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Zakladní charakteristika zarízení
Název zařízení
Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola,
Zámecká 107, Střílky 768 04

Sídlo zařízení
Zelené nám. 1292, 686 01 Uherské Hradiště.
Telefon/fax: 572 564 520
E-mail: svp@svphelp.cz

Právní forma: Příspěvková organizace.
IČ: 47 93 57 40

Zřizovatel: MŠMT, Karmelitská 7, Praha

Ředitel zařízení: Mgr. Lubomír Ševčík

Vedoucí SVP HELP: Mgr. Karel Opravil

Středisko výchovné péče HELP poskytuje všestrannou preventivně
výchovnou péči a pomoc dětem a mládeži s rizikem či projevy poruch chování
a negativních jevů v sociálním vývoji a dětem propuštěných 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 dětí. Středisko poskytuje také
konzultace, odborné informace a pomoc osobám odpovědným za výchovu,
pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení a zařízení v oblasti výchovy a
vzdělávání dětí.
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Časti strediska
•
•
•

Ambulance
Denní stacionář
Detašované pracoviště Uh. Brod - ambulance

Hlavní cinnosti strediska:
•
•
•
•
•

Individuální činnost s klienty
Služby zákonným zástupcům
Služby pedagogickým pracovníkům
Programy pro třídní kolektivy
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními

Individuální činnost s klienty zahrnuje zejména: konzultace, reedukace, terapie,
psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky a jinou individuální činnost
s klienty, např. krizovou intervenci, poradenství po telefonu a e-mailu.

Služby zákonným zástupcům jsou zejména: individuální konzultace s rodiči,
telefonické konzultace, předávání informací o klientovi rodičům nebo práce
s rodičovskou skupinou.

Služby pedagogům zahrnují: metodické konzultace a poradenství, vedení kurzů,
přednášek a seminářů pro pedagogy.

Programy pro třídní kolektivy zahrnují zpracování a realizaci cílených speciálně
pedagogických programů pro třídní kolektivy při předcházení a řešení sociálně
patologických jevů.

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, s orgány sociálně-právní
ochrany dětí, se zdravotnickými zařízeními a dalšími orgány podílejícími se na
prevenci a řešení rizikového chování dětí a mládeže.
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Údaje o pracovnících SVP HELP
Personální zabezpečení SVP
Ředitel VÚM

1,0

Vedoucí střediska, speciální pedagog

1,0

Speciální pedagog

2,0

Učitelka, speciální pedagog

1,0

Vychovatelka, speciální pedagog

1,0

Psycholog

1,4

Sociální pracovnice

1,0

Uklízečka

1,0

Počet odborných pracovníků ke 30.9.2014
Pedagogických
Nepedagogických
Fyzických Přepočteno Fyzických
Přepočteno
7
6,4
1
1

Celkem
Fyzických
8

Přepočteno
7,4

Věková struktura odborných pracovníků
Věkové rozmezí
Do 30 let
Od 30 do 39 let
Od 40 do 49 let
Od 50 do vzniku nároku na SD
Důchodci

Počet pracovníků
1
2
4
1
0

Vzdělávání pracovníků SVP HELP:
Pracovníci SVP HELP kladou důraz na celoživotní vzdělávání, jako důležitou
součást své profese. Speciální pedagožka je zařazena do dlouhodobého
supervizního výcviku. Sociální pracovnice ukončila kurz pro asistenta pedagoga.
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Údaje o praci ve skolním roce 2014/15
Ambulance střediska ve školním roce 2014/15 poskytovala své služby formou
konzultací, terapeutických a poradenských schůzek a to individuálním klientům,
rodinám i individuálně jen rodičům. Celkem jsme evidovali 363 klientů.
Ve školním roce 2014/15 byla opět poptávka po práci s třídními kolektivy celkem se uskutečnilo 166 programů pro třídní kolektivy.
Značnou část naší práce tvoří metodická činnost – jak spojená s intervenčními
programy v problémových třídních kolektivech, tak i odborné poradenství mimo práci
se třídami. Uskutečnili jsme celkem 793 metodických konzultací.
Věnovali jsme se také psychologickým vyšetřením a diagnostice,
vypracovávali jsme odborné zprávy – pro školy a školská zařízení, orgány sociálně
právní ochrany dětí, závěrečné zprávy klientům, zprávy pro soudy, policii ČR nebo
zdravotnická zařízení.
Statistika klientů ve školním roce 2014/2015
Ve školním roce 2014/15 služby střediska využilo 363 klientů.
S klienty pracujeme nejčastěji opakovaně, ale uskutečňují se také jednorázové
poradenské konzultace.
Ve školním roce 2014/2015 bylo v SVP HELP realizováno přes 2543 činností
s klienty.
Z toho:
Komplexní vyšetření
6
Indikované vyšetření
25
Vypracování individuálního vých.
69
plánu
Terapie, konzultace, reedukace
1166
Jiné individuální činnosti
108
Skupinová terapie, reedukace
15
Individuální činnost zákonným
272
zástupcům
Metodické konzultace pedagogů
793
Vedení kurzů, seminářů pedagogů
16
Klienti SVP HELP v roce 2014/2015 podle typu školy, kterou navštěvují:
z mateřských škol
ze základních škol – 1. stupeň
ze základních škol – 2. stupeň
ze středních škol
Celkem

