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Celková charakteristika
školského zařízení
_____________________________________
Historie
Historie našeho školského zařízení sahá až
do roku 1910, kdy se v Praze konala schůze
Ko-mise pro ochranu dítek a péči o mládež
v Království českém a na základě jednání
byla sepsána smlouva s touto komisí a městem Hradec Králové. Město zřídilo, v domu
č. p. 62 Rokitanského ulici Chlapeckou výchovnu pro méně nadané a lehce slabomyslné hochy a pro ty, u kterých se rodičovská a školní výchova nesetkávala s
úspěchem. Chlapecká výchovna měla
dvoutřídní obecnou školu pro lehce duševně postižené chlapce a pokračující školu
pro starší chovance, kteří zde mohli získat

výuční list v oborech krejčí, obuvník, truhlář a
zahradník. Toto zařízení, kde byli přijímáni
chlapci ve věku 8-14 let, mělo kapacitu 65
chovanců a hlavním jeho smyslem byla výchova k práci a příprava na různá zaměstnání.
V roce 1946 došlo ke změně názvu na Chlapecká výchovna a v roce 1959 na Záchytný
dětský domov. Název Dětský diagnostický ústav má zařízení od roku 1981. Přestože v průběhu let byla budova v Rokitanského ulici několikrát opravována, stal se její technický stav
nezpůsobilým pro využívání daným typem
školského zařízení, kterým Dětský diagnostický
ústav je, a to zejména po stránce hygienické,
kapacitní a dispoziční. Z tohoto důvodu město
Hradec Králové odkoupilo a rekonstruovalo
budovu bývalého hotelu Flora v Plotištích nad
Labem. Do nového objektu se Diagnostický
ústav přestěhoval a činnost zahájil k 1. 4. 2001.
Do roku 2003 formou zvýšeného nájemného
byly uhrazeny městu vložené investiční náklady spojené s rekonstrukcí objektu a v roce
2004 byla budova odkoupena MŠMT.
DDÚ Hradec Králové je v souladu se Zákonem
o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve
školských zařízeních (zákon č.109/2002 Sb. ve
znění pozdějších zákonů) koedukovaným internátním školským zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a školským zařízením pro preventivně výchovnou péči s výše
uvedenou územní působností.
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Dětský diagnostický ústav přijímá děti podle §
2 odst. 3, 4 a 5 a § 7 odst. 1 zákona
č.109/2002 Sb. Do DDÚ jsou umisťovány děti
ve věku od 6 let do ukončení povinné školní
docházky. Pobyt dítěte ve vztahu k aktuální
školské legislativě a k provádění komplexní
diagnostice trvá zpravidla 8 týdnů. Reálná
délka pobytu dítěte je závislá na rozhodování
soudu.

Charakteristika školského zařízení
Statutárním zástupcem Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče, základ
-ní školy a školní jídelny
je PhDr. Pavel Janský, Ph.D.
Dětský diagnostický ústav
Základní úkoly DDÚ
Diagnostika dítěte: Komplexní diagnostika
osobnosti a intelektu dítěte, včetně diagnostiky pedagogické a etopedické.
Edukace dítěte: Výchovné a vzdělávací čin-

nosti, směřující k rozvoji osobnosti dítěte ve
vztahu k jeho individuálním výchovněvzdělávacím potřebám a stanoveným prioritám.
Výchovně terapeutické úkoly: Pedagogické, speciálně pedagogické, režimové a tréninkové činnosti, směřující k rozvoji osobnosti
dítěte ve vztahu k nápravě poruch chování,
sociálních vztahů a přizpůsobení.
Sociálně-právní úkoly: Činnosti směřující k
sociálně právní ochraně dítěte a k zajištění
jeho sociálních potřeb.
Organizační: Činnosti související s umísťováním dítěte, a to ve spolupráci s orgánem
soc. právní ochrany a spolupráce s dalšími
relevantními subjekty v oblasti péče o ohrožené děti.
Koordinační: Činnosti směřující k prohloubení a sjednocení odborných postupů zařízení
v rámci územního obvodu, k ověřování jejich účelnosti a ke sjednocení součinnosti s
orgány státní správy a dalšími osobami, zabývajícími se péčí o děti.

Středisko výchovné péče (SVP)
Středisko výchovné péče poskytuje prostřednictvím činností ambulancí a pobytových částí pracovišť SVP všestrannou preventivní, speciálně pedagogickou, psychologickou, poradenskou, terapeutickou péči a psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch cho-vání a negativními jevy v sociálním
vývoji.
Tato péče se poskytuje dětem, u kterých ještě
nenastal důvod k nařízení ústavní či uložení
ochranné výchovy. Odborná pomoc je nabízena ohroženým dětem v kontextu jejich rodin.

