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Charakteristika zařízení
Středisko výchovné péče je školským zařízením pro preventivně výchovnou péči, které je
samostatnou součástí, odloučeným pracovištěm Výchovného ústavu, základní školy,
střední školy a střediska výchovné péče, Nový Jičín. Toto zařízení bylo zřízeno jako
příspěvková organizace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a samotné
středisko mohlo zahájit svou činnost změnou zřizovací listiny ze dne 21.11.2014 pod Č.j.:
MŠMT – 41933/2014-1 s účinností od 1.1.2015. Základní ambicí nadále zůstává být
funkčním centrem specializovaných ambulantních služeb s těžištěm v profesionální péči,
orientované na potřeby dítěte v riziku nebo s poruchami chování a práci s celými jejich
rodinnými systémy v regionu Nového Jičína.
Že se to daří, potvrzuje vznik pracoviště ve Frenštátě pod Radhoštěm. To vzniklo na
základě lokální potřeby těchto služeb po vzájemné dohodě na spolupráci a s pomocí
Města Frenštát pod Radhoštěm k 1.9.2018 nejprve jako detašované pracoviště s časově
omezenými možnostmi poskytování služeb. Od 1.10.2021 se podařilo zabezpečit činnost
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tohoto pracoviště v plném rozsahu 8 hodin každý pracovní den. Následně dne 29.7.2021
bylo pod č.j. MSMT-17864/2021-2 na základě rozhodnutí č.j. MSMT-28441/2018-2 s
účinností od 12.10.2018 zapsáno do rejstříku škol a školských zařízení nově i druhé
pracoviště ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Cíle a úkoly střediska
Obě pracoviště poskytují své služby ve formě ambulantní, jedná se tedy o ambulantní
středisko výchovné péče. Hlavním cílem střediska je v souladu se zákonem číslo
109/2002 Sb., příslušnou vyhláškou č. 458/2005 Sb. a metodickými pokyny vykonávat
soustavnou cílevědomou preventivně výchovnou, pedagogickou a psychologickou činnost,
jejímž posláním je pomoci dětem, členům rodiny, pedagogům a dalším osobám porozumět
příčinám obtížné situace a posílit je v hledání cest k řešení. Ambulantní středisko
provází své klienty k nalézání zdravého, bezpečného a odpovědného způsobu života, ve
kterém dítě může naplňovat své vývojové potřeby a potenciál. Takovouto činnost
můžeme nazývat péčí o klienta, která je ve středisku realizována v souladu s nejlepším
zájmem dítěte, pochopitelně s přihlédnutím k jeho věku, rozumovým schopnostem a
dalším jeho individuálním potřebám.
Na druhou stranu hlavní zásadou činnosti ve středisku je také aktivní přístup osob,
využívajících služeb střediska (ne jen u samotného dítěte), ke spolupráci a vědomí jejich
vlastní spoluzodpovědnosti za očekávané výsledky ve výchově. Základním cílem
spolupráce střediska a klienta je v tomto směru nastavení pozitivní změny v dosud
negativním vývoji. To vyplývá ze základního motta: „Změna je možná vždy“. Primární
předností ambulantního střediska je možnost realizovat kroky k této změně bez vytržení
dítěte z rodinného prostředí, z jeho běžné komunity a bez narušení jeho pravidelných
volnočasových aktivit.
Veškeré služby střediska na obou pracovištích jsou pro shora uvedenou cílovou skupinu
zdarma, klienti či zákonní zástupci mohou o službu požádat telefonicky, emailem nebo
přímou návštěvou zařízení. O podmínkách spolupráce, svých právech a povinnostech a
dalších potřebných náležitostech jsou poučeni při první konzultaci, informace jsou také
dostupné společně s vnitřním řádem a ŠVP na našich internetových stránkách.
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Cíle realizované v tomto školním roce:
Jak už bylo shora uvedeno, od tohoto školního roku máme tedy dvě plnohodnotná
pracoviště SVP. Tím se nám podařilo splnit jeden z dlouhodobých cílů střediska a zároveň
naplnit doporučení, vyplývající z výsledků inspekční činnosti České školní inspekceMoravskoslezského inspektorátu uskutečněné v našem školském zařízení ve dnech 3.6.2.2020 a to konkrétně: „využít potenciálu střediska výchovné péče ve Frenštátu pod
Radhoštěm“. Zároveň si společně se zřizovatelem uvědomujeme určité nedostatky
v prostorovém vybavení tohoto pracoviště a činíme tak ve spolupráci s městem Frenštát
pod Radhoštěm další kroky k nalezení a získání větších, vhodnějších prostor. To je však
náročný projekt, který podléhá řadě faktorů, jež nelze aktuálně ovlivnit, a vyžaduje čas.
Na změně se však pracuje a město nás ubezpečilo, že se bude snažit v rámci komunitního
plánování větší prostory pro nás nalézt. V současné době je však nemá. Úkol v tomto
směru tedy nadále trvá.

