda, Kuřimsko, Mohyla Míru, návštěvy galerií, 

akce na BVV. Dále cyklovýlety, longboardy, koloběžky…. 

Pro další pohybové aktivity s dětmi jsme využívali park Anthropos a workoutová hřiště na 

Riviéře a v Jundrově.  Spolupracujeme s vzdělávacím centrem brněnské ZOO. 

 

 

 

  

 

Přehled výjezdů 2021 - 2022 – Celodenní program/Internátní program 

Termín Místo Cíle 

11. – 15. 10. 2021 Tři Studně Koheze skupiny, nastartování skupinových procesů, 

skupinové dynamiky, tvorba bezpečí, navázání 

vztahového rámce s dospělými, společná tvorba pravidel, 

hranice, diagnostika vzorců chování v zátěži a sociálních 

interakcích. 

10 – 14. 1. 2022 Tři Studně Koheze skupiny, nastartování skupinových procesů, 

skupinové dynamiky, tvorba bezpečí, navázání 
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vztahového rámce s dospělými, společná tvorba pravidel, 

hranice, diagnostika vzorců chování v zátěži a sociálních 

interakcích.. 

2.- 6. 5.2022 Kuklík Koheze skupiny, nastartování skupinových procesů, 

skupinové dynamiky, tvorba bezpečí, navázání 

vztahového rámce s dospělými, společná tvorba pravidel, 

hranice, diagnostika vzorců chování v zátěži a sociálních 

interakcích. 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání zaměstnanců SVP 

 

Bc. Iveta Hasilová – UP Olomouc – magisterské studium speciální pedagogiky 

Mgr. Rostislav Bednář – Sebezkušenostní výcvik  

Mgr. Edimíra Novotná – Sebezkušenostní výcvik 

Lic. Zuzana Ema Koláček – výcvik TAT     

                    

Krátkodobé kurzy: dle nabídky a možností SVP (šikana, ADHD, práce se skupinovou     

dynamikou, vedení skupin) 

 

Samostudium: doporučená četba odborné literatury – Supervize v pomáhajících profesích, 

Psychoterapie dětí a dospívajících, Psychoterapeutické systémy, Hraniční porucha 

osobnosti, Poruchy osobnosti, Psychologie pro pomáhající profese, Vývojová psychologie. 

9.  

 

 

9. Závěr  

Tento rok se nesl po dlouhé době v tónu pozitivního vývoje zařízení, po sloučení 

diagnostických ústavů v Brně, potažmo středisek.  

Svp Brno nabízí nyní moderní koncept komplexní a ucelené péče pro klienty s poruchami 

chování v brněnském regionu. Tím, že došlo k navýšení počtu ambulantních pracovníků, 

dokážeme nyní nabízet kvalitnější i dlouhodobější péči o jednotlivé klienty. 

Odloučené pracoviště na Veslařské a Kamenomlýnské se přeorientovalo z pobytových 

programů pro starší děti na celodenní program pro nižší věkovou kategorii. Čímž se rozšířila 

působnost celého střediska i do opravdu začínajících potíží rodin. Tento včasný záchyt 



Příloha 1 

 16 

problému nabízí jejich menší ukotvenost v rámci rodinných stereotypů, nerozvinutí začínajících 

potíží i možnost udržet více klientů v běžném školním proudu.  

V areálu na Hlinkách se profiluje silná základna ambulance, oddělení celodenní péče a 

internátních pobytů se zaměřením na starší děti. 

Poděkování všem zaměstnancům a jejich zapojení do činností a změn, které souvisely se 

změnami působiště středisek a profilací na práci s určitými věkovými kategoriemi klientů.   

 

 

V Brně 15. 9. 2022                                  Mgr. Ilona Skotálková 

                                                                                           Vedoucí zařízení 
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  STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE BRNO 
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1. Základní údaje o Středisku výchovné péče 
 
  Název zařízení  : Diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola, 
                              Brno, Hlinky 140, 603 69 Brno 

 
Adresa              :  Veslařská 252, Brno 637 00 
                             tel.: 543 216 685, 722 925 499 
                             e-mail: svpbrno@svpbrno.cz 
             
Právní forma     :   Příspěvková organizace 
 
IČO                   :   00567256 
 
Zřizovatel         :   MŠMT – Karmelitská 7 , 118 12 Praha 
 
Ředitel             :   Mgr. Martin Holý 

                                  
Vedoucí SVP   :   Mgr. Bohdan Čermák od 1. 1. 2010 
 
Části SVP        :     1. ambulantní program 
                               2. celodenní program 
                                

 

2. Charakteristika Střediska výchovné péče  
Středisko výchovné péče Brno (dále jen středisko) poskytuje ambulantní, celodenní a 
všestranně preventivní výchovnou péči a psychologickou pomoc dětem a mládeži s 
rizikem či projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a též dětem 
propuštěným z ústavní výchovy při jejich integraci do společnosti. Tato péče je 
zaměřena na odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci 
vzniku dalších vážnějších výchovných poruch a negativních jevů v sociálním vývoji 
žáků, pokud u nich nenastal důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení 
ochranné výchovy. Dále se tato péče rozšiřuje také na rodiny těchto dětí, respektive 
na zařízení, která rodinu nahrazují. 

Pracovníci střediska poskytují konzultace, odborné informace a pomoc 
zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení v 
oblasti výchovy a vzdělávání žáků s rizikem či s projevy poruch chování. Ke své práci 
používají psychologické, speciálně pedagogické, výchovné a vzdělávací metody a 
postupy.  

Základním principem SVP je svobodné rozhodnutí klienta a zákonných 
zástupců při volbě druhu poskytované péče. Cílovou skupinou jsou děti a mládež 
spolu se svými rodinami, u nichž probíhá školní výuka. 

SVP Brno se profiluje v rámci školského systému na první a druhý stupeň 
školní. Programy jsou koncipovány v celodenním oddělení pro první stupeň klienta 
s možným přesahem k sedmému ročníku.  

Ambulantní program je připraven pro všechny klienty bez rozdílu věku. 
 
 
 
 
 



Příloha 2 

 4 

3. Ambulantní program 
Ambulantní program je určen pro děti a rodiče v situacích, kdy potřebují pomoci s 
řešením výchovných problémů, které se jim nedaří zvládat samostatně. Důraz je 
kladen na spolupráci s celou rodinou.  
Ambulantní péče může mít podobu jednorázové intervence nebo dlouhodobější 
spolupráce dle vzájemné dohody. K zahájení spolupráce není nutné žádné speciální 
doporučení. Pracujeme s dětmi již v předškolním věku až po mládež směřující k 
dospělosti.  Od školního roku 2021/2022 se zaměřujeme zejména na děti mladšího 
školního a předškolního věku. 
Ambulance je základem systému, na kterém je postaven chod zařízení. Bez 
doporučení ambulantního oddělení nemůže dítě nastoupit do celodenního či 
pobytového programu. Práce s klienty se orientovala zejména na tyto oblasti: 

• jednorázová a dlouhodobá intervenční péče 

• psychologická a speciálně pedagogická diagnostika 

• edukace, poradenství 

• terapeutická péče 

• speciálně pedagogická péče 

• krizová intervence 

• depistážní a prezentační činnost 

• následná péče po absolvování celodenního programu 

Při práci v ambulanci vždy vycházíme z aktuálních potřeb klienta, jeho možností, 
abychom podpořili jeho další rozvoj, pomohli odstranit bariéry, které mu tento rozvoj 
ztěžují. Nastavení cílů ambulantní péče probíhá na začátku práce s klienty ve formě 
individuálního výchovného plánu - ten zohledňuje potenciál dítěte a rodiny ke změně 
a vážnost výchovných problémů. Klademe velký důraz i na emoční aspekty 
rodinných problémů.  
Na chodu ambulance se ve školním roce podíleli dva speciální pedagogové, dva 
psychologové, sociální pracovnice a vedoucí SVP.  
V našem středisku jsme ve školním roce 2022/2023 navázali spolupráci s 283 klienty.  
Z toho celodenním programem prošlo 19 klientů mladšího školního věku.  
Loňský školní rok byl ovlivněn dozvuky uzavírání škol v předchozích letech. Zvýšení 
intenzity potíží v chování dětí se objevovalo často v souvislosti s předchozí domácí 
výukou. I přesto, že školní rok proběhl bez nařízení plošných lockdownů, tak téma 
rozpadu hranic a obtíží pramenících ze ztráty sociálního kontaktu bylo poměrně 
časté. V listopadu roku 2021 jsme museli řešit potíže s budovou na Veslařské 252 a 
část ambulance se přestěhovala do nových prostor v areálu MŠ, ZŠ a SŠ 
Kamenomlýnská na adrese Kamenomlýnská 2. Z tohoto důvodu byla ambulantní 
péče poskytována krátkou dobu pouze online. Od prosince 2021 je ambulantní péče 
poskytována v obou budovách. 
Klienti střediska výchovné péče nejčastěji docházejí s tématy týkající se školní 
docházky (např. záškoláctví, šikana, neplnění školních povinností, neúspěch v 
sociální interakci, nerespektování pravidel apod.), rodinného prostředí (např. vztahy v 
rodině, komunikace, neplnění povinností apod.) a osobnosti dítěte, zneužívání 
návykových látek a prekriminální a kriminální chování. 
V rámci skupinové ambulantní práce prošlo tímto programem pod vedením PhDr. 
Kateřiny Jírů a Mgr. Martina Štěpanovského 19 klientů. Děti postupně absolvovali 12 
seberozvojových sezení. 
 
 



Příloha 2 

 5 

 

 
 

4. Celodenní program 
Celodenní program je koncipován pro děti prvního stupně s možným přesahem do 
sedmého ročníku. Práce s dětmi nižšího věku umožňuje zasáhnout dříve do 
problematických oblastí a pomoct jim osvojit si správné vzorce chování. 

Osvědčenou zpětnou vazbou pro děti bylo barevné hodnocení. Na tuto 
stěžejní část navazovalo i dílčí hodnocení individuálních cílů nebo osobní hodnocení 
povedených momentů samolepkou. Barevné hodnocení doplněné slovním 
komentářem bylo zaznamenáváno do deníků dětí. Jejich přínos oceňují rodiče i 
pracovníci SVP. Fungují jako cenný doplněk pro dokreslení obrazu ze školy, 
odpoledního programu i domova.  

V kontaktu dětí i pracovníku s kmenovými školami bylo nutné respektovat 
aktuální pravidla epidemiologické situace, návštěvy škol však nebyly omezeny nějak 
výrazně, proto i tři dny v kmenové škole, které se již staly součástí programu, mohla 
většina dětí absolvovat.  

V uplynulém školním roce došlo k většímu propojení mezi vyučující a rodinami 
a také k navázání intenzivnější komunikace s kmenovými školami, třídními 
vyučujícími.  

Komplikací bylo vystěhování se z místa pracoviště na měsíc listopad a 
následná online výuka s částí klientů, část jich navštěvovala svoji kmenovou školu.  
Zde je rozložení dětí do jednotlivých ročníků během školního roku (1 x 2. třída, 9 x 3. 
třída, 2 x 4. třída, 7 x 5. třída). Spolupráce se školami byla uskutečňována telefonicky 
a prostřednictvím emailové komunikace. O práci střediska projevovali zájem 
výchovní poradci i třídní učitelé, někteří z nich středisko osobně navštívili. Vyučující 
střediska sděluje kmenovým školám jak průběžné hodnocení žáků, tak i dosažené 
výsledky v závěru pobytu.  

Na kladných výsledcích má významný podíl větší komunikace a názornost 
práce s dětmi i v domácím prostředí při plnění úkolů, chystání si školních věcí. Díky 
komunikaci v deníku byly reakce rychlejší, smysluplnější. Některé děti využily pomoc 
asistenta pedagoga přímo ve třídě nebo s ním odešly do vedlejší třídy, aby se mohly 
lépe soustředit na práci a procvičování. Do střediska často přicházejí děti s velkými 
nedostatky v pracovních návycích, v učivu. V těchto případech se mnohdy daří vrátit 
klientovi ztracenou sebedůvěru a motivaci do další školní práce. Vyžaduje to však 
důsledný individuální přístup s podporou a motivací.  

Všechny děti se ke své práci vyjadřují na dílčích hodnoceních, a pokud se jim 
celý týden daří, jsou na komunitním setkání oceněny (propiska, tužka, zvýrazňovač, 
bloček…). Školní úspěchy tak mají významný podíl na práci s celým rodinným 
systémem i širším okolím. Odrážejí se také na celkovém nastavení a sebevědomí 
dítěte. 

Neméně důležitou složkou programu je oblast volnočasová, kterou zajišťují 
vychovatelé v rámci odpoledních vychovatelských bloků. Aktivity v této oblasti jsou 
cílené na rozvoj zájmové činnosti, sociálních kompetencí a na osobnostní růst dítěte. 
Kromě výchovně vzdělávacích a zájmových činností jsou součástí programu i 
terapeutické aktivity. Dvakrát týdně byly v tomto roce realizovány rozvojové skupiny 
v rozsahu 60 a 90 minut + komunita, kratší skupiny pak každodenně ráno. Pravidelně 
probíhaly také individuální pohovory s dětmi i jejich rodiči. Skupiny a pohovory 
zajišťovali psycholog a etopedka.  

V závěru programu proběhla uzavírací schůzka s dítětem, rodiči a 
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pracovníkem SVP. V kmenové škole se konala schůzka s dítětem, pracovníkem 
SVP, třídním učitelem, případně asistentem pedagoga, výchovným poradcem nebo 
školním psychologem. Obě schůzky si kladly za cíl zhodnotit dílčí posuny 
v individuálních cílech a nastavit další podmínky pro domácí prostředí i školní 
výchovu, aby přechod zpět z CP byl plynulý a umožnil dítěti posilovat dobré návyky 
v chování i školních výkonech.  

 
 
 
5. Údaje o klientech SVP – k 30.8.2022 

 

Počet klientů   

Ambulantní část: 263  

z toho nových 131  

 
 

Kapacita celodenního oddělení:  8 klientů 
Počet klientů za školní rok:    19 klientů 

 

 

, 

Ambulantní péče – 263 klientů 
 
  V péči OSPOD 

Brno 174 83 

Brno-venkov 42 17 

Ostatní                           47 22 

 

Hlavní důvod příchodu klienta do SVP 
 ambulance internát celodenní 

Rodinné problémy 33 X 1 

z toho týrání a sexuální zneužívání 0 X 0 

Školní problémy 133 X 14 

z toho SPUCH 96 X 7 

Zneužívání návykových látek 8 X 0 

Osobnostní problémy 76 X 2 

Prekriminální a kriminální problémy 13 X 2 
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Iniciátor příchodu klienta do SVP 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ambulance internát celodenní 

    

Klient sám     0 X 0 

Rodina 63 X 3 

Školské poradenské zařízení 27 X 0 

OSPOD 30 X 1 

Škola 63 X 11 

Zdravotnické zařízení 21 X 2 

Soud, PMS ČR 0 X 0 

jiný 7 X 3 
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6. Údaje o pracovnících SVP k 30.8.2021 

 

Jméno  vzdělání zařazení  poznámka 

Mgr. Bohdan Čermák VŠ speciální pedagog- etoped Vedoucí SVP 

Mgr. Lucie Jandová VŠ speciální pedagožka - 
učitelka 

Zástupkyně vedoucího 
SVP, CP 

Mgr.et Mgr. Jakub Tichý VŠ psycholog AP, CP 

Mgr. Marie Zálešáková, 
DiS. 