Základní úkoly SVP
 poskytovat svým klientům psychologickou
pomoc a preventivní speciálně pedagogickou péči
 poskytovat odborné konzultace a pomoc

osobám odpovědným za výchovu dětí
 poskytovat metodickou a speciálně peda-

gogickou pomoc školám a třídním kolektivům

Další úkoly:
poskytovat vybraným dětem specifickou
psychologickou, terapeutickou a speciálně
pedagogickou péči
Poradenská a terapeutická podpora rodiny
dítěte
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na základě jejich žádosti

Systém řízení jednotlivých zařízení
Grafické schéma řízení jednotlivých součástí
(pracovišť) DDÚ a SVP Hradec Králové
viz Příloha, str. 45

__________________________________
Celkové hodnocení
školského zařízení
__________________________________
Charakteristika školského zařízení
V rámci své působnosti diagnostický ústav ovlivňuje svou metodickou a koordinační činností
příslušná zařízení v daném územním obvodu,
organizuje porady pracovníků, pracovní stáže,
obsahově zabezpečuje i seminární setkávání a
výcviky. Svou odbornou metodickou činností
pomáhají určení pracovníci DDÚ naplňovat ve
spádových školských zařízeních požadavky
standardů kvality péče. Tato odborná pomoc je
terénem hodnocena pozitivně. Jako přínosné
se rovněž ukazuje přímé zapojení a spolupráce s
vysokoškolským pracovištěm v regionu – především v oblasti erudiční přípravy perspektivních
speciálních pedagogů i pracovníků doprovodných pomáhajících profesí.
Pravidelně byla umožňována stáž a praxe studentů speciální a sociální pedagogiky, byly
uskutečňovány exkurzně hospitační návštěvy,
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recipročně pak i řešeno vlastní studium pracovníků organizace. Ve smyslu příslušného
ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. je realizována potřebná míra spolupráce s institucemi sociálně právní ochrany dětí jednotlivých odborů sociálních věcí. Zcela samozřejmou oblastí je nezbytný kontakt s Policií
České republiky, Městskou policií HK, Okresními soudy, K-centry a řadou dalších institucí.
Průběžně je věnována pozornost specifickým vzdělávacím potřebám dětí, odborně
jsou posuzovány případy a situace dětí zařazovaných do příslušných vzdělávacích
programů a jsou realizována operativně i
příslušná opatření.

Je využíváno internetových stránek k vnější
prezentaci zařízení – lze je nalézt na adrese : www.ddu-hk.cz
Snahou je učinit tyto stránky centrem vzájemné výměny informací, nabídek a prezentací nejen našeho zařízení, ale i zařízení
náhradní rodinné a výchovné péče našeho regionu. Současně se snažíme v rámci
možností posilovat využívání informačních
a komunikačních technologií dětmi i pedagogickými pracovníky. Je proto zpracován
plán rozvoje ICT, který je součástí povinné
dokumentace zařízení.

nizátorem řady akcí sportovního, kulturního i
odborného charakteru (Plavecká štafeta,
Hradecká smeč, Závody v lehké atletice a
další).
Celkové pojetí práce v zařízení je podřízeno
základnímu poslání ústavu, daří se efektivně
propracovávat komunitní systém přímého výchovného a vzdělávacího působení, jsou realizovány nové přístupy, Specifika práce spočívá i v určité časové limitaci pobytu dětí a následném ověřování validity předávané komplexní zprávy, včetně zjišťování katamnestických údajů.
Práva dětí umístěných v zařízení jsou v přímé
praxi respektována, jsou jim vytvářeny komplexní individuální programy. Dětem je nabízena možnost vyjádřit svůj názor v jednotlivých etapách denního i týdenního hodnocení (vesměs při předávání a přebírání příslušné
skupiny dětí), širokou platformou jsou pravidelná společná setkání s cíleně sta-noveným
programem a odborně etopedickým vede-

ním. Je upřednostňován osobní kontakt, dílčí
problémy jsou přenášeny do programové náplně „výběrových skupin“ (spolupráce psycholog – etoped ve smyslu nárysu perspektivy
dalších postupů). Dětskou samosprávu
(spolusprávu) vede, svolává a náměty dětí
přenáší ředitel ústavu. Je chápána rovněž jako další možná forma přenosu názorů a požadavků, tedy aktivní zapojení dětí do činností
DDÚ a přijetí přímého pocitu odpovědnosti.
V oblasti mimoškolní přímé výchovné práce
zachováváme rámec rolí rodinného prostředí,
personální skladbu ( žena - muž ) u výchovné
skupiny. V systému práce je značná pozornost
věnována oblasti zájmových aktivit.
Daří se nabízet dětem činnosti v zájmových
útvarech rozmanitého charakteru, kdy dochází k transformaci výchovných skupin a vytvoření zájmových skupin. Zařazování do
těchto zájmových skupin je využíváno i jako
motivačně výchovný činitel.

