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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
3,88

Nepedagogických
Fyzických
Přepočteno
2
1,5

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
6
5,38

Počet pracovníků
1
3
2
0
0

Další vzdělávání pracovníků SVP HELP:
IPPP Praha – Sexuální aspekty v kontextu kriminality dětí a mládeže
Dítě v krizi Zlín
DAP S a.s. – Základní výcvik v diagnostice metodou Barvy života
Individuální plánování služeb ohrožených dětí a mladistvých
ISZ Praha – Poradenská práce – systemický přístup
Diagnostická metoda METACARDS – Krnov

1 pracovnice
4 pracovníci
2 pracovnice
4 pracovníci
1 pracovnice
1 pracovník

Odborné prezentace činnosti SVP
V. ročník ČR a SR konference primární prevence rizikového chování Praha
Specializační studium pro ŠMP – Prevence soc.pat. jevů MŠMT
Projekt V.I.P kariéra IPPP Praha
MIŠ – Minimalizace šikany na školách

Údaje o práci zařízení
Středisko výchovné péče HELP poskytovalo své služby ve školním roce 2008/2009 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.
Proběhl i program pro dvě výchovné skupiny. Program s každou skupinou trval jeden měsíc.
Skupiny byly uzavřené. Do práce se zapojovala většina pracovníků SVP.

Statistika klientů ve školním roce 2008/2009

Počet klientů k 30. 9. 2009 :
V tom:
ze základních škol – 1. stupeň
ze základních škol – 2. stupeň
ze středních škol

174

30
89
50

18%
30%
ZŠ 1.st.
ZŠ 2. st.
SŠ

52%

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

81
54
8
19
12

Rodinné problémy

7%

Školní problémy

11%
5%
46%

31%

Zneužívání
návykových látek
Osobnostní
problémy
Prekriminální a
kriminální
problémy

Pomoc školám
SVP HELP nabízí pomoc školám. Jde zejména o práci s třídními kolektivy, kde jsou narušené
vztahy mezi žáky a studenty.
Nabídka služeb školám:
-

Pracujeme s problémovými třídními kolektivy na žádost školy, jedná se o intervence do
třídních kolektivů a řešení konkrétního problému.
Pracujeme s pedagogickými pracovníky – učiteli, kteří konzultují doporučení vyplývající
z programu z práce se třídou, ale také výchovné problémy žáků a tříd.
Účastníme se rodičovských schůzek ve třídách, se kterými pracujeme.
Pracujeme s řediteli škol, jedná se o konzultace o žácích a třídách, které dochází do SVP
na doporučení školy nebo kde zvažují odeslání do SVP.
Se souhlasem zákonných zástupců probíhají konzultace s učiteli o žácích, kteří jsou v
individuální péči SVP.
Ve spolupráci se zřizovateli škol se účastníme porad ředitelů.
Pracujeme s pedagogickými sbory.
Konzultace s výchovnými poradci a metodiky prevence.
Účastníme se schůzek výchovných poradců a metodiků prevence konaných v PPP.

Statistika práce s třídními kolektivy

Počet škol, které požádaly o intervenci: 29
Z toho:
základních škol
středních škol

22
7

Počet tříd, ve kterých proběhla intervence: 55
Z toho:
ze základních škol – 1. stupeň
ze základních škol – 2. stupeň
ze středních škol

15
23
17

Hlavní důvody pro intervenci v třídním kolektivu byly
- Vzájemné vztahy a chování kolektivu
- Nerespektování autorit a školní nekázeň
- Vznik nového kolektivu
- Šikana

Další práce pro školy
- Metodické a poradenské konzultace pro pedagogy.
- Pravidelná účast na poradách ředitelů škol, schůzkách školních metodiků prevence a
schůzkách výchovných poradců.

Výsledky inspekcí a kontrol
Ve školním roce 2008/2009 neproběhly v našem zařízení kontroly.

Závěr
I ve školním roce 2008/2009 jsme zaznamenali nárůst výchovných problémů na základě
špatné komunikace v rodině, nedostatečně nastavených výchovných hranic a selhávání otců
při výchovném působení.
Objevuje se bezradnost rodičů ve výchově dětí, rodiče neumí být autoritou, neznají a neumí
využívat přiměřené výchovné prostředky, odměny a tresty. U dětí z I. stupně ZŠ se objevuje
problematika týkající se ADHD, zejména zvládání jejích projevů doma i ve škole.
Zvyšuje se počet klientů, kteří přichází na doporučení OSPOD. U těchto klientů se zejména
na první konzultaci objevuje nedůvěřivý přístup.
V letošním školním roce byl zaznamenán i nárůst problému v pěstounských rodinách, které
SVP pomáhalo řešit. Vzhledem k úspěšnosti řešení, se na nás obrátilo poradenské centrum
Triáda o. s. a Krajský úřad Zlín při řešení této problematiky. Jedná se především o formu
mediací mezi pěstouny a biologickými rodiči, jejich vyostřené vztahy jsou důvodem
problematického chování dětí.
Pracovníci jsou zapojeni „Transformace systému péče o ohrožené děti v ČR“ a jsou
aktivními členy poradních týmů MŠMT a MPSV.

Výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci dne 2. 10. 2009
Zpracoval: Mgr. Karel Opravil, vedoucí SVP HELP
Uherské Hradiště 2. 10. 2009