VOŠ sociální pracovnice AP 

PhDr. Kateřina Jírů VŠ psycholožka AP Zástup MD 

Mgr. Martin 
Štěpanovský 

VŠ speciální pedagog- etoped AP 

Mgr. et Mgr. Aneta 
Hrabovská 

VŠ speciální pedagožka- 
etopedka 

CP, AP – zástup MD 

Mgr. et Mgr. Igor Klečka  etoped AP, 

Bc. Veronika Křížková VŠ vychovatelka CP 

Tomáš Hrstka, DiS. VOŠ vychovatel CP 

neobsazeno  psycholog AP 

neobsazeno 
 

asistent pedagoga CP 

Jarmila Tenorová SŠ úklid na DPP  

 
Celkový počet úvazků k 30.8.2021 
 
 přepočtený počet fyzický počet 

Vedoucí SVP, etoped 1,0 1 

Psycholog 3,0 2 
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Etoped – spec. pedagog 2,0 2 

Soc. pracovnice 1,0 1 

Speciální pedagog - učitel  1,0 1 

Vychovatelé 2,0 2 

Asistent pedagoga 1,0 0 

   

CELKEM 11 10 

 
 
V letošním roce se vrátil v červenci do zařízení po několikaleté pauze pan Mgr. 
Klečka, který doplnil tým po navýšení počtu úvazků o jeden. Do školní části programu 
se nepodařilo zatím doplnit pozici asistenta pedagoga, ze kterého v lednu odešla 
paní kolegyně Grossová, které bych chtěl za její práci asistentky poděkovat, pomohla 
velmi rozběhnout celodenní program. Tým byl posílen o pozici psychologa do 
ambulantního oddělení, kterého aktuálně hledáme. 
 
7. Údaje o dalším vzdělávání zaměstnanců SVP 
 
Celý tým absolvoval dvoudenní školení v rámci práce s dětmi nižšího školního věku 
Hra dětí - Mgr. G. Vykypělová a seminář vývojové psychologie zaměřený na totožnou 
oblast. Ten zajišťovali naši psychologové. 
Paní psycholožka absolvovala  Webminář: Sebepoškozování dětí (centrum 
prevence), Webminář:  Zpětná vazba v psychoterapii (Terapie.cz),  konference 
Praha: Komplexní vývojové trauma (Letní dům),. kurz Praha: TAT a odvozené 
metody (Hogrefe Testcentrum). 
Paní etopedka absolvovala: Práce se vztekem u dětí a dospívajících – Ratolest, z. s., 
Podpora práce v adlerovském přístupu - Profesní rozvoj, kazuistiky a supervize – 
Mansio v. o. s., Dynamika problémového chování – Mansio v. o. s., 
Sebepoškozování a sebevražda jako téma v rozhovoru s klientem – Peter Porubský - 
psychoterapie, podpora, rozvoj a Mgr. Barbara Ernest - Gestalt terapie a supervize 
(webinář), Sebepoškozování: proč děti dobrovolně volí bolest – Podané ruce, o.p.s. 
(webinář),Poruchy přijmu potravy a co o nich nevíte – Anabell.cz (webinář), Peter 
Pöthe: O dětech – Fortna (webinář), 3 důvody proč uvolnit řeč těla a tím podpořit 
komunikaci dítěte – Logotron - logopedie s úsměvem online (webinář). 
Vychovatelé absolvovali Odborné vzdělávání v metodě zvládání vzteku – LOM 
Praha. 
Pan etoped absolvoval: Sandplay – základní kurz pro práci s pískovištěm (Mgr. 
Michalčíková 8h teorie + 8 hodin sebezkušenosti), Psychoterapeutický výcvik – 
ukončení sebezkušenostní části, Konference Vývojové trauma aneb jak se do dětství 
volá, tak se z dospělosti ozývá (Letní dům, Praha), Supervize PaedDr. Michael 
Chytrý 5h+5h, Supervize PhDr. Andrea Lásková celkem 7h.  
Pan psycholog: pokračování v teoretické části výcviku SUR, relaxační techniky při 
práci s dětmi, sebevražedné chování u dětí a dospívajících. 
 
Sociální pracovnice Montessori, přednáška na téma Moudrost traumatu v kontextu 
závislostí.  
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci SVP, spolupráce s dalšími subjekty 
 
SVP Brno se snaží prezentovat stabilitou nabízených programů a kvalitní komunikací 
se zúčastněnými organizacemi v péči o klienta. 
V oblasti prezentace ve školním prostředí pokračujeme v pravidelných schůzkách na 
půdě jednotlivých škol při návratu klientů z programů. Nárůst počtu školních 
psychologů umožňuje lepší odbornou spolupráci, kterou se snažíme využít ku 
prospěchu zejména zpětného začlenění klientů do školního prostředí po proběhlých 
intervencích. 
Jádro prezentace zařízení nadále spočívá na osobních setkáních při řešení 
jednotlivých potíží klientů, jak na půdě jednotlivých škol, tak při setkáních 
s pracovníky OSPOD. Osobní návštěvy těchto pracovníků u jednotlivých klientů 
v budově střediska jsou nejen ve směru prezentačním velmi cenné a vážíme si jich. 
V době přesycení informacemi a různými prezentacemi považuji osobní kontakt za 
základ možné spolupráce. 
V letošním roce proběhlo 79 setkání na půdě škol. 
Na podzim proběhly dvě setkání metodiků prevence v areálu střediska.  
V rámci prezentace nového konceptu střediska výchovné péče Brno navštívili 
ambulantní pracovníci většinu škol v Brně s prezentací sloučeného zařízení. 
Spolupráce s pracovníky OSPOD, pakliže jsou zapojení v práci s rodinou, je taktéž 
standardním bodem naší činnosti. Vzájemná otevřená informovanost s dodržením 
etických pravidel v oblasti informací je z našeho pohledu značně důležitá, důraz 
klademe na týmovost a komplexnost v rámci práce s klientem.  
Pokračuje dobře navázaná spolupráce s brněnskými pedopsychiatry. Nárůst 
medikovaných dětí je více než zřetelný. 
V  letošním roce jsme opět navázali spolupráci s klienty Kociánky. 
Studentské praxe jsou již součástí chodu zařízení. 
Děkuji kolegům v ubytovacích zařízeních, jejichž prostory využíváme ke krátkodobým 
výjezdům. Dále pak SŠ Kamenomlýnská, jmenovitě paní ředitelce Mgr. Šestákové, 
za pronájem prostor pro ambulantní činnost zařízení a pronájem tělocvičny. 
Všem spolupracujícím subjektům bych chtěl touto formou poděkovat za práci, kterou 
pro děti dělají. 
 
Výjezdové a jiné aktivity SVP 
V letošním roce se v rámci celodenního programu střediska klienti účastnili 5 
výjezdů. A to v měsíci září, říjnu, únoru, dubnu a červnu. Všechny uskutečněné 
výjezdy proběhly bez větších komplikací a splnily svůj cíl. 
Dále jsme pořádali jednodenní výlety v okolí Brna – Jaderná elektrárna Dukovany, 
brněnská přehrada, rozhledna Holedná, Ochoz u Brna, jeskyně Pekárna, Kaprálův 
mlýn.  Navštívili jsme Technické muzeum, Anthropos muzeum, divadlo Radost a na 
Vánoce jsme byli na tradiční prohlídce kostelů. Dále spolupracujeme s Kociánkou a 
Českým rozhlasem Brno, kde jsme mohli absolvovat exkurzi. K pohybovým aktivitám 
jsme využívali tělocvičnu na Střední škole Kamenomlýnská a pro další pohybové 
aktivity s dětmi jsme využívali park Anthropos.  
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Přehled výjezdů 2021 - 2022 – Celodenní program 

Termín Místo Cíle 

21. – 23.9.2021 Čučice Stmelení kolektivu, ohleduplnost ke druhým,  nácvik 
sebeobsluhy, posílení fyzické zdatnosti, vzdělávání, 
hledání vhodných alternativ trávení volného času – 
hry, sportování, malování. 

19.-21.10.2021 Doubravice 
nad 
Svitavou 

Prohloubení skupinové soudržnosti, spolupráce a 
zvládání zátěžových situací, překonávání se, 
budování fyzické kondice. Nácvik sebeobsluhy. 

15.-17.2.2022 Pustá 
Rybná 

Stmelení kolektivu, ohleduplnost ke druhým, nácvik 
sebeobsluhy, posílení fyzické zdatnosti, vzdělávání, 
hledání vhodných alternativ trávení volného času – 
hry, sportování, malování.  

4.-7.4.2022 Čučice Prohloubení skupinové soudržnosti, spolupráce a 
zvládání zátěžových situací, překonávání se, 
budování fyzické kondice. Nácvik sebeobsluhy. 

21-24.6.2022 Naloučany  Výjezd je v období zaměřeném na empatii, děti 
budou vedeny k tomu, aby více vnímali pocity 
druhých a to jak se s nimi ostatní cítí. Méně výrazní 
klienti budou během výjezdy podpořeni, výraznější 
se naučí brát více ohledu na druhé. Nedílnou 
součástí výjezdu bude zátěž ve formě celodenních 
výletů a celkové zapojení se do nezbytných činností 
při pobytu v přírodě a na chalupě. Touto formou se 
budeme věnovat vztahům klientů mezi sebou, 
prohlubování jejich pozitivních vlastností. 

 
 

 
9. Závěr  
Tento rok se nesl po dlouhé době v tónu pozitivního vývoje zařízení, po sloučení 
diagnostických ústavů v Brně, potažmo středisek.  
Svp Brno nabízí nyní moderní koncept komplexní a ucelené péče pro klienty 
s poruchami chování v brněnském regionu. Tím, že došlo k navýšení počtu 
ambulantních pracovníků, dokážeme nyní nabízet kvalitnější i dlouhodobější péči o 
jednotlivé klienty. 
Naše odloučené zařízení se přeorientovalo z pobytových programů pro starší děti na 
celodenní program pro nižší věkovou kategorii. Čímž se rozšířila působnost celého 
střediska i do opravdu začínajících potíží rodin. Tento včasný záchyt problému nabízí 
jejich menší ukotvenost v rámci rodinných stereotypů, nerozvinutí začínajících potíží i 
možnost udržet více klientů v běžném školním proudu.  
Pro zaměstnance střediska to znamenalo dostudování postupů a technik vhodných 
pro tuto věkovou kategorii. V rámci celodenního programu pak hledání patřičné 
struktury, která by nabízela klientele dostatečné výstupy pro jejich další život. 
Zapojení celého týmu do této činnosti si velmi cením, včetně intenzívního vzdělávání,   
stejně jako velké podpory vedení DÚ i SVP při provádění těchto změn. A to zejména 
v pozitivní podpoře naší práce i doplnění materiální situace zařízení, které bylo za 
předchozího vedení velmi zanedbáváno.  
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Zařízení se nadále potýká se složitou situací v oblasti působiště. Je rozděleno do 
dvou budov. Na Kamenomlýnské ulici v areálu školy  jsme díky velké ochotě kolegů 
z Svp Hlinky, získali zázemí v krizovém listopadu, kdy zařízení muselo být uzavřeno, 
díky tlaku našeho souseda, který se odmítal dohodnout na vstupu do zařízení přes 
jeho část pozemků, které vlastní. Díky rychlému jednání pana ředitele, jsme se mohli 
již za měsíc vrátit do budovy na Veslařské ulici, alespoň pro práci v celodenním 
oddělení. Bohužel prozatím do vyřešení věcného břemen na příjezdovou cestu 
v omezeném čase. 
Přecházení mezi oběma budovami bylo náročné zejména pro ambulantní pracovníky, 
kteří pracovali v celodenním programu. Za zvládnutí pracovních úkolů jim patří velký 
dík. Stejně jako ostatním zaměstnancům zařízení, kteří i v tomto turbulentním roce 
odváděli dobrou práci pro klienty, kteří se rozhodli pro změnu. 
 
 
V Brně 9.9.2022                                  Mgr. Bohdan Čermák 
                                                                                           Vedoucí zařízení 
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Část I. Základní charakteristika zařízení 

 

SVP DOMEK, Česká 4789, 760 05 Zlín  

mobil: 606818818, 773481332 

email:  alena.butulova@svpdomek.cz  

www: www.svpdomek.cz 

datová schránka: gpwn8vr 

 

Název zřizovatele SVP Domek Zlín: 

Diagnostický ústav Brno, středisko výchovné péče a základní škola, Brno, Hlinky 140. 

Sídlo zařízení: 603 69 Brno, Hlinky 140 

Právní forma:     Příspěvková organizace 

IČO:                   00567256  

Zřizovatel:          MŠMT - Karmelitská 7, 118 12 Praha 

Ředitel:              Mgr. Martin Holý 

 

 

 

Části střediska: 

• ambulantní oddělení 

• pobytové oddělení (8 lůžek) 

 

  

Vedoucí odloučeného pracoviště Zlín:  Mgr. et Mgr. Alena Butulová      

Datum jmenování do funkce:                1. 12. 2021 

Vedoucí odloučeného pracoviště Zlín:  PhDr. Zdeňka Marková      

Datum jmenování do funkce:                1. 6. 2000 

Datum odchodu do důchodu:   30. 11. 2021 

 

 Středisko výchovné péče (dále jen středisko) poskytuje ambulantní, internátní a 

všestranně preventivní výchovnou péči a psychologickou pomoc dětem a mládeži s rizikem či 

projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a též dětem propuštěným 

z ústavní výchovy při jejich integraci do společnosti.  

mailto:alena.butulova@svpdomek.cz
http://www.svpdomek.cz/
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 Tato péče je zaměřena na odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a  

na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch a negativních jevů v sociálním 

vývoji žáků. Dále se tato péče rozšiřuje také na rodiny těchto dětí.  Pracovníci střediska 

poskytují konzultace, odborné informace a pomoc zákonným zástupcům, pedagogickým 

pracovníkům škol a školských zařízení v oblasti výchovy a vzdělávání žáků s rizikem či 

s projevy poruch chování. Ke své práci používají psychologické, speciálně pedagogické, 

výchovné a vzdělávací metody a postupy.   

 

Středisko poskytuje tyto služby: 

• diagnostické 

• preventivně výchovné a poradenské 

 

Diagnostické služby: 

• psychologická diagnostika osobnosti, 

• speciálně pedagogická a pedagogicko – psychologická diagnostika poruch  

chování a sociálního vývoje 

• sociální diagnostika podmíněnosti příčin poruch chování a sociálního vývoje 

 

Preventivně výchovné služby: 

• výchovně vzdělávací činnost zaměřená na předcházení poruch chování nebo  

jejich nápravu a sociálně rehabilitační činnost 

• vypracování individuálního výchovného plánu a podpora klienta při jeho naplňování,  

jednorázové, krátkodobé a dlouhodobé vedení klientů formou individuální, skupinové  

a rodinné konzultační činnosti, vypracování a uskutečňování speciálně pedagogických  

programů cílených na potřeby jednotlivých klientů a pro skupiny klientů 

• na základě požadavků škol zpracování a realizace cíleného speciálně pedagogického  

programu pro třídní kolektivy při předcházení a při řešení sociálně patologických jevů  

na podnět školy. 