11
106
142
104
363
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Hlavní důvody příchodu klienta do SVP
Nejčastějším důvodem příchodu klienta do SVP byly rodinné problémy. Sem
patří nejčastěji komunikace v rámci rodiny, jednotnost pravidel a jejich dodržování,
respektování rodičovské autority, plnění si povinností a vzájemný respekt v nově
založených partnerství s dětmi z předchozích vztahů. Rozvodové a porozvodové
vztahy v rodině.
Školní problematika na druhém místě zahrnovala nejčastěji školní nekázeň,
nerespektování autority učitele, specifické poruchy učení a chování, neplnění
školních povinností a školní docházky, šikanování, drobné krádeže ve škole apod.
Na třetím místě se umístily osobní problémy.
Rodinné problémy
Školní problémy
Osobnostní problémy
Zneužívání návykových látek
Prekriminální a kriminální problémy
Jiné důvody
Celkem

180
107
36
28
12
0
363

Iniciátor příchodu do střediska
Nejčastějším iniciátorem příchodu klienta do střediska byla rodina klienta. U těchto
klientů se setkáváme většinou s největší motivací ke změně. Škola byla z iniciátorů
na druhém místě. Oddělení sociálně právní ochrany dětí je na třetím místě. Zde je již
motivace klientů menší. Často se staví do pozice, že k pomoci SVP je donutila
„sociálka“ a už tím, že přišli, mají splněno.
Klient sám
Rodina
Školské poradenské zařízení
OSPOD
Škola
Zdravotnické zařízení
Soudy, PMS ČR
Jiný iniciátor

5
163
5
85
89
3
4
9

Spolupráce se školami
SVP HELP dále nabízí spolupráci a pomoc školám se skupinami žáků a studentů.
Jedná se zejména o práci s třídními kolektivy, kde jsou narušené vztahy mezi žáky či
studenty, kde se vyskytují potíže s kázní, nerespektováním autorit nebo podobné
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potíže. Součástí naší práce je také poradenská a metodická činnost pro pedagogy
v této oblasti.
Školám jsou nabízeny zejména tyto služby:
•
•

•
•
•
•

Práce s problémovými třídními kolektivy -intervence do třídních kolektivů a
řešení konkrétního problému.
Konzultační činnost pro pedagogy – (nejčastěji učiteli, výchovnými poradci,
metodiky prevence, ale také školními speciálními pedagogy, školními
psychology, vychovateli a dalšími pedagogickými pracovníky škol a školských
zařízení). Konzultujeme možnosti, vhodná opatření a doporučení. Konzultace
navazují na práci se třídou, ale zaměřujeme se i na samostatné poradenství
pro pedagogy bez intervence do třídy.
Účast na rodičovských schůzkách ve třídách, se kterými pracujeme.
Spolupráce s řediteli škol - jedná se o konzultace k žákům a třídám, které
dochází do SVP na doporučení školy nebo k žákům a třídám, u kterých škola
zvažuje odeslání do SVP, případně metodická pomoc s učitelskou veřejností.
Se souhlasem zákonných zástupců probíhají konzultace s učiteli o žácích,
kteří jsou v individuální péči SVP.
Práce s pedagogickým sborem nebo částí sboru.