Cíle pro nadcházející období
Tento školní rok bude poněkud netypický v tom, že bude přípravným pro vznik denního
stacionáře, tedy oddělení s celodenním pobytem. Ten by měl zahájit svoji činnost v lednu
2023. Jeho zahájení však musí předcházet potřebné kroky v oblasti zajištění materiálně
technického vybavení, ale především personálního zajištění provozu a prezentační
kampaň této zcela nové služby, jak pro širokou veřejnost, tak školy, školská poradenská
zařízení a podobně.
Personální zabezpečení
Z hlediska personálního zabezpečení činnosti střediska lze tento školní rok považovat za
stabilizační a úspěšný. V týmu zaměstnanců došlo k odchodu psycholožky, na jejíž pozici
nastoupila k 1.9.2021 nová pracovnice. Všechny pracovní pozice tak zůstaly beze změn.
V současné době personálně zajišťuje chod střediska (obou pracovišť) celkem 6
pedagogických a jeden nepedagogický pracovník v celkovém rozsahu 7,0 úvazku.
Z hlediska provozu došlo k rozdělení úvazků na jednotlivá pracoviště. Tým je složen ze
dvou mužů a pěti žen v následujících pozicích:
• 4 speciální pedagogové na 4,0 úvazky (dva muži a dvě ženy),
• 2 psycholožky na 2,0 úvazku.
Všichni jsou dle své odbornosti plně kvalifikovaní pedagogové.
• 1 sociální pracovnice na 1,0 úvazku, rovněž plně kvalifikovaná sociální pracovnice.
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V nadcházejícím období plánujeme v souvislosti s otevřením dalšího oddělení „denního
stacionáře“ navýšení počtu pedagogických pracovníků o 3 úvazky. K dennímu stacionáři
více výše.

Prostorové a materiálně technické zabezpečení střediska
Od 1.1.2020 se nám podařilo rozšířit pronájem našich prostor střediska v Novém Jičíně.
V prostorách v budově Základní školy na ul. Dlouhá č. 54 máme nyní k dispozici
následující místnosti:
1. Terapeutickou místnost pro individuální práci s klienty a rodinami o rozloze 23 m2
2. Terapeutickou místnost pro ind. i skupinovou práci s klienty o rozloze 42 m2
3. Terapeutickou místnost pro ind. i skupinovou práci s klienty o rozloze 42 m2
4. Místností k budoucímu využití – prozatím nevybavenou o rozloze 42 m2
5. Samostatnou čekárnu pro klienty o rozloze 19 m2
6. Kabinet pro speciální pedagogy o rozloze 21 m2
7. Kabinet pro psycholožku a sociální pracovnici o rozloze 21m2
8. Kabinet zástupce ředitele pro SVP o rozloze 19 m2
9. Samostatné WC pro chlapce
10. Samostatné WC pro dívky
11. Samostatné WC pro personál
Mimo jedné jsou všechny místnosti pro své potřeby dostatečně vybaveny nábytkem,
vymalovány a doplněny vhodnými dekorativními předměty a rostlinami tak, aby byly
útulné a estetické. Navýšením, úpravami prostor, vymalováním a doplněním nábytku a
dalším vybavením v době přerušení provozu (opatření Covid 19) jsme získali větší
prostory a komfort jak pro klienty, tak pro práci zaměstnanců střediska. Jednoznačným
přínosem je vznik nové prostorné terapeutické místnosti pro práci s klienty jak
v individuální, tak skupinové formě práce. Celkově se podařilo pracovní prostředí
střediska opravdu zlepšit, zpříjemnit, což se bude odrážet i v kvalitě naší práce, našich
služeb.
Kabinety jsou vybaveny pro práci potřebnou PC sítí a tiskárnami. Celé středisko je
pokryto Wi-Fi. Středisko disponuje vlastní internetovou stránkou: www: svp-novyjicin.cz.
Zde prezentuje své služby, aktuality a zveřejňuje také důležité dokumenty.
Pracoviště ve Frenštátě pod Radhoštěm se nachází v přízemí budovy č. 1034 na ulici
Záhuní. Je tvořeno dvěma místnostmi a to hlavní velkou terapeutickou místností o
rozměru 38m2 a druhou menší místností – kanceláří o rozměru 4m2 . Tato slouží jako
kancelář pracovníků a rovněž pro umístění dokumentace, tedy není přístupná klientům.
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Obě místnosti jsou vybaveny novým nábytkem a příslušnými dekoracemi, takže i zde se
v tomto školním roce zvedla estetická úroveň prostor pro práci s klienty. V hlavní
místnosti se nachází PC s potřebným vybavením včetně tiskárny. V obou místnostech lze
využívat internet.
Pracoviště střediska využívá prostor společné čekárny a sociálního zařízení před
vchodem do uvedených místností