Poradenské služby: 

• poradenská intervence včetně telefonické intervence a psychologická podpora 

poskytovaná klientovi, jenž je v obtížné životní situaci, kterou není schopen sám 

vyřešit, 
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• poradenská činnost zaměřená na předcházení vzniku sociálně patologických jevů,  

na řešení problémů vzniklých v důsledku poruch chování klienta a nežádoucích vlivů 

a odborná činnost zaměřená na podporu při začleňování klienta do společnosti, 

• poskytování informací zaměřených na vhodnou volbu a zvládnutí profesní přípravy a 

podpora klienta při snaze získat kvalifikaci potřebnou k lepšímu uplatnění na trhu 

práce. 

 

Část II. Údaje o pracovnících zařízení 

 

Celkový počet pracovníků organizace ve školním roce 2021/2022 k 31. 8. 2022: 

 

Počet odborných pracovníků Počet provozních pracovníků 

ve fyzických osobách 15 ve fyzických osobách 2 

přepočteno na plné úvazky 12 přepočteno na plné úvazky 1,375 

Celkový počet: 17 osob / 13,375 úvazků 

 

 

Věková struktura pracovník 

věkové rozmezí:                                                          počet pracovníků:                                                                           

do 29 let         3 

30 – 39 let                                          4    

40 až 49 let                                                                2 

50 až do vzniku nároku na starobní důchod                5         

důchodci                                                      3 

věkový průměr:                                            46 let                                                                                             
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Počet pracovníků ve školním roce  2021/2022: 

 

funkce                               vzdělání           úvazek                           praxe          

vedoucí střediska    VŠ   1       31 

psycholog                 VŠ    1     23       

sociální pracovnice      VŠ        0,5    11 

sociální pracovnice      VŠ        0,5    25 

etoped                   VŠ               1    34 

učitel                         VŠ                 1    32 

odborný vychovatel   VŠ                1    1,5  

odborný vychovatel   VŠ                 1   10  

odborný vychovatel   VŠ                 1   2  

speciální pedagog  VŠ  1   23 

pracovník obch. provozu SOU             1   46 

správce, údržbář  SOU  0,375   46 

asistent pedagoga  SŠ  0,625    3      

asistent pedagoga  VOŠ  0,625    2,5   

asistent pedagoga   SOU  0,25                46    

asistent pedagoga  VOŠ  0,25    2,3   

asistent pedagoga  SŠ  1    0,2         

 

V listopadu 2021 odešla do důchodu dlouholetá vedoucí zařízení. Nová vedoucí se s pomocí 

odcházející vedoucí zapracovala na nové pozici a sžila se během školního roku s pracovním 

kolektivem. V tomto školním roce nám byl přidán zřizovatelem tolik potřebný 1 úvazek na 

pozici asistent pedagoga, což výrazně pomohlo kvalitě odpoledního provozu střediska. Nová 

asistentka doplňuje služby odborných vychovatelů. Rovněž došlo k navýšení úvazku sociální 

pracovnice na 1 celý, byla zřízena pozice správce objektu – údržbáře, byly posíleny úvazky 

nočních asistentů pedagoga (stávající úvazky nepokryly potřebné služby, bylo nutné potíže 

řešit přesčasovými službami). 

 

Údaje o dalším vzdělávání odborných pracovníků ve školním roce 2021/22: 

 vedoucí střediska: 

• sebevzdělávání v oblasti poruch chování, vývojové psychologie atd. 

• výcvik AART 

• online přednášky Česká asociace pro psychoterapii 

https://www.youtube.com/channel/UC8J58G9hH8ZnO9o3QHdClPQ  
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odborní vychovatelé: 

• samostudium anglický jazyk 

učitel:      

• sebevzdělávání v oblasti geografie, historie, biologie, matematiky, chemie, fyziky a 

anglického jazyka 

etoped: 

• sebevzdělávání - odborná literatura a internet  

psycholog:     

• sebevzdělávání francouzský jazyk, diagnostické metody 

speciální pedagog: 

• sebevzdělávání odborná literatura a internet 

• Přednáška: „Pravidla nejsou povidla“, Hulín, 2 h., PhDr. Marek Herman 

• Seminář: „Jak pracovat s dětmi s ADHD“, “, Institut praktické pedagogiky, 4 h. 

• Webinář: „Jak na pozornost a nepozornost“, “, Institut praktické pedagogiky, 4 h. 

• Webinář: „Jak na relaxaci u dětí s ADHD“, Institut praktické pedagogiky, 4 h. 

• Webinář: Sebepoškozování ve školním prostředí. 1 h., Mgr. Veronika Tlapáková, V 

lavici, s.r.o., 

• Webinář: Stále je porušují (práce s pravidly ve třídě)“, 1 h., Mgr. Et Mgr. Jakub Švec, 

V lavici, s.r.o. 

 

Část III. Údaje o práci zařízení 

 

Celkem klientů:      144  

• z toho plnící povinnou školní docházku   132 

• první stupeň        36 

• druhý stupeň        96 

• z toho po ukončení povinné školní docházky   11   

• před zahájením školní docházky         1                         

Většina klientů k nám v průběhu školního roku dochází k odborným konzultacím spolu se 

zákonnými zástupci (osobami odpovědnými za výchovu), kteří nejsou ve výše uvedeném 

započteni. Došlo ke změně ve věkových kategoriích. Zvýšil se počet klientů, kteří jsou 

absolventy základní školy, ubylo klientů starších 15 let. Snižuje se věková hranice, kdy nás 

vyhledávají zákonní zástupci a potřebují naši podporu a pomoc. 
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Celkem zaevidovaných kontaktů:    2 341 

V tomto výčtu jsou kontakty s klienty, jejich zákonnými zástupci a odbornými pracovníky 

spolupracujících organizací, metodické konzultace s pedagogickými pracovníky škol, účast  

na případových konferencích apod. Jedná se o souhrn kontaktů osobních, telefonických a 

elektronických. 

 

Celkem evidovaných klientů na pobytu:     35 

- 14 děvčat 

- 21 chlapců 

Nově zaevidovaných klientů:          78 

Důvody příchodů klientů do střediska:   

Rodinná problematika                                        30 

Školní problematika                                         44 

Experimenty s drogou, alkohol                             15 

Osobnostní a psychické problémy               46  

Asociální chování                                       9 

Gamblerství                                                0      

Jednorázové konzultace:     21 

Krizové intervence:      9 

Nutno upozornit, že toto dělení je velmi zjednodušené. Ve skutečnosti se problematiky téměř 

u všech klientů prolínají a nelze je jednoznačně zařadit jen do jedné z výše uvedených 

kategorií.  Už delší dobu vymizela problematika gamblerství, ale postupně je nahrazována 

závislostí na sociálních sítích. 

 Mírně snížený počet klientů na ambulanci, byl ovlivněn mimořádnými opatřeními 

v souvislosti s Covidem-19. 

 

Cílová populace:  

Klienty střediska jsou: 

• děti s rizikem poruch chování či s již rozvinutými projevy poruch chování a 

negativních jevů v sociálním vývoji 
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• případně zletilé osoby do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle však  

do věku 26 let 

• osoby odpovědné za výchovu a pedagogičtí pracovníci; 

• děti, u nichž rozhodl o zařazení do střediska soud podle zvláštního právního předpisu. 

 

Nejčastější klientelou střediska byly dětí a mládež ve věku 8 – 15 let, jejich zákonní zástupci, 

osoby odpovědné za výchovu, další rodinní příslušníci, výchovní poradci a ostatní 

pedagogičtí pracovníci. 

 

Pobytové (internátní) oddělení 

 

Zajišťuje nepřetržitou výchovně vzdělávací péči, ubytování, stravování a zajišťuje dohled  

nad plněním individuálně vzdělávacího plánu ze strany klienta, pokud byl kmenovou školou 

žáka vypracován.  

Preventivně-výchovné pobyty jsou realizovány v délce maximálně osmi týdnů. Pobyt je 

dobrovolný, to znamená, že je možný se souhlasem zákonného zástupce klienta nebo zletilého 

klienta a střediska. Pobytu musí předcházet minimálně tři ambulantní konzultace u nás nebo 

v jiném středisku. Dalším předpokladem poskytování péče je vypracovaný individuální plán 

pomoci. Pobyt se uzavírá smluvně.  Doporučujeme jej v případech, které vyžadují 

dlouhodobější sledování dítěte a u klientů, kteří se potřebují na čas vymanit z patologického 

prostředí a s ním spojených stereotypů.  

Skupiny jsou otevřené a koedukované, máme snahu se co nejvíce přibližovat spíše skupinám 

uzavřeným, ale to není zcela možné (nemocnost, obtíže spojené s Covid 19, prodloužené 

pobyty). 

Internátní část střediska má lůžkovou kapacitu pro 8 dětí. V tomto roce již byla vytíženost 

lůžek naplněna, omezení plynoucí z opatřeními souvisejícími s Covid-19 byly řešeny pružně, 

část pobytu proběhla karanténně, pod dohledem Krajské hygienické stanice. 

Pro klienty zajišťujeme celodenní stravování. V době školní docházky obědvají děti ve školní 

jídelně Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně. Snídaně, přesnídávky, svačiny i 

večeře zajišťujeme ve středisku v rámci výchov společně s klienty. V případě, že došlo 

k narušení pobytu vlivem karanténních opatření (Covid 19), pak naši klienti nechodili  

do školní jídelny, ale jídlo se přenášelo v jídlonosičích a děti jedly na středisku. Přes víkendy, 

státní svátky a školní prázdniny zajišťujeme pro děti celodenní stravu také v budově střediska 

Klienti využívali po celý školní rok dvakrát týdně tělocvičnu Střední pedagogické školy.  
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Vzdělávání klientů internátního oddělení: 

• pro klienty zajišťujeme během pracovních dnů pravidelnou každodenní výuku, 

většinou se jedná o učivo základních škol, výjimečně jde o studenty odborných učilišť 

či středních škol 

• vzdělávací obsah je zpracován v individuálních vzdělávacích plánech, jejichž 

podkladem jsou informace kmenové školy 

• aktivně spolupracujeme s kmenovými školami našich klientů, podporujeme on-line 

konzultace dětí s kmenovými školami. 

 

Klademe důraz na tyto aktivity:  

• individuální konzultace,  

• rodinné konzultace, 

• skupinové formy práce (interakční skupiny, nácviky sociálních dovedností, tematické 

skupiny...), 

• organizační setkávání (kontakt s rodinou, pracovní činnost, režim a struktura dne, 

pravidla, rituály, zážitkové aktivity...), 

• skupiny pro rodiče klientů z pobytové části střediska se nám stále nepodařilo zajistit                                      

Ve školním roce 2021/22 jsme pro naše klienty připravili: 

• skupiny s prvky indiánské kultury, arteterapie, pro mladší děti skupiny s prvky 

dramaterapie. Pro starší klienty skupiny umožňující hlubší sebepoznání, uvědomění si 

svých silných i slabých stránek a pozici ve vrstevnické skupině. Dále skupiny 

zaměřené na prevenci šikany, užívání návykových látek a jiných sociálně 

patologických jevů, 

• skupiny AART – nácvik sociálních dovedností, morálního zvažování a regulace 

vzteku 

• využívání motivačního programu pro klienty – „výzvy“ 

• nácvik relaxačních technik, 

• výtvarné a rukodělné aktivity: drátkování, výroba svíček, výrobky ze dřeva a 

přírodnin, zdobení triček batikováním, malování na sklo a keramiku, korál kování, 

výroba náramků z bavlnek atd., 
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• ekologické skupiny zaměřené na třídění odpadů, výchova k ekologii a pozitivnímu 

přístupu k ochraně přírody, úklid odpadků v okolních lesích, 

• přednášky, besedy, 

• zeměpisné besedy – povídání s promítáním fotografií ze současných indiánských 

rezervací v USA a Kanadě, posvátných míst domorodých obyvatel, 

• výlety do okolí města Zlína, Holešova, Vizovic, Luhačovic. Delší turistické akce v 

oblastech Vizovických vrchů, Beskyd, Javorníků spojené s táboráky. Na konci 

školního roku také proběhl školní výlet na Velehrad a v Archeoskanzenu Modrá 

spojený s výukou dějepisu, 

• častější sportovní aktivity (karate, základy jógy, fyzické testy, turistika, …), 

• rozvoj alternativní aktivní hudebnosti, 

• návštěvy kulturních a sportovních akcí poznávání kulturních památek a návštěvy akcí 

ve městě, 

 

Program pobytového oddělení i jeho jednotlivé části jsou vytvořeny tak, aby odpovídaly 

potřebám i možnostem klientů a zároveň respektoval schopnosti a limity pracovního týmu. 

V tomto školním roce byly omezené možnosti různých společných aktivit s jinými 

organizacemi, zrušena účast na každoroční akci s lidmi s kombinovanými vadami, zrušil se i 

Filmový festival ve Zlíně -  pandemie Covid-19. 

 

Klientům po odchodu nabízíme následnou péči ve formě ambulantních návštěv, dále účast na 

programu Dvě D - Zlín (dříve 5P - Pomoc, Podpora, Přátelství, Prevence, Péče (tzv. velký 

bratr - velká sestra) a předáváme doporučení na jiné spolupracující organizace.  

 

Ambulantní oddělení 

Je zajištěno v pracovní dny v době zpravidla od 7,00 do 18,00 hodin, v pátek do 16,00 hodin. 

Z hlediska problematiky můžeme mluvit o dvou základních oblastech: prevence primární a 

sekundární. Slouží stejné populaci jako oddělení pobytové.  
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Nabízíme zde jednorázovou nebo dlouhodobou spolupráci dle zakázky klientů. Poskytujeme 

komplexní psychologickou, etopedickou a pedagogickou diagnostiku. Úzce spolupracujeme 

se školami, referáty sociálních věcí, pedopsychiatry, KPPP, OSPOD, PČR, terénní asistenční 

službou, jinými SVP a ostatními zainteresovanými subjekty nejen zlínského regionu. 

Klademe důraz na individuální a rodinné konzultace.  

 

Zaměřujeme se na zkvalitnění života klientů a všech členů rodiny, zlepšení komunikace, 

budování vzájemné úcty a důvěry mezi jednotlivými členy rodiny. 

V rámci následné péče nabízíme klientům program Dvě D - Zlín (dříve 5P - pomoc, podpora, 

přátelství, péče, prevence). Vzhledem k nedostatečné kapacitě našeho zařízení nemůžeme 

našim ambulantním klientům nabídnout skupinová setkávání. Zprostředkováváme je tedy 

v jiných zařízeních ve Zlíně, která jsou k tomu kompetentní. I tady je nutno zmínit, že 

celkový počet klientů na ambulanci byl ovlivněn omezením provozu ambulantní části 

z důvodu opatření Covid-19. 

     

Primární prevence: 

• osvětová činnost určená zájemcům z řad dětí a mládeže 

• spolupráci s preventistou  

• odborné a metodické konzultace pro pedagogické pracovníky  

• účast na Infoservisu - informativních setkáváních zlínských organizací, které působí 

v oblasti prevence sociálně patologických jevů (OSPOD, T klub, PPP apod.) byla 

v tomto roce výrazně omezena z důvodů pandemických opatření. 

 

Sekundární prevence:  

Jedná se o konkrétní pomoc nebo podporu klientům, u nichž vyvstala nutnost řešit již 

vzniklou problematiku ve spolupráci s odborníky. V rámci střediska nabízíme: 

• informativní schůzku, 

• poradenství, 

• individuální psychologickou pomoc, 

• psychologickou pomoc rodině, 

• psychologické vyšetření, 
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• jednorázovou krizovou intervenci, 

• zprostředkování kontaktu na jiné zařízení, 

• nabídnutí preventivního pobytu na internátní části střediska, 

• další formy pomoci. 

