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Základní charakteristika zařízení
Název zařízení
Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna,
Zámecká 107, Střílky.

Sídlo zařízení
Zelené nám. 1292, 686 01 Uherské Hradiště.

Právní forma:
Příspěvková organizace.

IČ: 47 93 57 40
Zřizovatel:
MŠMT, Karmelitská 7, Praha

Ředitel zařízení:
Mgr. Lubomír Ševčík
Datum potvrzení ve funkci: 17.6.1999
Datum sloučení VÚM s SVP: 1.9.1999

Vedoucí SVP HELP:
Mgr. Karel Opravil
Datum jmenování ve funkci ředitelem VÚM Střílky: 1.7.2006

Telefon/fax:
572 564 520

E-mail:
svp@svphelp.cz

Středisko výchovné péče HELP poskytuje všestrannou preventivní speciálně
pedagogickou péči a psychologickou pomoc dětem 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, pokud u nich nenastal důvod k nařízení ústavní nebo uložení
ochranné výchovy.
Středisko poskytuje konzultace, odborné informace a pomoc osobám odpovědným
za výchovu, pedagogickým pracovníkům předškolských zařízení, škol a školských
zařízení v oblasti výchovy a vzdělávání dětí s rizikem či projevy poruch chování a
negativních jevů v sociálním vývoji a při jejich integraci do společnosti.

Středisko výchovné péče HELP poskytuje své služby ambulantně.
Středisko poskytuje tyto služby:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

poskytování jednorázové poradenské intervence;
individuální činnosti s klientem;
skupinových činností s klienty;
poskytování služeb zákonným zástupcům nezletilého klienta;
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 rizikového chování klientů.

Údaje o pracovnících

Počet odborných pracovníků
Pedagogických
Fyzických
Přepočteno
4
3,9

Nepedagogických
Fyzických
Přepočteno
1
0,8

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

celkem
Fyzických
Přepočteno
5
4,7

Počet pracovníků
1
2
2
0
0

Další vzdělávání pracovníků SVP HELP:
UK Praha – celoživotní vzdělávání – školní speciální pedagog
UP Olomouc - magisterské studium speciální pedagogiky
IPPP Praha - Kurz pro sociální pracovnice

1 pracovnice
1 pracovnice
1 pracovnice

Údaje o práci zařízení
Středisko výchovné péče HELP poskytovalo své služby ve školním roce 2007/2008 formou
ambulantní i formou výjezdovou. Výjezdy byly zaměřeny na pomoc školám při řešení konfliktů
s třídními kolektivy.
Středisko i v tomto roce pokračovalo v zapojení do projektu Minimalizace šikany. V rámci
projektu probíhá školení celých pedagogických týmů.

Statistika klientů ve školním roce 2007/2008

Počet klientů k 30.9.2008 :
V tom:
ze základních škol – 1. stupeň
ze základních škol – 2. stupeň
ze středních škol

241

20
92
47

13%
30%
ZŠ 1.st.
ZŠ 2. st.
SŠ
57%

Hlavní důvody příchodu klienta
Rodinné problémy
Školní problémy
Zneužívání návykových látek
Osobnostní problémy
Prekriminální a kriminální problémy

81
48
7
17
6

Rodinné problémy
11%

4%
Školní problémy

4%
51%
30%

Zneužívání
návykových látek
Osobnostní
problémy

Výsledky inspekcí a kontrol
Ve školním roce 2007/2008 proběhly v našem zařízení dvě kontroly.
Kontrola KHS a ČŠI. Nedostatky nebyly shledány.

Závěr
Ve školním roce 2007/2008 jsme zaznamenali nárůst výchovných problémů na základě špatné
komunikace v rodině, nedostatečně nastavených výchovných hranic a selhávání otců při
výchovném působení.
Problémy dětí stoupají s přechodem na druhý stupeň ZŠ, kdy se k rodinným neúspěchům přidají
neúspěchy školní. V následujícím roce se budeme muset na tuto problematiku více zaměřit a to
jak směrem do rodinného systému, tak i směrem do škol.
I ve školním roce 2007/2008 jsme se potýkali s legislativní neprovázaností a nedostatečnou
meziresortní komunikací. To se projevovalo větší systémovou nejistotou a nelogičností.
Např. :
• SVP jsou prezentována školstvím jako zařízení, kde klient přichází na základě
dobrovolnosti. Přesto soudy běžně nařizují program v SVP jako součást rozsudku.
• Pracovníci SVP nemají pracovat s klienty s nařízenou ústavní výchovou a současně je jim
uloženo pomáhat se zařazením „propuštěných“ do života. Přitom nejideálnější prostor pro
získání důvěry klienta je ještě před odchodem z těchto zařízení. Nesystémovost je zesílena
u našeho SVP, které je součástí výchovného ústavu a přitom ústav nemá využívat našich
služeb.
Proto se i nadále budeme zapojovat do odborných meziresortních diskuzí a aktivně se pokoušet
ovlivnit změny v systému tak, aby byl efektivnější a více přizpůsobený potřebám terénu.

Výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci dne 3.10.2008.
Zpracoval: Mgr. Karel Opravil, vedoucí SVP HELP
Uherské Hradiště 1.10.2008