Statistická data z výkazu o středisku výchovné péče za rok 2020/2021
V rámci ambulantního oddělení SVP bylo dosud při vyhodnocování a plánování činnosti
střediska nutno vycházet ze statistických údajů uplynulého školního roku. Ty jsou
následující:

Statistika klientů a činností

Aktuální počet klientů

Počet přijatých klientů ve
šk. roce 2019/2020

Počet ukončených
klientů ve šk. roce
2019/2020

70/68

47/51

45/47

Dívek

Chlapců

Klient rodič/OOzVaV

20/18

50/47

2/3

Z klientů celkem

Z hlediska stupně vzdělávání klientů dětí, žáků a studentů
1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

SŠ, SOU, OU

MŠ

44/43

50/51

11/8

5/7

Iniciativa pro příchod klienta do střediska (nejpočetnější)
Škola

OSPOD

Rodina

29/36

19/17
20/26
Statistika uskutečněných činnosti střediska
Činností s cílovou skupinou celkem
Semináře, metod. konz.:
1359/1079
13/7
Individuálních činností:

Skupinových činností:

1192/1061

0

Poznámka: za lomítkem jsou údaje ze šk. roku 2019/2020.
Údaje ze šk. roku 2020/2021 jsou uvedeny k datu 30.9.2021.
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Vyhodnocení statistických dat a činnosti Střediska výchovné péče Nový Jičín
ve školním roce 2020/2021
Protože jsme letos poprvé vykazovali statistická data za pracoviště Frenštát pod
Radhoštěm zvlášť, nebylo by možné objektivně srovnat získaná data ani s daty
z předchozího školního roku ve Frenštátě pod Radhoštěm ani data celková. Z uvedeného
důvodu jsem v rámci validního srovnání dat sečetl data za školní rok 2020/2021 z obou
pracovišť a srovnal je s daty za celé středisko z loňského školního roku 2019/2020.
Z uvedených dat pro přehled zapracovaných do praktické tabulky vyplývá mírné navýšení
jak počtu klientů, tak počtu realizovaných činností. Celkově jsme k 30.9.2021 měli o dva
klienty více. Výrazně se však zvedl počet uskutečněných činností s cílovou skupinou
z 1079 na 1359. Přesto se domnívám, že nebýt vlivu opatření v souvislosti s COVID 19,
byl by počet klientů a především počet činností ještě výrazně vyšší. Zde vidím výrazný
potenciál pro příští školní rok. Předpokládám přiblížení se naší možné kapacitě klientů a
to na pracovišti Nový Jičín okolo 80 klientů a na pracovišti ve Frenštátě pod Radhoštěm
více než 20 klientů.
Nynější personální, prostorové a materiální zabezpečení střediska nám v současné době
umožňuje poskytovat své služby pro 100 až 110 klientů pod smlouvou, jejich rodinné
systémy a osoby podílející se na jejich výchově a vzdělávání, ale i další „neklienty“
střediska, kterým poskytujeme krátkodobé služby a poradenství bez uzavření kontraktu.
Umožňuje nám i vedení růstové skupiny a případně i skupiny rodičovské. V nadcházejícím
školním roce očekávám navýšení celkového počtu činností s klienty na 1600.
Z hlediska statistických údajů považuji za důležité zde zmínit skutečnost, že došlo
k výraznému rozprostření v kategorii iniciativy pro příchod klienta do střediska a to
zvýšením jiných iniciátorů příchodu do střediska než tradičně nejvyšších, tedy škol,
OSPODů a rodiny. Je potěšující, že v 11 případech oslovil středisko klient sám
z vlastního popudu, nebo přišel klient se zákonným zástupcem na doporučení jiného
klienta, zákonného zástupce, který u nás aktuálně je, nebo byl. Svědčí to o zvýšeném
povědomí o středisku a naší dobré práci.
K hlavním naším činnostem nadále patří individuální činnost s klientem v oblasti terapie,
konzultace a reedukace (1000), dále pak komplexní vyšetření (125) a individuální činnosti
pro zákonné zástupce a osoby zodpovědné za výchovu (154).
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Z hlediska celkového počtu 112 evidovaných klientů, kterým jsme poskytovali své služby
ve školním roce 2020/2021, jich bylo nejvíce z druhého stupně ZŠ (50) a prvního stupně
ZŠ (44), mírně přibylo i středoškoláků (11). Celkově převažovali chlapci, neboť děvčat
bylo pouze 34.
U faktoru hlavních důvodů, se kterými za námi klienti přichází, převládají problémy ve
školním prostředí (40) a osobnostní problémy (37), které se výrazně navýšily oproti
loňskému roku. Časté jsou i výskyty rodinných problémů (29). Další důvody jsou méně
časté, nebo se překrývají s uvedenými hlavními.