 

Projekty a jiné aktivity, na kterých zařízení spolupracuje: 

• Pořádání odborných praxí pro studující pedagogiky, spec. pedagogiky, sociologie, 

 psychologie (opět v tomto roce omezena na minimum – Covid19). 

• Projekt „Dvě D (dříve Pět P – podpora, přátelství, péče, pomoc, prevence).   Následná 

péče pro klienty z internátní i ambulantní části SVP, 

 

Vedení praxí studentů: 

UP Olomouc 

UTB Zlín 

MU Brno 

Soukromá škola SŠ pedagogická a sociální Zlín 

 

Část IV. Další údaje o zařízení 

 

Propagační a informační akce, osvětová a publikační činnost: 

• Vydávání letáků pro rodiče a děti 

• Prezentace střediska na internetu www.svpdomek.cz 

• Článek na portále o vzdělávání ve Zlínském kraji https://www.zkola.cz/potrebujete-

resit-vychovne-problemy-s-detmi-ci-zaky-jiz-ctvrt-stoleti-je-tu-pro-vas-stredisko-

vychovne-pece-domek/ 

• Prezentace střediska na školách různého typu 

• Osobní návštěvy starostů a osob odpovědných za spolupráci v oblasti rodinné, sociální 

a školní politiky (Uherské Hradiště, Zlín, Krajský úřad Zlínského kraje, Napajedla, 

Holešov, Kroměříž, Uherský Brod, Vizovice, Valašské Klobouky, Otrokovice, 

Napajedla, Luhačovice, Valašské a obec Tlumačov. 

 

http://www.svpdomek.cz/
https://www.zkola.cz/potrebujete-resit-vychovne-problemy-s-detmi-ci-zaky-jiz-ctvrt-stoleti-je-tu-pro-vas-stredisko-vychovne-pece-domek/
https://www.zkola.cz/potrebujete-resit-vychovne-problemy-s-detmi-ci-zaky-jiz-ctvrt-stoleti-je-tu-pro-vas-stredisko-vychovne-pece-domek/
https://www.zkola.cz/potrebujete-resit-vychovne-problemy-s-detmi-ci-zaky-jiz-ctvrt-stoleti-je-tu-pro-vas-stredisko-vychovne-pece-domek/
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Část V. Výsledky inspekcí a kontrol 

V tomto školním roce neproběhla žádná kontrolní akce, navštívil nás opakovaně ředitel 

našeho zařízení, ekonomky zařízení, pracovnice řídící stravovací služby. 

 

 

Část VI. Závěr 

Ve srovnání s minulými roky byl i tento výjimečný. Došlo k výměně vedoucí zařízení, 

doplnění personálního zabezpečení a kultivaci prostředí střediska, které bylo dlouhodobě 

nedostatečně udržováno z hlediska hmotného majetku. Je nutné zmínit i dovybavení prostor 

tolik potřebným nábytkem – sedací kout ve společných prostorách klientů, skříňky, vybavení 

čekárny, vybavení pro práci klientů s multimediálními prostředky v rámci výuky.  

I v tomto roce jsme museli řešit různá organizační a hygienická opatření v souvislosti 

s Covid-19. Po celou dobu komplikací byla zajištěna nepřetržitá služba klientům na telefonu, 

komunikovali jsme přes sociální sítě, e-mail apod.  

Při práci s klienty se dařilo naplňovat cíle, které byly v rámci IVP klientů vymezeny. 

Spolupráce v týmu je nadstandartní, a to nejen v rámci běžného provozu, ale hlavně v pomoci 

a podpoře v náročných situacích, které při práci s klienty vznikají. Při práci s klienty oceňuji 

hlavně důslednost a jednotné výchovné postupy, na kterých v průběhu celého roku všichni 

spolupracujeme. V příštím školním roce budeme realizovat odbornou supervizi a to se zcela 

jistě promítne do kvality naší práce. 

Změnila se věková struktura klientů jak na ambulanci, tak na pobytové části střediska. 

Z menší části přicházeli klienti starší patnácti let, nejvíce bylo dětí plnících povinnou školní 

docházku a přibylo klientely z řad prvostupňových žáků. 

Našim klientům jsme nabídli ověřené a osvědčené formy práce. Klientům pobytového 

oddělení bylo nabídnuto více aktivit zaměřených na sport a aktivity převážně ve venkovním 

prostředí, absolvovali také více dlouhodobých pěších výletů, nácvik prvků jógy a tradičního 

karate, techniky práce s tělem a relaxační techniky.  

Také jsme se snažili rozvíjet a podporovat u klientů kulturní a ekologické cítění, podařilo se 

nám plnit výchovu ke kultuře, ekologii a také k toleranci. Za velmi přínosné považujeme, že 

klienti z pobytové části se ve svém volném čase věnovali čtení literatury z naší knihovny. 

I nadále se snažíme úzce spolupracovat s jinými organizacemi a orgány, např., psychology, 

pedagogy, kurátory. I v tomto školním roce jsme byli účastníky případových komisí, které se 
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týkaly našich klientů. Pokračujeme ve spolupráci se školami ve Zlíně a jeho okolí a také se 

snažíme spolupráci rozšiřovat i do dalších škol.  

Odborní pracovníci střediska pokračují v sebevzdělávání, snaží se o rozšiřování svých 

dosavadních znalostí a profesních kompetencí.  

Tento školní rok byl pro nás výzvou - pandemie Covid-19, změny v týmu, klienti přicházející 

s náročnými osobními příběhy a problémy, které jsou důsledky změn ve společnosti 

(pandemie Co vid 19, válečný konflikt na Ukrajině, ekonomická krize).  

Náročnou změnou je požadavek ministerstva na placení pronájmu užívaných prostor pro naše 

středisko. I v letošním školním roce bylo potřeba zajistit peníze na pronájem a to formou 

různých dotací. Nezdařilo se nám vykomunikovat podporu Krajského úřadu Zlínského kraje, 

ačkoli pečujeme o klienty právě tohoto kraje. Byli jsme ujištěni vedoucím školského odboru 

Zlínského kraje, že v tomto ohledu bude jednáno s MŠMT, aby byl nájem opětovně hrazen 

rozpočtově.  Jsme velmi rádi a děkujeme za finanční podporu těchto měst: Zlín, Otrokovice, 

Uherský Brod, Uherské Hradiště, Napajedla, Luhačovice, Valašské Klobouky a obci 

Tlumačov. Této spolupráce si velmi vážíme, protože naše služby jsou stále více potřebné, a 

jsou z našeho pohledu nezastupitelné. Pracovníci střediska jsou profesionálové, mnozí 

s dlouhodobou praxí v této problematice. 

Středisko je svojí kvalitní prací známé nejen u odborné veřejnosti, ale i v širší populaci, o 

čemž svědčí vysoký počet klientů, kteří projevují zájem řešit své problémy právě v našem 

zařízení. Svým působením činnost střediska přesáhla rámec zlínského kraje. 

V tomto školním roce jsme dolaďovali organizační, personální a provozní nastavení zařízení, 

měnící se v souvislosti se sloučením našeho diagnostického ústavu na Veslařské 

s diagnostickým ústavem Hlinky. Tím vzniklo 1. 7. 2021 nové zařízení Diagnostický ústav 

Brno, středisko výchovné péče a základní škola, Brno, Hlinky 140, jehož je naše středisko 

součástí. Zároveň byl jmenován nový ředitel celé organizace, Mgr. Martin Holý. 

 

Výroční zpráva byla projednána na pracovní poradě dne 30. 8. 2022. 

 

 

                        Mgr. et Mgr. Alena Butulová 

      vedoucí SVP DOMEK Zlín 



Středisko výchovné péče Hodonín, Hodonín, Masarykovo náměstí 396/5, www.svphodonin.cz, tel. 

778 759 388 
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1. Základní údaje a charakteristika zařízení 

1.1. Identifikační údaje zařízení:  

 

Název zařízení:   Diagnostický ústav Brno, středisko výchovné péče a základní škola Brno, 

Hlinky 140, 637 00 Brno (dále jen DÚ Brno, SVP a ZŠ) 

 

Zřizovatel:   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7,  
118 12 Praha 1, pod č. j. 30 108/94-61 ze dne 19. 12. 1994 

 

Právní forma:   příspěvková organizace 

 

IČ:    00567256 

 

Ředitel:  Mgr. Martin Holý 

 

Název střediska: Středisko výchovné péče Hodonín  

 

Adresa:  Hodonín, Masarykovo nám. 396/5 

 

Tel.:              00 420 778 759 388 

 

E-mail:   info@svphodonin.cz 

 

www:    http://svphodonin.cz/ 

 

Vedoucí střediska:  Mgr. Mňuková Barbora 

 

Zahájení provozu: 1. 9. 2015 
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1.2. Charakteristika zařízení: 

Středisko výchovné péče Hodonín (dále jen středisko) je detašovaným pracovištěm DÚ 

Brno, SVP a ZŠ a nabízí svým klientům ambulantní program péče.  

Služby střediska jsou určeny dětem a mládeži od 3 let do doby ukončení přípravy na 

své budoucí povolání (dále jen klient), které se nachází v riziku poruch chování, či s již 

s rozvinutými poruchami chování, jeho zákonným zástupcům či jiným osobám odpovědným 

za výchovu, jiným osobám podílejícím se na výchově, příp. pedagogickým pracovníkům či 

jiným spolupracujícím odborníkům.  

Středisko poskytuje všestrannou preventivně výchovnou péči, poradenství a podporu 

klientům, kteří se ocitli v tíživých životních situacích. Tato péče je zaměřena odstranění či 

zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných 

poruch a negativních jevů v sociálním vývoji dětí.  

Odborní pracovníci střediska s klienty pracují formou individuálních nebo rodinných 

konzultací, individuálních konzultací se zákonnými zástupci či jinými osobami odpovědnými za 

výchovu, pořádají „kulaté stoly“ či případové konference spolu s dalšími odborníky 

spolupracujícími s klientem, konají návštěvy klienta v jeho kmenové škole, konzultují případ 

s jinými odborníky. V celém průběhu spolupráce s klientem probíhá dle potřeby psychologická 

a speciálně – pedagogická diagnostika. 

Středisko spolupracuje se školami a školskými zařízeními (formou metodických 

konzultací s pedagogy, vedením školy, školními metodiky prevence, výchovnými poradci, 

školními psychology), dále s příslušnými odděleními sociálně-právní ochrany dítěte (zejm. 

s kurátory pro děti a mládež), psychology, psychoterapeuty, pedopsychiatry, Pedagogicko-

psychologickou poradnou, Probační a mediační službou ČR, DÚ a SVP, jinými středisky 

výchovné péče a dalšími zainteresovanými subjekty. 

Středisko poskytuje tyto služby: 

1. jednorázové poradenské intervence 

2. systematickou individuální práci s klientem 

3. systematickou práci s rodinou 

4. služby zákonným zástupcům či jiným osobám odpovědným za výchovu nezletilého klienta 

– poskytování informací, individuální či rodinné konzultace 

5. spolupráci se školami – poradenství pro pedagogy 

6. spolupráci se školskými poradenskými zařízeními 

7. spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí  

8. spolupráci se zdravotnickými zařízeními a dalšími odborníky podílejícími se na prevenci a 

řešení rizikového chování dětí a mládeže. 

http://www.svphodonin.cz/
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Provozní doba střediska je dlouhodobě nastavena tak, aby se návštěvy klientů ve středisku 

mohly realizovat zejména v odpoledních hodinách, čímž se předchází zejm. absenci klientů ve 

školách.  

Běžná provozní doba během školního roku střediska je od pondělí do čtvrtku od 8:00 do 

18:00 hod. a v pátek od 8:00 do 16:00 hod. Konzultační hodiny je možné si dojednat i mimo 

tento čas po předchozí domluvě.  

Provoz střediska je v upravené provozní době, v čase 8:00 – 15:30, zajištěn zpravidla i 

během celých letních prázdnin tak, aby v rámci možností klientů a zaměstnanců probíhala 

setkání s rodinami a dětmi a péče byla orientována na podpůrné dlouhodobé vedení, případně 

akutní situace klientů již stávajících, i nově příchozích ve věci výchovné problematiky. 

Již druhým rokem se celý svět vypořádává s pandemií, která způsobila změny ve způsobech 

fungování spolupráce nejen s klientem, ale i spolupracujícími organizacemi a školami, dále 

přinesla nové oblasti, se kterými se vypořádávají jak žáci a studenti, tak učitelé (on-line výuka, 

dopady on-line výuky, návraty po dlouhodobé absenci běžné školní docházky aj.). Středisko 

zachovalo svůj provoz i během období vyhlášených nouzových stavů a karantény v období 

podzimu 2020 – jaro 2022. Své služby poskytovala ambulance formou telefonických a on-line 

konzultací. Více o tomto období bude popsáno níže (činnosti střediska aj.). 

 

2. Údaje o pracovnících zařízení 

Dne 1. 9. 2015 zahájilo Středisko výchovné péče Hodonín svůj provoz. Tým tvoří 3 

pedagogičtí pracovníci (1x psycholog, 2x speciální pedagog) a 1 nepedagogický zaměstnanec 

(sociální pracovnice). 

Přehled pracovníků -   vzdělání: 

➢ 1 psycholog  VŠ 

➢ 2 spec. pedagogové VŠ 

➢ 1 sociální pracovnice VŠ 

Přehled výše úvazku:   

➢ speciální pedagogové:  2,0  
➢ psycholog:   1,0  
➢ sociální pracovník:  1,0 

 

2.1. Personální složení 

 

Činnost SVP Hodonín byla zajištěna: 

ředitel DÚ Brno, SVP a ZŠ:    Mgr. Martin Holý 

vedoucí SVP Hodonín, psycholožka:   Mgr. Barbora Mňuková 

sociální pracovnice:      Bc. Ivana Lesová 

speciální pedagožka, etopedka:   Mgr. Martina Hanzalíková 
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speciální pedagožka, etopedka:   Mgr. Michaela Kývalová 

která nahradila od 01. 10. 2021 Mgr. Durnovou Petru (nástup na MD) 

     

 

 

2.2. Údaje o vzdělávání odborných pracovníků ve školním roce 2021/2022: 

Vzdělávání je důležitým faktorem pro co nejlepší rozvoj potenciálu všech zaměstnanců 

a rozvoj celého zařízení. Tato oblast má několik úrovní, které jsou u všech zaměstnanců 

podporovány: 

• průběžné vzdělávání - dohledávání aktuálních studií a témat, která se objevují 

v průběhu práce s klientem v návaznosti na problematiku zařízení, návštěvy 

spolupracujících organizací aj. 