Statistika práce s třídními kolektivy ve školním roce 2014/2015
Ve školním roce 2014/2015 v SVP proběhlo celkem 166 programů pro třídní
kolektivy. Jednalo se o opakovaná intervenční setkání, ale také jednorázové
programy.
Programy pro třídní kolektivy se realizovaly pro celkem 21 škol, z toho bylo 17 škol
základních a 4 škol středních.
Počet tříd, ve kterých proběhl program: 41 tříd, což představuje 333 hodin práce se
třídami a 175 hodin práce s učiteli. Začali se i realizovat Balintovské skupiny pro
pedagogy.
Hlavní důvody pro práci s třídním kolektivem:
- Vzájemné vztahy a chování kolektivu
- Nerespektování autorit a školní nekázeň
- Nový třídní kolektiv
- Šikana
- Zapojení nového žáka do kolektivu
- Prevence zneužívání návykových látek
Statistika metodické a konzultační činnosti ve školním roce 2014/2015
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Ve školním roce 2014/2015 proběhlo celkem 793 metodických konzultací.
Tyto konzultace se uskutečňují v rámci intervence do tříd, ale také mimo práci se
třídou. Jedná se o odborné poradenství pro školy a školská zařízení při řešení
situace individuálních klientů v péči SVP HELP a o konzultace s pedagogy a
spolupracujícími odborníky v jiných, např. pobytových zařízeních, do kterých
odesíláme své klienty.

Další odborná činnost pracovníků SVP
Metodická činnost
- Metodické vedení školských poradenských pracovišť – školních speciálních
pedagogů.
- Metodické vedení kolektivů škol ZŠ a SŠ.
- Metodické vedení pracovníků MŠ a rodičů, jejichž děti navštěvují MŠ.
Lektorská činnost
- Vzdělávání pedagogických pracovníků.
- Vzdělávání rodičovské veřejnosti v rámci třídních schůzek, dni otevřených dveří a
účasti konferencí zaměřených na prevenci.
Spolupráce s jinými institucemi zaměřenými na práci s dětmi a mládeží
- Spolupráce a pracovní setkání s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany
dětí v Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Veselí nad Moravou.
- Setkání se školními speciálními pedagogy a školními psychology ze školských
poradenských pracovišť.
- Pracovní setkání s pracovnicemi Centra svaté Sáry (sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi). Spolupráci jsme navázali také se sociálně aktivizačními
službami při Maltézské pomoci o.p.s. v Uherském Hradišti a sociálně
aktivizačními službami v Uherském Brodě.
- Spolupráce se Salesiánským klubem pro děti a mládež ve Zlíně.
Ostatní odborná činnost:
- Vedení odborných praxí studentů speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a
psychologie – VŠ Zlín, Olomouc, Uherské Hradiště, Brno.
- Odborná stáž pracovnic z jiných poradenských zařízení.

Čelodenní pece
V rámci celodenní péče nabízí SVP HELP své služby formou denního
stacionáře. Služba je poskytována pro jednu výchovnou skupinu. Provoz denního
stacionáře je pondělí – pátek od 8:00 do 16:30 hod. Stacionářem ve školním roce
2014/2015 roce prošlo 27 dětí. Jednalo se zejména o děti s problematickou adaptací
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na vrstevníky, s problematickou komunikací směrem k autoritám a s respektováním a
dodržováním pravidel a hranic.

Detasovane pracoviste Úh. Brod
Detašované pracoviště SVP v Uherském Brodě slouží jako poradenské zařízení
v této lokalitě. Detašované pracoviště se přestěhovalo do nových prostor bytového
družstva.

Zaver
Za školní rok 2014/2015 evidujeme v SVP 363 klientů, kterým se věnovalo

přes 1166 konzultací, terapií a reedukací.
Proběhlo 166 programů pro třídní kolektivy 21-ti škol, což představuje
333 hodin práce se třídami a 175 hodin s učiteli.
Podařilo se stabilizovat nabídku celodenní péče o klienty formou denního
stacionáře.
Detašované pracoviště střediska v Uh. Brodě se stalo nedílnou součástí
poradenství v této lokalitě.
Věříme, že společnými silami i s ostatními kolegy v pomáhajících institucích se
nám podaří zastavit, nebo alespoň zpomalit cestu dětí na cestě k neúspěšnému
životu a kriminální dráze.
Výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci dne 1. 10. 2015

Zpracoval: Mgr. Karel Opravil, vedoucí SVP HELP
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