Uskutečněné další vzdělávání pracovníků SVP (DVPP) za ŠR 2020/2021:
Uskutečněné vzdělávání pedagogických pracovníků bylo pochopitelně ovlivněno
přerušováním a rušením plánovaných kurzů a školení. Přesto byly dokončeny nebo
realizovány následující:
2019-2020 Mgr. Jana Bryolová – dokončila výcvik "Na řešení orientovaný přístup v
poradenství a terapii" pod vedením Mgr. Leoše Zatloukala, Ph.D. et Ph.D., PhDr. Michala
Věžníka, Bc. Pavla Vítka a PhDr. Daniela Žákovského (710 hodin)
Absolvovala Intervenční školní program na nápravu neuromotorické nezralosti.
Klára Valentová – frekventantka (pokračující) výcvik "Na řešení orientovaný přístup v
poradenství a terapii" pod vedením Mgr. Leoše Zatloukala, Ph.D. et Ph.D., PhDr. Michala
Věžníka, Bc. Pavla Vítka a PhDr. Daniela Žákovského (710 hodin)
Mgr. Petr Macíček absolvoval navazující výcvik v metodě zvládání hněvu- Liga otevřených
mužů.
Všichni pracovníci absolvovali v září akreditované školení v první pomoci.
V nadcházejícím školním roce, ale i z hlediska dlouhodobé vize střediska by mělo být
plánování DVPP zaměřeno na rozvoj strategického myšlení, strategie učení a sociální
učení s nastavením na rozvoj klientů v oblasti základních sociálních dovedností a rozvoj
kompetencí v oblastech strategií v oblasti učení, plánování a podobně. Budeme se tedy
zaměřovat na to, aby postupně všichni pracovníci byli schopni využívat Metodu
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instrumentálního obohacování (Feuerstein Instrumental Enrichment, FIE), případně
připravujícího se programu ART.
Dále plánujeme umožnění krátkodobého výcviku pro práci s rodinou a rodinnými systémy
v rozsahu do 80 hodin a finanční náročnosti do 15.000,-Kč pro Mgr. Skácelovou.
Vzhledem k omezeným kapacitám a finančním možnostem zařízení a s přihlédnutím ke
shora uvedenému probíhajícímu zvyšování nebo prohlubování odborné kvalifikace, bude
plán aktuálně doplněn po dohodě s vedením zařízení u ostatních pracovníků krátkodobými
kurzy a přednáškami dle domluvy zástupce ředitele s konkrétním pracovníkem.
Základními faktory k domluvě bude především potřebnost a prospěšnost získaných
znalostí a dovedností pracovníka pro klienty střediska.

V Novém Jičíně dne 25.10.2021

Schválil: Mgr. Pavel Tokař
Ředitel VÚ, SŠ a SVP Nový Jičín

Zpracoval: Mgr. Petr Macíček
Zástupce ředitele pro SVP