• supervize jak týmová, tak individuální – směřující k lepšímu pochopení 

poradenského procesu, práce s klientem, fungování týmu a ke hledání nových 

perspektiv profesního chování a rozvoje 

• intervize – související s klienty zařízení, směřující k co nejvyšší objektivitě práce 

s klientem, probíhá v rámci týmu ambulance, stejně tak ve spolupráci 

s nadřízeným pracovištěm 

• cílené tematické vzdělávací aktivity – formou seminářů, workshopů, 

konferencí, dlouhodobých výcviků a dalších vzdělávacích aktivit 

 

V předchozím roce se v problematice klientů často objevovala témata související 

s nadužíváním sociálních sítí a internetu u dětí, dopady on-line výuky na dítě a dopady 

dlouhodobé izolace na dítě (často v důsledku karantén, omezení běžných aktivit aj.). Dalším 

tématem, které zůstalo v popředí, byla problematika tornáda, tato mimořádná událost a 

ochota zapojit se do řešení následků (na psychosociální úrovni) také byla motivem pro 

vzdělávání v problematice poskytování krizové intervence při mimořádných událostech. Část 

vzdělávacích aktivit probíhala stále on-line formou, což je výhodou skrze dostupnost 
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jednotlivých kurzů a seminářů a menší časovou náročnost, část vzdělávacích aktivit proběhla 

formou osobní účasti na daném semináři či workshopu. 

Témata si zaměstnanci volili dle svých preferencí, mezi absolvované kurzy patří: 

Sandplay a jeho využití v poradenské praxi, téma šikany ve školním prostředí, rodičovské 

kompetence, psychiatrická problematika v návaznosti na poradenskou praxi, techniky zvládání 

stresu aj.  

Sandplay se stal velkým tématem v ambulanci v Hodoníně, kdy všichni pedagogičtí 

zaměstnanci projevili zájem o tuto metodu a došlo i k pořízení vybavení (pískoviště, artefakty 

aj.) a vzájemnou podporu a motivaci pro zavedení této metody do naší běžné poradenské 

praxe. Na tuto oblast bude dále navazovat vzdělávání i v dalším školním roce formou 

navazujících workshopů a supervizních setkání. 

Na Hodonínsku je již čtvrtým rokem v rámci rozvodové praxe aktivní cochemská praxe 

a s tím souvisejí vzdělávací aktivity pro odborníky zaměřené na téma rozvodu v rodině, dětský 

pohled na rozvod, rodičovské kompetence. Zdejší soud a městský úřad nás pravidelně zve na 

pořádané workshopy, konference aj., kde krom nových informací, zajímavé problematiky, je 

možnost se potkat s kolegy ze spolupracujících organizací a posílit vazby pro další spolupráce, 

ale je možná i účast na workshopech k dané problematice . V uplynulém roce byla témata - 

Rodičovský plán, Řazení variant práce s rodičem (zařazení mediace v procesu rozvodu), 

Individuální práce s rodičem ve smyslu terapie (postupy, dostupnost, financování aj.), 

Pohovory dětí na OSPODu a Intenzita nabízení služeb cochemského systému. 

Administrativní sekce se v oblasti vzdělávání zaměřila na prohloubení práce 

s používanými programy (Evix aj.) a také na problematiku z oblasti práce s rodinou, propojení 

s dostupnými odborníky ve zdejším kraji a získání informací o jejich službě a možnostech pro 

klienty. 

Supervize v uplynulém školním roce probíhala skupinovou formou, kdy celý tým 

dojížděl do Brna k Mgr. Horákovi Michalovi (jedná se o 6 setkání ročně). Týmová supervize 

byla velmi přínosným prvkem v práci, protože se na celém týmu projevovala dlouhodobá 

vyčerpanost, přetlak klientů a také změny v týmu (příchod nové kolegyně). Bylo potřeba si 

zpracovat témata osobních hranic (respektování vzájemného osobního prostoru každého ze 

zaměstnanců), společných aktivit zaměřených na posílení ducha týmu (teambuldingové 

aktivity, různorodost vkladu každého ze zaměstnanců aj.), vypořádání se s pozicí subjektivně 

vnímaného outsidera (ve smyslu celé ambulance vůči ostatním zařízením spadajícím pod 

nadřízené pracoviště), ale i praktických věcí ve spolupráci s klienty (jak pracovat s klientem, 

který opakovaně nepřijde na setkání, denní limity v počtu klientů aj.), dále také efektivnější 

nastavení poskytnutí praxí pro externí studenty, kdy každé praxi předchází nově pohovor, aby 

byla ověřena motivace uchazeče ke konané praxi. Dále případně probíhala supervize po vlastní 

ose formou individuálních konzultací zaměřenou na osobní témata. 
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Přehled vzdělávacích aktivit: 

Mgr. Mňuková Barbora – psycholožka, vedoucí zařízení 

➢ 13. 09. 2021  Sourozenecká rivalita, online, Institut rodinné terapie a terapie vztahové 
vazby 

➢ 09/2021 Vzdělávání IZS JMK – Mimořádné události – krizová intervence (on-line) 

➢ 12. 10. 2021  Problematika duševního zdraví, MěÚ Hodonín, rozsah 3 hodiny 

➢ 22. 11. 2021 Webinář: Marek Herman – Pravidla nejsou povidla  

➢ 26. 11. 2021  supervize (PhDr. Lucia Bélová) 

➢ Individuální koučink a supervize – Dagmar Kakošová (on-line) (16 hodin) – 8 setkání 

➢ Pravidelná supervizní setkání v Brně u Mgr. Michal Horák v roce  2022– týmová 

supervize (6 setkání ročně 14. 01. 2022, 23. 03. 2022, 13. 05. 2022, 03. 06. 2022) 

➢ 19. 01. 2022  Zvládání stresu a dýchání (Nikola Valová), rozsah 2 hodiny, online, 
Valašská Bystřice 

➢ 28. 02. 2022 Online vzdělávání: Michal Raszka - Specifika komunikace s dospívajícími 

s depresivním prožíváním a sebepoškozováním 8 hodin 

➢ 01. 03. 2022  Krizová intervence dneška aneb jak pracovat s klienty v tématech 
válečného konfliktu, online – rozsah 1, 5 hodiny, Akademie psychologie  

➢ 19. 03. – 20. 03. 2022 Dvoudenní kurz techniky Sandplay, Mgr. Michalčíková Alžběta, 
Brno 

➢ 22. 06. 2022 ZŠ NA DĚDINĚ, seznámení se s inovativním vzděláváním žáků ZŠ 

➢ 31. 08. 2022 Seminář s MUDr. Sedlaříkovou v SC Zlín 

Mgr. Martina Hanzalíková – speciální pedagožka 

➢ 13. 09. 2021  Sourozenecká rivalita, online, Institut rodinné terapie a terapie vztahové 
vazby 

➢ 09/2021 Vzdělávání IZS JMK – Mimořádné události – krizová intervence (on-line) 

➢ 12. 10. 2021  Problematika duševního zdraví, MěÚ Hodonín, rozsah 3 hodiny 

➢ 21. 10. 2021  Rodičovství podporující inkluzi a plnohodnotný životní styl lidí s 
Downovým syndromem, online, rozsah 3 hodiny 

➢ 10. 11. 2021  Aktivní účast na konferenci v Ratíškovicích, „Šikana a agrese očima žáků“  

➢ 26. 11. 2021  supervize (PhDr. Lucia Bélová) 

➢ Pravidelná supervizní setkání v Brně u Mgr. Michal Horák v roce  2022– týmová 

supervize (6 setkání ročně 14. 01. 2022, 23. 03. 2022, 13. 05. 2022, 03. 06. 2022) 

➢ 13. 01. 2022  Problémové správanie detí v predškolskom veku, Mgr. Veronika 
Nemčoková (vzdelávací portál pre pedagógov, žiakov a ich rodičov), on-line 
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➢ 19. 01. 2022  Zvládání stresu a dýchání (Nikola Valová), rozsah 2 hodiny, online, 
Valašská Bystřice 

➢ 28. 02. 2022 Online vzdělávání: Michal Raszka - Specifika komunikace s dospívajícími 

s depresivním prožíváním a sebepoškozováním 8 hodin 

➢ 01. 03. 2022  Krizová intervence dneška aneb jak pracovat s klienty v tématech 
válečného konfliktu, online – rozsah 1, 5 hodiny, Akademie psychologie  

➢ 19. 03. – 20. 03. 2022 Dvoudenní kurz techniky Sandplay, Mgr. Michalčíková Alžběta, 
Brno 

➢ 22. 06. 2022 ZŠ NA DĚDINĚ, seznámení se s inovativním vzděláváním žáků ZŠ 

➢ 31. 08. 2022 Seminář s MUDr. Sedlaříkovou v SC Zlín 

Mgr. Michaela Kývalová – speciální pedagožka 

➢ 22. 11. 2021 Webinář: Marek Herman – Pravidla nejsou povidla  

➢ 26. 11. 2021  supervize (PhDr. Lucia Bélová) 

➢ 28. 02. 2022 Online vzdělávání: Michal Raszka - Specifika komunikace s dospívajícími 

s depresivním prožíváním a sebepoškozováním 8 hodin 

➢ 18. – 19. 06. 2022 Kurz Sandplay – Mgr. Alžběta Michalčíková (8 hodin teorie + 8 hodin 

sebezkušenosti) 

➢ 22. 06. 2022 Návštěva v ZŠ Na dědině – metodické setkání, prezentace alternativního 

školství, seznámení se s tímto typem školy a navázaní spolupráce 

➢ 31. 08. 2022 Seminář s MUDr. Sedlaříkovou v SC Zlín 

➢ Pravidelná supervizní setkání v Brně u Mgr. Michal Horák v roce  2022– týmová 

supervize (6 setkání ročně 14. 01. 2022, 23. 03. 2022, 13. 05. 2022, 03. 06. 2022) 

Bc. Lesová Ivana – sociální pracovnice 

➢ KPSS (komunitní plánování sociálních služeb Město Hodonín) – pravidelná setkání 

(jednou za šest týdnů) 

➢ Cochem (Cochemská praxe aplikovaná v případech rozvodových řízení Soud Hodonín) 

– pravidelná setkání jednou za dva měsíce 

➢ Pravidelná supervizní setkání v Brně u Mgr. Michal Horák – týmová supervize (6 setkání 
ročně) 

➢ 22. 11. 2021 online Webinář Marka Hermana „Pravidla nejsou povidla“ 2h 

➢ 11. 01. 2022 online setkání k problematice duševního zdraví 3h 

➢ 21. 02. 2022 Mezioborové setkání s organizací Práh (vedoucí oblasti + psycholog) 3h 

➢ 28. 02. 2022 Online vzdělávání: Michal Raszka - Specifika komunikace s dospívajícími 
s depresivním prožíváním a sebepoškozováním 8 hodin 

http://www.svphodonin.cz/
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2.3. Personální změny a stáže ve školním roce 2021/2022: 

 

Ve školním roce 2021/2020 došlo k personálním změnám. Kolegyně etopedka, Mgr. 

Durnová Petra, odešla v průběhu měsíce července 2021 na mateřskou dovolenou a od nového 

školního roku (10/2021) ji na pracovišti zastoupila nová kolegyně, čerstvá absolventka oboru 

speciální pedagogiky, Mgr. Kývalová Michaela. Ta se velmi rychle a aktivně zapojila do 

plnohodnotného fungování v týmu i s klienty. Přínosem byla její ochota učit se nové věci a 

otevřenost k různým aktivitám, sama obohatila kolegy o nové poznatky získané během studií 

a ze zahraniční stáže v Číně, kterou absolvovala během studií. 

Dočasnými kolegy se nám stali praktikanti, kteří měli zájem o splnění praxe na našem 

pracovišti. Jedním z nich byl student psychologie, pro nějž bylo stěžejní nahlédnout na práci 

psychologa ve školském poradenském zařízení, strávil s námi 10 dnů, kdy se seznámil nejen 

s funkcí psychologa v našem zařízení, ale celkově s chodem ambulance. Dalšími 

praktikantkami byly studentky oboru speciální pedagogiky, které zajímala především práce 

etopedů v našem zařízení a zde byl vidět velký rozdíl mladých budoucích kolegů v motivaci 

k praxi a rozlišnost osobností (pokora, ochota učit se nové věci aj.), což bylo dále zdrojem pro 

změnu přístupu k umožnění absolvování praxí v našem zařízení, kterému nyní předchází 

pohovor s uchazečem, aby energie, která je věnována ze strany ambulance, byla směřována 

na správné místo. 

Zpětná vazba poskytnutá studenty po ukončení on-line praxe oceňovala především 

nápaditost, pestrost a možnost vyzkoušet si techniky. 

 

3. Údaje o práci zařízení za školní rok 2021/2022 

Z počátku školního roku byl provoz ambulance specifický počtem pracovníků, kdy nová 

kolegyně nastupovala až 01. 10. 2022, v měsíci září fungovala tedy ambulance ve dvou 

odborných pracovnících. I v tomto školním roce byl hlavní cíl práce zachovat kvalitní služby pro 

klienty a poskytovat službu dostupnou v krátkém časovém úseku. Hlavním úkolem bylo 

zaškolit novou kolegyni, podpořit fungování týmu a pomoci nové kolegyni k rychlé orientaci 

v našich službách. Konec předchozího školního roku se nesl v duchu revitalizace prostor 

(malování, obnova nábytku aj.), což bylo velmi příjemným aspektem vstupu do nového 

školního roku. Hned zkraje klienti oceňovali modernizaci kancelářských prostor a především 

čekárny. Veškeré prostory nyní působí čistěji, vzdušněji. 

V předchozím školním roce opět středisko úzce spolupracovalo s nejrůznějšími 

organizacemi nejen z Hodonínska ale i Kyjovska a Veselska – školy, PPP, DD Hodonín, PMS, 

OSPOD, Kontaktní adiktologické centrum Vážka, účastnilo se setkání a workshopů a přednášek 

pořádaných v rámci zavádění cochemské praxe u soudu (rozvody rodin), kdy zaměstnanci byli 

http://www.svphodonin.cz/
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plnohodnotnými přispívateli ve věci problematiky poruch chování, dále se účastnilo 

meziresortních setkání ve věci plánované reformy v péči o pacienty s duševními 

onemocněními, i tato forma spolupráce byla z velké části přenesena do on-line podoby. 

O změnách, doporučeních na zajímavé akce aj. informuje středisko v prostorech 

ambulance (čekárna, nástěnky aj.) a prostřednictvím internetu (FB a webové stránky), kde 

uvádí aktuality a jiné důležité informace. Sociální sítě se více staly kontaktním prostředkem i 

pro klienty – více užívají chaty ke sdělení informací nebo nakontaktování zaměstnanců 

střediska. 

Odkazy na internetové stránky jsou uvedeny níže: 

http://svphodonin.cz/ 

https://www.facebook.com/SVP-Hodon%C3%ADn-686717031495896/ 

 

Středisko bylo dále, jako v předchozích letech, zváno k účasti na setkávání Komunitního 

plánování sociálních služeb na Hodonínsku (pod záštitou MěÚ Hodonín), dále také na 

setkávání Školních metodiků prevence (pod záštitou PPP Hodonín), a také na pravidelná 

jednání Multidisciplinárního týmu pro mládež (pořádané PMS Hodonín), krom podílení se na 

komunitních aktivitách je to možnost prohlubovat vztahy se spolupracujícími organizacemi a 

to i v případech, kdy není umožněno osobní setkání.  

Zajímavou aktivitou v uplynulém školním roce byly schůzky pro pedagogy v MŠ, 

přednášková činnost pro rodiče, setkání se studenty primy gymnázia v Hodoníně na téma 

nároku učení při změně školy a účast na žákovské konferenci, kde se k tématům šikany 

vyjadřovali nejen odborníci, ale i zástupci tříd v podobě vybraných žáků. Uplynulý školní rok 

byl již více nakloněn osobním setkání a aktivitám mimo on-line prostor, proto jsme rádi, že 

jsme se mohli podílet na Dni pro rodinu, kdy má ambulance možnost se prezentovat 

v prostorách před zimním stadiónem díky hravým aktivitám pro děti. 

 

Přehled aktivit od ambulance SVP Hodonín pro veřejnost či odborníky: 

➢ 10. 11. 2021  Aktivní účast na konferenci v Ratíškovicích, „Šikana a agrese očima žáků“  

➢ KPSS (komunitní plánování sociálních služeb Město Hodonín) – pravidelná setkání 

(jednou za šest týdnů) 

➢ 13. 01. 2022  Přednáška v MŠ pro rodiče a pedagogy, téma:  „Práce s dětmi 
s rizikovým vývojem“ 

➢ 23. 02. 2022 Přednáška pro studenty gymnázia Hodonín, téma:  „Jak se učit bez 
problémů“ 

➢ 12.05.2022 Den pro rodinu – prezentace SVP Hodonín  

http://www.svphodonin.cz/
http://svphodonin.cz/
https://www.facebook.com/SVP-Hodonín-686717031495896/
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➢ Květen – Hodonínské listy – článek o námi poskytované službě pro veřejnost (sepsala 
Mgr. Kývalová Michaela) 

➢ 22. 06. 2022 Návštěva v ZŠ Na dědině – metodické setkání, prezentace alternativního 
školství, seznámení se s tímto typem školy a navázaní spolupráce 

➢ Cochem (Cochemská praxe aplikovaná v případech rozvodových řízení Soud Hodonín) 

– pravidelná setkání jednou za dva měsíce 

         

3.1. Přehled práce s klienty 

 

V uplynulém školním roce zde bylo středisko k dispozici během běžného provozu pro 154 

klientů (z toho 54 dívek), toto číslo je vyšší oproti předchozímu roku, kdy byl provoz ambulance 

ovlivněn první vlnou covidu a omezení provozu zařízení. Vzhledem k předchozím letem se 

jedná o mírný nárůst počtu klientů. 

Ambulance poskytovala svoje odborné služby formou běžných osobních konzultací, dále 

také telefonických konzultací, či prostřednictvím on-line poradenství, které se stává běžnější 

formou spolupráce.  

Princip vedení klienta zůstal zachován jako v minulých letech, kdy první tři sekání jsou 

orientována na zmapování situace klienta formou vstupního pohovoru, anamnézy a 

diagnostiky a následné vystavení individuálního výchovného plánu rozvíjí dlouhodobou formu 

péče pro klienta a jeho rodinu. I v minulém roce převládala spolupráce dlouhodobého 

charakteru u klientů. Každý rok je specifický častějším výskytem určité problematiky, 

v začátcích provozu zařízení to byly útěky dětí z domu, sebepoškozování, dále pak chlapci žijící 

s matkami bez otce a jejich vzdorovitost vůči autoritám. V předchozím školním roce se častěji 

vyskytovala problematika v návaznosti na on-line výuku, absenci přirozených sociálních vazeb 

u dětí a dospívajících (karantény aj.) a důsledky z toho plynoucí, dále také vysoká míra 

agresivity u dětí v nižším věku a adaptační potíže při návratu do běžné výuky po karanténě, 

také zůstává aktivní téma potornádové situace. 

Většina klientů dochází do ambulance spolu se zákonnými zástupci či osobami 

odpovědnými za výchovu, kteří nejsou ve výše uvedeném počtu zahrnuti. Nejrozsáhlejší 

skupinu klientů tvoří chlapci, kteří navštěvují druhý stupeň základních škol, následně jsou to 

děti z prvního stupně, a děti v období předškolní přípravy (jejich počet převyšuje počet klientů 

navštěvujících střední školu).  

Celkem klientů:      154 

➢ Z toho plnící základní povinnou školní docházku 117 ( z toho 46 na I.stupni) 

➢ Z toho po ukončení povinné školní docházky 17 

➢ Z toho před zahájením povinné školní docházky 20 

Nejčastějším problémem, kvůli kterému nás rodiče, pěstouni, či jiní odborníci vyhledali, 

byly osobnostní potíže (potíže při nerespektování, potíže se sebeovládáním, agresivní projevy, 

http://www.svphodonin.cz/
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posmutnělost aj.), dále rodinné problémy (konfliktní vztahy, plnění základních domácích 

povinností, nerespektování autorit) a další. Klienti a jejich zákonní zástupci přicházeli na 

doporučení pracovníků OSPOD, školních psychologů, školních poradenských zařízení, 

pedagogů, zdravotnických zařízení či z vlastního motivu. V poslední době jsou to i rodiče dětí 

ve věku cca od 3 – 10 let, kteří nás kontaktovali z vlastní iniciativy, kdy sami mají zájem aktivně 

a co nejdříve řešit první objevující se náznaky nedostatků ve výchově a stále častěji se řeší 

otázka kam doporučit rodiče dvouletých dětí v případě zájmu o poradenství.  

U nově příchozích klientů je evidentní narůstající problematika psychiatrického 

charakteru, není výjimkou, že je klient v péči pedopsychiatra, či má za sebou pobyt realizovaný 

v některé z dětských psychiatrických léčeben a je medikován, často se u dětí i dospívajících 

objevuje v anamnéze diagnostikovaná deprese, úzkostné stavy, panické poruchy. 

 

Hlavní důvod příchodu klienta do střediska: počet klientů s převažující probl. 

Rodinné problémy:     38 

Školní problémy:     35 

Osobnostní problémy:    81 

Prekriminální a kriminální problémy:  0 

Zneužívání návykových látek:    0 

 

Iniciátor příchodu klienta do střediska:  počet klientů v péči 

OSPOD       28 

Rodina, klient sám     55 

Škola       42 

Školské poradenské zařízení    10 

Zdravotnické zařízení     8 

Soudy, PMS ČR      2 

jiný iniciátor      9 

 

Celkové shrnutí školního roku 

 

Za období školního roku 2020/2021 se ve středisku uskutečnilo celkem 1695 kontaktů, 

v tomto výčtu jsou zahrnuty vedle individuálních, rodinných konzultací, osobní i telefonické 

kontakty s klienty, jejich zákonnými zástupci a odbornými pracovníky spolupracujících 

organizací a také telefonické krizové intervence, on-line konzulatce aj. 

 

Přehled jednotlivých aktivit střediska:    počet úkonů 

 

Individuální činnosti s dítětem     544 

➢ Komplexní vyšetření:      61 

➢ Indikovaná vyšetření:      81    
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➢ Konzultace, poradenství:     402 

 

Rodinné konzultace:       470 

Počet ukončených spoluprací:     38 

 

Kontakty se školami 

➢ Metodická setkání:      13 

Ve školním roce 2021/2022 neposkytovalo středisko následující služby – Programy pro 

třídní kolektivy, Pobytové akce, rodičovské skupiny, skupinové aktivity s klientem apod. 

 

   

 

3.2. Zhodnocení práce se spolupracujícími organizacemi 
 

Školy 

 V uplynulém školním roce byl opět kladen důraz na dobrou provázanost spolupráce se 

školami. Součástí běžné praxe je v úvodních schůzkách informování rodiny a záměrech 

propojení spolupráce se školou, ta je následně informována se souhlasem zákonných rodičů, 

že je klient přijat do péče střediska a škola je požádaná o spolupráci. Nejčastější podoba 

spolupráce je komunikace prostřednictvím vyplněného dotazníku k žákovi, osobní setkání ve 

škole jak s pedagogy, tak návštěva etopeda ve třídě žáka, dále účast na výchovných komisích, 

či kulatých stolech. Po ukončení spolupráce je opět škola informována o ukončení spolupráce 

s klientem. Dalším důležitým prvkem je seznámení škol s náplní práce střediska, ač na 

Hodonínsku ambulance působí již sedmým rokem, neustále se mění personální složení škol a 

se školami vzdálenějšími (na hranici okresu Hodonín) není kontakt tak častý. Zaměstnanci 

střediska proto nabízí možnost účasti na metodickém setkání s pedagogy v prostorách školy či 

střediska, kde přiblíží své činnosti a osobně se pedagogům představí. Toto se setkává s dobrou 

zpětnou vazbou. V letošním školním roce takovéto setkání proběhlo na základní škole v 

Hodoníně, Ostrožské Nové Vsi, v mateřských školách v Hodoníně.  

Aktuální fungování škol vzhledem ke zpřísněným hygienickým opatřením je velmi odlišné, 

některé školy neumožňují osobní přítomnost externích spolupracujících odborníků na půdě 

školy, tudíž bylo realizováno výrazně méně návštěv etopeda ve škole. Za to se častěji školy 
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obracely na ambulanci s žádostí o možnosti metodických on-line konzultací s novou 

problematikou v návaznosti na on-line výuku (návrat žáků do školy, adaptace na on-line výuky, 

možnosti plnění povinností při vzdálené výuce aj.). 

 

OSPOD 

 Toto oddělení spolupracuje se střediskem také od počátku jeho provozu, vzájemná 

spolupráce je založená na výměně informací ve věci klienta, sjednocení postupu v péči u 

klienta, společné hledání ideálních řešení pro rodiny individuálně. Středisko spolupracuje 

nejčastěji s Odborem sociální péče z Hodonína a Kyjova, v posledním roce se i častěji vyskytly 

spolupráce s OSPOD Veselí nad Moravou, Břeclav, Hustopeče, občas i Brno. Středisko se 

pravidelně účastní případových konferencí pořádaných OSPOD a také pravidelně zve referenty 

a kurátory na setkání u Kulatého stolu pořádaného střediskem (kterých se pracovníci OSPOD 

zpravidla účastní). OSPOD je také často prostředníkem při provázání spolupráce všech 

participujících odborníků ve věci klienta, mimo to jsme často přizváni na aktivity lokálního 

charakteru (workshopy, konference, aktivity související s primární prevencí a rozvojem služeb 

pro rodiny v krizi, komise pro rodinu, Dny pro rodinu aj.). 

 

Probačně mediační služba 

 Úzká spolupráce v rámci společných klientů je bezproblémová, daří se společně hledat 

optimální řešení pro klienty – sjednocení času a intenzity návštěv, předávání zpráv, obsah 

setkání, tak aby průběh intervize nebyl duplicitní a tím pádem pro klienta zatěžující a 

demotivující. Výhodou je blízká poloha obou zařízení, což usnadňuje osobní setkání odborníků 

ve věci klientů. PMS je také iniciátorem zapojení střediska do setkávání zaměřených na 

prevenci kriminality v této lokalitě. V posledním roce narostl počet klientů, jímž byla péče 

střediska nařízena soudně, proto je spolupráce s PMS častější než v předchozích letech. 

 

Pedagogicko psychologická poradna 

 Blízká spolupráce probíhá i s PPP Hodonín, která má pobočky v Hodoníně, Kyjově a 

Veselí nad Moravou. Krom běžné participace na vedení společných klientů, jsme se mohli 

zúčastnit pravidelných setkání školních metodiků prevence ve všech 3 lokalitách a blíže 

představit služby našeho zařízení metodikům prevence ze škol, což je velkou výhodou, protože 

v rámci pozic školských poradenských pedagogů dochází k průběžným změnám na těchto 

pozicích, přibývají noví mladí kolegové a jejich dobrá informovanost o dostupné péči 

napomáhá včasnému záchytu potíží a včasnému odeslání rodiny do adekvátní péče. 

 

3.3. Den pro rodinu 

 

Středisko výchovné péče Hodonín bývá přizváno MěÚ Hodonín v rámci Týdne pro 

rodinu ke spolupodílení se. Jedná se již o tradiční akci. Zpravidla v květnu se v parku u zimního 

stadionu v Hodoníně uskutečňuje Den rodin spojený se Dnem tance. Děti plní ve stáncích 

různé úkoly, které pro ně připravily tyto organizace: Oblastní Charita Hodonín, Středisko 
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Středisko výchovné péče Hodonín, Hodonín, Masarykovo náměstí 396/5, www.svphodonin.cz, tel. 

778 759 388 

 

16 
Výroční zpráva 2021/2022 

Příloha 4 

výchovné péče Hodonín, Centrum pro rodinu a sociální péči, Senior Point, Family Point a 

Městská knihovna Hodonín. Letošní Den pro rodinu byl z důvodů delší prodlevy od poslední 

akce v menším rozsahu, i přesto byla návštěvnost velmi dobrá a pracovníci měli možnost 

pohovořit s rodinami u stánku a seznámit je s dostupnými službami. 

 

 

 

4. Závěr, výhledové plány na školní rok 2022/2023 

Uplynulý školní rok 2021/20212 byl sedmým rokem provozu zařízení. Hlavní náplní práce 

střediska stále zůstává práce s klientem a jeho rodinou, uplynulý rok byl specifický tím, že 

v rámci celorepublikového i celosvětového dění se promítala do naší práce dvě velká témata 

a to doznívající covid a s tím související změny režimu a fungování ve školách, dále také již 

evidentní dopad na děti školsky zařazené a důležitým bodem bylo také vypuknutí války na 

Ukrajině, což se promítá i do práce s klientem a celý rok stále doznívá i problematika tornáda, 

která jižní Moravu zasáhla v červnu 2021. 

Od září 2021 začal probíhat běžný školní rok se standartním provozem ambulance formou 

intervencí s rodinami (za zvýšených hygienických opatření), kdy se pracovalo osvědčeným 

způsobem – individuální konzultace, rodinné konzultace, diagnostická a anamnestická setkání. 

Výrazně častěji se ale součástí práce staly on-line konzultace pro rodiny i jiné odborníky. 

Součástí běžné práce s klientem i nadále zůstávala úzká spolupráce se školami a jinými 

organizacemi. Ovšem většina škol omezila možnost přímé účasti cizích osob v prostorách 

školy, proto konzultace se školou se přesunuly na podoby e-mailové komunikace či 

telefonického spojení. V průběhu školního roku, opět došlo na on-line výuku a toto téma se 

stalo aktivnějším i mezi klienty střediska. 

Vedle škol je nejčastěji spolupracující organizací OSPOD (Hodonín, Kyjov, případně Veselí 

nad Moravou), kde také byla snaha zachovat, co nejvíce běžnou spolupráci v podobě 

telefonických konzultací, osobních setkání, účasti na společných setkáních jako jsou případové 

http://www.svphodonin.cz/
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konference aj. Tyto výjezdy a setkání se týkaly i blízkého okolí Hodonína, není neobvyklá 

spolupráce se školami v celém regionu (Dubňany, Strážnice, Kyjov, Rohatec aj.). 

Vedle práce s klientem se stále zaměřovalo středisko na posílení dobré informovanosti 

laické i odborné veřejnosti o službách zařízení a možnostech spolupráce. Toto probíhalo spíše 

za využití možností internetu – on-line setkání, informace na facebookových stránkách či webu 

střediska. Osobní setkání pomáhají lepší provázanosti spolupráce a navázání profesních 

vztahů, ale bylo nutné dodržovat opatření vydaná v souvislosti s COVID - 19.  

Důležitým prvkem ve směřování činností střediska je spolupráce s naším nadřízeným 

pracovištěm, DÚ Brno, SVP a ZŠ, které zajišťovalo metodické vedení našeho zařízení, nadřízené 

pracoviště doporučuje vhodné vzdělávací aktivity, umožňuje intervize ke klientům a 

sjednocuje práci ambulancí. Proběhla tedy společná setkání jak s odborným ambulantním 

pracovištěm, tak s vedením či ekonomickým oddělením ve věci jiných než odborných. 

I přes vzrůstající počty klientů bylo pro zaměstnance zařízení zásadní doplňovat průběžně 

své vzdělání účastí na různých kurzech, workshopech, školeních a supervizích, které 

napomáhají předcházení stavu vyhoření u odborných zaměstnanců a zlepšování práce 

s klientem. V minulém roce byla převážná část vzdělávání přesunuta do on-line podoby, což 

zpřístupnilo některá jinak méně dostupná vzdělávání. Důležitým prvkem byla týmová 

supervize, která pomohla řešit témata vznikající na pracovišti nejen v souvislosti s klienty, ale 

s týmovým klimatem.  

V neposlední řadě také došlo na revitalizaci prostor zařízení, obnovu vybavení (jak 

v podobě nového nábytku, tak obnovení pc sítě, což sekundárně také velmi pomáhá zlepšení 

kvality práce zaměstnancům a zpříjemňuje prostředí klientům střediska. 

Školní rok 2021/2022 lze hodnotit jako úspěšný a to i přes doznívající celosvětovou situaci 

s ohledem na pandemické onemocnění Covid-19. Středisko ve spolupráci se svým nadřízeným 

pracovištěm (DÚ Brno, SVP a ZŠ), dále pokračovalo ve svých běžných činnostech a v rozvoji 

pracoviště.  

Koncepce s předchozích let směřovala k udržení a posílení pozitivního působení zařízení, 

kdy záměrem je především zlepšovat se v práci s klientem, být otevřeni pro jiná odborná 

pracoviště, praktikanty, hledat nové možnosti spolupráce a zpracovávat vždy aktuální témata 

daného školního roku. 

 

Koncepční ladění tohoto školního roku se orientuje především na udržení kvality práce 

s klientem, kde je ovšem potřeba brát ohled na kvalitu práce (v opozici proti kvantitě), citlivě 

přistupovat k řešení přetlaku klientů, kteří o služby střediska projevují zájem. Důležitým 

bodem je vyjít vstříc žádostem s ohledem na možnosti a kapacitu zařízení (v kontrastu rizik 

dlouhých čekacích lhůt, vyhoření zaměstnanců aj.). V případě delších čekacích lhůt je 

důležitým krokem zařízení předat potencionálním klientům možné kontakty na služby 

charakteru krizové intervence, případě snaha rozklíčovat problematiku a směřování 

k adekvátnímu odborníkovi, tak aby klient nezůstal bez možností podpory než se dostane do 

péče ambulance. 

http://www.svphodonin.cz/
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Dále je důležitým bodem koncepce rozvíjet nově získané znalosti v technice Sandplay, 

která doplnila možnosti práce s klientem ke stávajícím metodám. Zaměstnanci si v průběhu 

roku hodlají zajistit adekvátní vybavení (pískoviště, figurky, předměty aj.) a techniku si, co 

nejvíce osvojovat, jak v přímé práci s klientem, tak ve vzájemných intervizích a v následném 

vzdělávání formou např. jednodenních workshopů. 

Jako žádoucí a přínosné z minulého roku se jeví pokračování v intenzivní týmové supervizi, 

která pomohla velmi zlepšit týmové klima a vyřešit mnoho otázek, které souvisely jak se vztahy 

na pracovišti, tak s pocity vyhoření či únavy a pracovními prvky ve spolupráci s odbornými 

pracovišti. 

Z hlediska posílení efektivity práce nás v novém školním roce čeká také nový evidenční 

program pro vedení kartotéky klientů (EVIX). Seznámení se s ním, jeho efektivní využití a 

ověření možností uchovávání dat bude provázet všechny zaměstnance od září 2022. 

V rámci spolupráce se školami, vyvstalo v minulém školním roce, že je žádoucí před účastí 

na výchovných komisích vykomunikovat se zástupci škol uspořádání a očekávání z takovýchto 

setkání, opakovaně se stalo, že výstupy výchovné komise neodpovídaly problematice či 

přítomnosti zástupců SVP na výchovné komisi. Bude proto vytvořena jakási očekávaná 

struktura a předem vždy komunikována zakázka. 

Dalším důležitým prvkem je i změna v přístupu k přijímání praktikantů. V minulém roce se 

opakovala situace, kdy přítomnost praktikanta byla pro zaměstnance zajímavým prvkem 

během práce, ale také míra motivace byla různá. Ambulance praktikanty vítá, v různé formě, 

ale před případnou stáží vždy proběhne osobní setkání, kde se vyjasní vzájemná očekávání, 

podmínky a ověří se motivace uchazeče. 

Z hlediska vybavenosti a zázemí bychom v budoucím školním roce rádi doplnili žádoucí 

technické vybavení a vybavení kanceláří tak, aby se pracoviště stalo ještě efektivnějším a 

přívětivějším pro klienty. Dále bychom rádi rozšířili užívané diagnostické techniky na pracovišti 

pro ještě lepší diagnostiku klienta (jak psychologickou, tak speciálně pedagogickou).  

Středisku bylo dále nabídnuto obměnit fotografie, které nám zapůjčila paní Obrovská do 

prostor chodby ambulance, nyní se jedná o detaily květin, během školního roku proběhne 

obměna novými fotografiemi, což by mohlo opět oživit prostory ambulance. 

 

Mezi další cíle střediska patří rozvoj a vzdělávání zaměstnanců v problematice poruch 

chování u dětí a dospívajících a tématech s tím souvisejících, především psychiatrická 

problematika u těchto klientů, protože vzrůstá počet klientů s psychiatrickou zátěží. Dále se 

také osvědčilo vzdělávání v oblasti krizové intervence a to nejen v období nouzového stavu, 

ale při práci s klientem, který se na středisko obrátí v akutní části problému a je třeba ho 

nasměrovat či stabilizovat (z posledních let je toto důležitým základem skrze nenadále 

zkušenosti – tornádo, válka na Ukrajině, karantény aj.).  

 

Důležitým prvkem v koncepci je také udržování a prohlubování vztahu a propojenosti se 

zdejší komunitou především díky městu Hodonín a podílení se na společných setkáních jako 
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jsou komunitní plánování, setkání multidisciplinárních týmu, účast na Dnech zdraví, pořádání 

přednášek pro zaměstnance MěÚ Hodonín, setkávání ve školách aj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Mňuková Barbora, vedoucí SVP Hodonín 

10. 10. 2022 

 
 
 
 
 
 
V Hodoníně, 10. 10. 2022 
Vypracovala:        V Brně,  
 
 
 
 
 
 
_____________________      _________________ 
Mgr. Mňuková Barbora       Mgr. Martin Holý 
vedoucí SVP Hodonín       ředitel  DÚ Brno, SVP a ZŠ 

http://www.svphodonin.cz/
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Středisko výchovné péče  
 

Husovo nám. 229  

 

767 01 Kroměříž 
 

 

 
 

odloučené pracoviště Diagnostického ústavu 

střediska výchovné péče a základní školy, 

Brno, Hlinky 140  
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Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče v Kroměříži  

za školní rok 2021/2022 
 

 

Základní charakteristika školského zařízení : 

 

Název školského zařízení, sídlo, právní forma, zřizovatel: 

Diagnostický ústav Brno, středisko výchovné péče a základní škola, Brno, Hlinky 140, 639 00 

Brno 

 

IČO: 00567256 

 

ID datové schránky: gpwn8vr 

 

Odloučené pracoviště: Středisko výchovné péče  

                   Husovo náměstí 229 

         767 01 Kroměříž 

      

Detašované pracoviště odloučeného pracoviště: 

         Středisko výchovné péče  

                    ul. 6. května 1071 

         768 61 Bystřice pod Hostýnem    

                    

Ředitel zařízení: 

Mgr.Martin Holý 

 

Vedoucí odloučeného pracoviště SVP v Kroměříži: 

PhDr.Dagmar Cruzová 

 

 

Kontakt na zařízení (adresa, telefon, e-mail) 

 

Adresa: Středisko výchovné péče  

              Husovo náměstí 229  

              767 01 Kroměříž 

 

              mobil:  732 573 287 

              e-mail: svp.km@volny.cz            

                                  

 

              Středisko výchovné péče  

              ul. 6.května 1071 

              768 61   Bystřice pod Hostýnem 

              Mobil: 608 045 301  

 

 

Webové stránky SVP v Kroměříži :  www.svp-km.cz 

 

mailto:kcentrum.km@volny.cz
http://www.svp-km.cz/
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Základní údaje o školském zařízení  

 
Podle bodů a) – k)  vyhláškyč.15/2005 – dle novely vyhláškou č.150/2022 

Sb. s účinností od 10.7.2022 

 

a) Základní údaje o školském zařízení preventivně výchovné péče 
 

Charakteristika činnosti střediska výchovné péče: 

 

             Středisko výchovné péče pro děti a mládež v Kroměříži a jeho detašované pracoviště 

Středisko výchovné péče pro děti a mládež v Bystřici pod Hostýnem poskytují odbornou speciálně 

pedagogickou a psychologickou pomoc dětem s rizikem poruch chování nebo s již rozvinutými 

projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, u nichž není nařízena ústavní 

výchova nebo uložena ochranná výchova. Tato péče je zaměřena na odstranění či zmírnění již 

vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších vývojových poruch a 

negativních jevů v sociálním vývoji dětí. 

 

b) Obor činnosti SVP 

 
     Středisko poskytuje konzultace, odborné informace a pomoc osobám zodpovědným za 

výchovu, pedagogickým pracovníkům předškolních zařízení, škol a školských zařízení v oblasti 

výchovy a vzdělávání dětí s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním 

vývoji a při jejich integraci do společnosti.     

    Odborní pracovníci střediska - psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovnice - 

poskytují klientům okamžitou terapeutickou pomoc, radu nebo systematickou péči při zachycení 

prvních signálů výchovných problémů, s cílem předcházet tak vážnějším výchovným poruchám a 

odstraňovat či zmírňovat již vzniklé poruchy chování. 

     Střediska poskytují klientům ambulantní pomoc zejména v těch případech, vyskytnou-li se 

rodinné, školní či psychické problémy, šikana a kyberšikana či projevy asociality. 

         

       Důraz je kladen na spolupráci s celou rodinou, s cílem přispívat k podpoře či obnově jejích 

funkcí. Po dobu práce s klientem středisko úzce spolupracuje s jeho kmenovou školou. Středisko 

rovněž poskytuje poradenské služby pedagogickým a jiným odborným pracovníkům v oblasti péče 

o výchovně ohrožené děti a mládež. 

 

 

c) Popis personálního zabezpečení školského zařízení preventivně výchovné 

péče 

 
Údaje o pracovnících SVP: 

 

• Počet pracovníků zařízení: 

        

       CELKEM: fyzických - 5    přepočtených : 5,0                            

                             

      Pedagogičtí pracovníci školského zařízení ( odborní pracovníci): 
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      Fyzických:  4     Přepočtených:  4,0 

       

      Nepedagogičtí pracovníci:  sociální pracovnice 1,0      

         

      Ostatní pracovníci (provozní zaměstnanci): 0       

             

 

 

• Věková struktura odborných pedagogických pracovníků:   

 

Věkové rozmezí : Počet pedagogických pracovníků 

 Fyzických Přepočtených 

Do 29 let 0 0 

30 až 39 let 0 0 

40 až 49 let 2 2 

50 až do vzniku nároku na starobní důchod 1 1 

Důchodci 2 2 

 

 

   

d) Údaje o přijímání klientů  do péče ambulantního Střediska výchovné péče  

 
   Klienty ambulantního střediska výchovné péče jsou děti ve věku od 3 let až do dosažení věku 26 

let, pokud pokračují ve studiu.  

    Klienty do SVP  přicházejí na doporučení rodičů či zákonných zástupců, dále na doporučení 

školy – pedagogů, třídních učitelů nebo výchovných poradců či metodiků prevence. Dále je 

doporučují pedagogicko-psychologické poradny, pedopsychiatři z dětských psychiatrických 

ordinací, odborníci se speciálních center, ze všech  OSPODů z okresu Kroměříž,dále z Probační a 

mediační služby a soudci ze Soudu pro mládež při okresním soudu v Kroměříži.  

   Dále jsou klienti do SVP doporučovány pracovníky Rodinného centra Kroměříž, Sociálně 

aktivizační služby, Azylového domu v Kroměříži a Sociální poradny.   

     

 

e) Stručné vyhodnocení naplňování cílů činnosti SVP  

 
SVP v Kroměříži s detašovaným pracovištěm v Bystřici pod Hostýnem v oblasti primární a 

sekundární prevence plní po dobu již 25 let činnosti od svého založení úspěšně tyto úkoly: 

   - zjišťuje vlivy a nedostatky ohrožující zdravý duševní vývoj dětí a mládeže 

   - hledá možnosti snížení rizika negativního rozvoje dětí a mládeže 

   - mobilizuje vlastní vnitřní pozitivní zdroje dětí a mládeže 

   - usiluje o eliminaci poruch chování 

 

    Těchto cílů dosahuje středisko zejména činností diagnostickou (psychologickou a etopedickou), 

poradenskou, výchovnou a terapeutickou (ve formě individuální, a skupinové psychoterapie a 

rodinné terapie). SVP rovněž zajišťuje i následnou péči o své klienty a rovněž pomáhá při integraci 

dětí a mládeže do společnosti po jejich propuštění z ústavní péče.každoročně přijímá do péče 

kolem 100 nových klientů a v novém školním roce celkem průměrně kolem 80 opakovaně 

evidovaným klientům zajišťuje průběžnou péči etopedickou a psychologickou péči. 
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f) Údaje o výsledcích činnosti SVP 

 
Metody  práce s klienty s poruchami chování v  SVP  v Kroměříži 

 

 V terapeutické práci v SVP je kladen důraz na dlouhodobou práci s klientem a celým rodinným 

systémem, zaměřenou na zmírnění či odstranění poruch chování.  

   Kromě činnosti terapeutické je v řadě případů nutný pravidelný kontakt odborných pracovníků 

SVP se školou, vypracování a pravidelná kontrola plnění individuálních výchovných plánů, 

koordinační jednání v souvislosti se změnou školního zařazení či zajišťování dvouměsíčních 

dobrovolných terapeutických pobytů v internátních SVP. 

  V tomto školním roce začalo v Kroměříži fungovat nově zřízené Středisko  výchovné péče 

celodenní formy při Rodinném centru Kroměříž,z.s.,,jehož nabídky jsme plně využili pro dětské 

klienty našeho ambulantního SVP a všechny dvouměsíční programy docházky do SVP celodenní 

formy byly naplněny v plné výši 8 dětí ze základních škol v Kroměříži. 

 

Odloučené pracoviště SVP v Bystřici pod Hostýnem 
 

  Od počátku školního roku 2021/2022 pokračovalo ve své činnosti odloučené pracoviště SVP 

v Bystřici pod Hostýnem. Provoz tohoto odloučeného pracoviště byl zajištěn jednou odbornou 

pracovnicí-speciální pedagožkou na celý úvazek. Vzhledem k tomu, že psychoterapeutická pomoc 

dětem a mládeži byla pro občany dříve Bystřice a okolí obtížně dostupná, je činnost odloučeného 

pracoviště SVP v Bystřici pod Hostýnem velmi pozitivně hodnocena rodiči i pedagogy.   

    

Práce s klienty SVP, ohroženými  sociálním vyloučením 
 

   V indikovaných případech, kdy docházelo ke kumulaci problémů u našich klientů vzhledem 

k problémům nejen v chování ve škole, ale i se závažným zhoršením prospěchu, bylo zajištěno 

bezplatné doučování, které bylo bezplatně zabezpečeno 22 studenty - dobrovolníky 

z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. 

    Tato forma pomoci přinesla velmi dobré výsledky a napomohla v mnoha případech i zlepšení 

krizové situace žáka po stránce prospěchové a tímto způsobem se v několika závažných případech 

podařilo zabránit zbytečnému opakování ročníku a tím předejít eskalaci problémů, projevujících se 

následně v poruchách chování u žáka.Vzhledem k epidemiooplogické situaci probíhalo doučování 

dětí s dobrovolníky po uzavření škol distanční formou, on-line. 

 

 

Statistický přehled o činnosti SVP v Kroměříži 

 

 

Rozdělení podle:  

Nově evidovaní klienti      31 

Opakovaně evidovaní       68 

 

CELKEM  klientů:                  99 
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Individuální činnost s rodiči                     211 

Individuální terapie                                  156 

Jiná činnost                                                99 

Metodická konzultace                                81 

Telefonická konzultace                            219 

Preventivní programy  a besedy                   0              

Komplexní vyšetření psychologem            31 

Komplexní vyšetření spec.pedagogem       39 

Jednorázové konzultace                              34 

 

 

 

Podle věkové kategorie: 

 

  MŠ 2 

  1.st. ZŠ 45 

  2.st. ZŠ 49 

  střední školy  3 

 

Podle iniciátora:  

 

rodina    66 

školní a poradenské zařízení 7 

OSPOD 15 

škola       9      

Jiné ( soudy, policie,lékař)       2  

 

Podle důvodu příchodu: 

 

rodinné důvody                            40 

školní problémy                           44                         

osobní a psychické problémy      10            

kriminální činy                              5                           

 

 

 

Rozdělení podle: 

 

věkové kategorie  : 

  

MŠ        2 

1.st.ZŠ       45 

2.st.ZŠ       49  

střední školy         3 

Podle iniciátora : 

  

rodina 66 

školní a porad. zařízení 7 

OSPOD 15 

škola 9 
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jiné (soudy, policie,lékař) 2 

 

Podle důvodu příchodu : 

 

rodinné důvody 40 

školní problémy 44 

osobní a psychické 

problémy 

10 

trestná činnost 5 

     

 

 

 

g)  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a 

zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování 

jazykové přípravy 
 

Dlouhodobě předtím realizované intervenční a preventivní programy na školách nemohly 

být realizovány vzhledem k Nouzovému stavu, mimořádným opatřením uzavření škol a 

epidemiologické situace.  

 

 O to intenzivnější však byla individuální etopedická práce s klienty, rodinná terapie a 

etoepdické vedení a současně i spolupráce  dalšími institucemi, zabývajícími se péči o děti 

a mládež.     ( podrobné údaje o činnosti SVP jsou uvedeny v oddílu f) 

 

 

h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného 

rozvoje  

 
Hodnocení kvalifikovanosti odborných pracovníků na zařízení.   

   

Vysokoškolské vzdělání a dlouhodobé sebezkušenostní výcviku: :   

 

   - Psycholožka , FFUK Praha, obor psychologie, doktorát v oboru psychologie, 41 let praxe 

v oboru psychoterapie dětí, ukončený pětiletý výcvik v Rodinné terapii a systemické terapii v 

Institutu rodinné terapie v Praze s 10 let pokračujícími následnými supervizemi PhDr.Šárkou 

Gjuričovou, superivzorkou a současně i ředitelkou Institutu rodinné a systemické terapie., 

Absolvován kompletní  výcvik Videotréninku interakcí ve SPIN Praha, dále výcvik v Integrované 

psychoterapii  Profesora MUDr.Ferdinanda Knoblocha a další specializované  odborné konference, 

kurzy a semináře. Absolvováno studium Pedagogické způsobilosti na Univerzitě Palackého  

v Olomouci.  

 

      - Do 30.11.2021 - psycholožka  – absolventka studia oboru psychologie na  FF MU v Brně a 

absolventka FFMU Brno, obor pedagogika-sociologie a obor speciální pedagogika. Praxe 

v Pedagogicko-psychologické poradně v Kroměříži. Ukončený pětiletý sebezkušenostní výcvik 

SUR ve Skálově institutu Praha. Absolventka řady dalších specializovaných kurzů a seminářů. 

Lektorka celostátního projektu Minimalizace šikany. 

 

- Od 1.12.2021 psycholožka, absolventka na UP v Olomouci, 42 let praxe v oboru  

psychologie, z toho 20 let v oblasti manželského poradenství  rodinné terapie a 20 let praxe   v 
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telefonické krizové intervenci při vedení Linky důvěry Střední Morava. Absolventka 

dlouhodobého sebezkušenostního výcviku  DÍLPRAP – Dílna pracovníků manželských poraden 

 Absolvovala dále řadu odborných specializovaných konferencí, kurzů a seminářů. Praxe z práce 

odborného psychologického poradenství rodinám s dětmi a sanace rodin v  Sociálně aktivizační 

službě při Rodinném centru Kroměříž a z práce psychologa v Celodenním Středisku výchovné 

péče při Rodinném centru Kroměříž, z,.s. a Středisku výchovné péče.. 

 

- speciální pedagožka, absolventka UP Olomouc, magisterského studia speciální pedagogika  

pro výchovné pracovníky a předtím VOŠ- obor sociální pedagog v Kroměříži. Absolventka 

výcviku ve Videotréninku interakcí ve SPIN Praha. Dále absolvovala 100 hodinový výcvik 

v Telefonické krizové intervenci  v RIAPSu v Praze,  Psychosociální výcvik pro pedagogické 

pracovníky, akreditovaný MŠMT  a řadu dalších specializovaných konferencí , kurzů a seminářů. 

Absolventka ročního  studia Muzikoterapie na UJEP v Olomouci v rámci celoživotního 

vzdělávání, které v praxi aplikuje s klienty  SVP i při práci s problémovými školními  kolektivy. 

 

     -     speciální pedagožka, absolventka magisterského studia speciální pedagogiky na UP  

     Olomouc a MU Brno. Absolvovala řadu odborných konferencí a specializovaných kurzů a 

seminářů k problematice      prevence  společensky nežádoucích jevů u dětí, s odbornou praxí jako 

školní speciální  pedagog v rámci projektu IPPP Praha – VIP. Absolventka dlouhodobého 

sebezkušenostního výcviku pro vedení problémových třídních kolektivů pod vedením 

PhDr.R.Brauna, akreditovaného MŠMT. 

 

Kurzy a výcviky,konference a semináře :  

 

Konference a semináře, kterých se zúčastnili pracovníci SVP v Kroměříži  

ve školním roce 2021/2022: 

 

Komunitní plánování – Kroměříž, pracovní skupina Rodiny s dětmi 

 

Možnost účasti na dalším vzdělávání, školeních, seminářích a odborných konferencích byla 

výrazně limitována mimořádnými opatřeními v souvislosti s pandemií onemocněné COVID-19. 

   Některé aktivity byly realizovány náhradní distanční formou on-line 

 

 Stabilita odborného týmu: 

 Ve školním roce 2021/22  byl tým odborných pracovníků až do konce listopadu 2021 

 stabilizován, avšak došlo k  personální změně odchodem psycholožky SVP do funkce vedoucí  

 pobytového Střediska výchovné péče Domek ve Zlíně.  Od  1.12.20211 byla  poté přijata  

 zkušená psycholožka s dlouholetou praxí z práce s rodinami a z krizové intervence.       
 

 

i) Údaje o aktivitách a prezentaci SVP v Kroměříži na veřejnosti 
 

Koordinační setkání se zástupci jiných institucí, 

zaměřených na práci s dětmi a mládeží v SVP Kroměříž a SVP Bystřice pod Hostýnem:  

 

Koordinační setkání: 

-   SVP celodenní formy při Rodinné centrum Kroměříž,z.s. 

-   s ředitelem Psychiatrické nemocnice v Kroměříži a s primářkou Dětského oddělení a s vedoucí  

    psychologů PN 

- s centrem Za sklem ve Zlíně pro děti s poruchami autistického spektra 
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Spolupráce s jinými institucemi: 

 

   Středisko výchovné péče pro děti a mládež v Kroměříži spolupracuje s odděleními sociálně 

právní ochrany dětí při městských úřadech v regionu kroměřížska, dále pak s výchovnými poradci 

a metodiky prevence na školách, s Policií ČR, s dětskou psychiatrickou ambulancí v Kroměříži, 

v Otrokovicích a ve Zlíně, s Dětským oddělením Psychiatrické léčebny v Kroměříži, s Krajskou 

pedagogicko-psychologickou poradnou ve Zlíně, pracovištěm v Kroměříži a Speciálně - 

pedagogickým centrem Kroměříž a se spolkem za sklem pro děti s poruchami autistického spektra. 

     Rovněž spolupracuje s Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální v Kroměříži při 

realizaci Individuálního preventivního programu D+D ( Dobrovolníci Dětem) v rámci následné 

péče o klienty SVP a s  Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži při realizaci Programu D+D+D  

( Doučování Dětí s Dobrovolníky). 

     Při zajišťování dobrovolných terapeutických pobytů se naše středisko nejčastěji obrací 

 na  pobytová střediska výchovné péče ve Zlíně, ve Valašském Meziříčí, v Tršicích  a v Brně.  

 

 

Účast v komisích: 

 

Vedoucí SVP v Kroměříži je členkou Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Městském 

úřadu Kroměříž a členkou komisí Zdravé město Kroměříž, Kroměříž-Bezpečná komunita  

a Komise pro komunitní plánování – pracovní skupiny Rodiny s dětmi při Městském úřadě 

Kroměříž a členkou Komise sociálně právní ochrany dětí při Městském úřadě v Kroměříži. 

 

 

Publikační a osvětová činnost: 

     

 Je dlouhodobě  zajištěno poskytování informací o činnosti SVP na informativních www stránkách 

SVP v Kroměříži na adrese : www.svp-km.cz a na Facebookovém profilu Středisko výchovné 

péče Kroměříž. 

    Veřejnost je informována o činnosti SVP speciálními letáky a na odborných či koordinačním 

setkáním je promítána power-pointová informativní prezentace s názvem: Střediska výchovné péče 

v Kroměříži a v Bystřici pod Hostýnem. 

 

 

j) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Česko školní inspekcí 

 
Ve školním roce nebyla realizována inspekční činnost České školní inspekce v SVP Kroměříž. 

 

k) Základní údaje o hospodaření  zařízení  
SVP v Kroměříži s detašovaným pracovištěm SVp v Bystřici pod Hostýnem je odloučeným 

pracovištěm, které spadá pod vedení Diagnostického ústavu, Střediska výchovné péče a základní 

školy,Brno, Hlinky 140. 

    Veškeré faktury za provozní náklady jsou zasílány k odsouhlasení řediteli DÚ Brno a tamtéž 

jsou následně propláceny. Mzdovou agendu zpracování rovněž mzdové oddělení DÚ Brno na 

základě   

   Drobné nákupy do 500 Kč jsou zajišťovány prostřednictví k tomu pro SVP Kroměříž určené 

speciální platební karty DÚ Brno a proplácení např. cestovních příkazů a hotovostních plateb do 

http://www.svp-km.cz/
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500 Kč je vedeno přes pokladnu v SVP Kroměříž a Pokladní kniha je v měsíčních intervalech 

odesílána na účetní oddělení v DÚ Brno,kde jsou uloženy i originály všech dokladů. 
 

 Materiálně technické zabezpečení činnosti SVP v Kroměříži 

 

   V současné době je možné považovat materiálně technické zabezpečení činnosti SVP 

v Kroměříži i pracoviště SVP v Bystřici pod Hostýnem za velmi dobré.  

   Byla realizována první fáze výměny  4 oken v zadní části budovy za plastová. A bylo započato 

s přípravou  výměny oken v budově SVP, neboť budova se nachází u velmi rušené silnice a okna 

jsou již v nevyhovujícím stavu a vzhledem k pronikání hluku i prachu ze silnice a tepelným 

únikům vyžadují výměnu za okna nová. 

   V tomto školním roce bylo SVP dovybaveno kancelářskou technikou – skartovačkami, dále 

diaprojektorem a projekčním plátnem. Byly také zakoupeny nové moderní psychodiagnostické 

metody. 

 

Personální a organizační změny v Diagnostické ústavu Brno 

 

  Od 1.7.2021  došlo na základě "OPATŘENÍM MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A 

TĚLOVÝCHOVY č.j. MSMT-13251/2021-1k organizační změně a sloužení obou brněnských 

diagnostických ústavů ( DÚ pro děti a DÚ pro mládež ) do jednoho zařízení s názvem  

Diagnostický ústav Brno, Středisko výchovné péče a základní škola, Brno, Hlinky 140 

příspěvková organizace se sídlem 603 69 Brno, Hlinky 140.  

Ředitelem byl jmenován Mgr. Martin Holý. 

 
Spolupráce s novým vedením DÚ Brno 

Spolupráce s novým vedením DÚ Brno bylo během celého roku výborná,velmi operativní. 

Byla dořešena nutnost dovybavení kancelářskou technikou i psychodiagnostickými metodami. 

Rovněž bylo započato s přípravou výměny oken v budově SVP, která je v majetku MŠMT. 

Byly učiněny organizační změny se zaměřením na zvýšenou bezpečnost komunikace mezi 

brněnskou centrálou a jednotlivými SVP vytvořením  chráněného e-mailového spojení a byla 

zajištěna možnost využití datové schránky k zasílání a přijímání důležitých dokumentů pro 

jednotlivá SVP.  

    Uskutečnila se skartace spisů klientů SVP dle skartačního řádu. 

 

Plán pro školní rok 2022/2023 
 

Spolupráce s SVP celodenní formy 

 

   V příštím školním roce 2022/2023 bude pokračovat Středisko výchovné péče v Kroměříži 

 i odloučené pracoviště v Bystřici pod Hostýnem ve své činnosti, zaměřené na ambulantní 

psychoterapeutickou a preventivně-výchovnou práci s dětmi s poruchami chování a jejich 

rodinami, spolupráci se školami i ostatními institucemi, pracujícími s dětmi a mládeží na okrese 

Kroměříž.  

   I nadále počítáme se spoluprací se studenty-dobrovolníky v individuálním preventivním 

dobrovolnickém programu D+D ( Dobrovolníci Dětem) a v Dobrovolnickém programu D+D+D 

(Doučování Dětí s Dobrovolníky), zaměřeném na pomoc dětem ohroženým sociální okluzí 

v důsledku nutnosti opakování ročníku. 

     V novém školním roce předpokládáme zvýšenou nutnost doučování dětí ze základních škol 

vzhledem k přerušení docházky do škol v souvislosti s mimořádnými opatřeními v souvislosti 

s pandemií nemoci COVID-19 a nezvládání distanční výuky značným počtem dětí. 
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Způsob projednání výroční zprávy: 

 

 S "Výroční zprávou o činnosti SVP za školní rok 2021/2022“ byli seznámeni všichni pracovníci 

SVP na organizační poradě SVP dne 29.8.2022. 

 

V Kroměříži, 1.9.2022     

 

 

Výroční zprávu zpracovala:  PhDr.Dagmar Cruzová 

                                             vedoucí  Střediska výchovné péče v Kroměříži 