GDPR
Naše zařízení v souladu s Obecným nařízením
na ochranu osobních údajů a zákona č.
110/2019 o ochraně osobních údajů celkovou
inventarizaci mechanismů a způsobů získávání a nakládání s osobními údaji klientů a zaměstnanců a zpracovalo aktuální Směrnici na
ochranu osobních ůdajů ve školském zařízení.
Bližší informace lze nalézt na našich webových stránkách.

Ústav je v rámci své spádové oblasti orga76

Zároveň byla provedena revize webových
stránek ve smyslu zákona č. 99/2016 o přístupnosti webových stránek.
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Čerpání dotace z Evropské unie
V rámci šablon jsme dostali možnost čerpat
finanční prostředky s podporou Evropské
unie na zájmovou činnost dětí. Šablony čerpáme na 3 kroužky – badatelský, logický a
čtenářský, na projektové dny a supervizi.

Farma
Projekt dětská minifarma
Terapie za pomoci hospodářských zvířat

Výchovné a terapeutické cíle projektu
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byli vzděláni žáci 5. a 6. – 9. ročníku dle ŠVP
ZV.

Vzdělávací úsek

Každému žákovi byl po čtrnáctidenní adaptační době a po zjištění aktuálního stavu vědomostí a dovedností vytvořen individuální
pobytový plán výuky, který vycházel z výše
uvedených kurikulárních dokumentů.

Výuka ve školním roce 2019 – 2020 probíhala v pěti třídách po celý školní rok.
V 1. třídě byli vzděláváni žáci 1. – 5. ročníku,
jejich vzdělávání probíhalo dle ŠVP ZV vycházející z RVP ZV. Ve druhé třídě se vzdělávali žáci 6. a 7. ročníku a ve 3. třídě se
vzdělávali žáci 8. a 9. ročníku. V obou třídách probíhala výuka dle ŠVP ZV. Ve 4. třídě byli vzděláváni žáci 9. ročníku podle
RVP ZV – LMP a žáci s individuálním vzdělávacím programem s potřebou asistenta. V
5. třídě, na pracovišti Brandlova ul., se
vzdělávali žáci, kteří jsou zařazeni do skupiny kde probíhá odborná výchovně terapeutická prodloužená péče o děti přijaté do
dětského diagnostického ústavu na základě soudního rozhodnutí. Osobní charakteristiky a typy problémů akceptují potřebu
více stabilního prostředí v rámci činností
vyčleněné skupiny s důrazem na poskytnutí
souvisejících ambulantních služeb a výchovné podpory jejich rodin. V této třídě

Vzdělávací program a organizace vzdělávání
v DDÚ je upravena podle individuálních vzdělávacích potřeb a možností jednotlivých žáků.
ŠVP ZV - LMP
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Celkem na pracovišti DDÚ, Říčařova ul. a
Brandlova ul., bylo vzděláváno 55 kmenových
žáků. V naší škole jsou též vzděláváni žáci, kteří jsou umístěni na smluvní pobyt ve středisku
98

výchovné péče Návrat a Pyramida. Tito žáci
zůstávají žáky svých kmenových škol. Do těchto škol se vrací po uplynutí 2 měsíců daných
smlouvou. Ve středisku výchovné péče Návrat se vzdělávalo na prvním i druhém stupni
celkem 35 žáků. V měsíci únoru se uskutečnila
škola v přírodě v Krkonoších.
Do naší školy byly umisťovány děti s širokým
spektrem různých znevýhodnění. U žáků převažovaly závažné problémy v oblasti poruch
chování, a to zejména s nerespektováním autorit – ve škole i v rodině, se záškoláctvím, agresivitou, krádežemi, s vlivem závadových
part, dále žáci se sexuálně rizikovým jednáním
a v neposlední řadě i se zkušeností
s alkoholem, kouřením a požíváním návykových látek. Šlo převážně o žáky bez motivace
ke školní práci, se syndromem ADHD, se specifickými vývojovými poruchami učení, s logopedickými problémy, ale také
s onemocněním neurologického a psychiatrického charakteru. Též bylo značné množství
žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a
několik žáků týraných a zneužívaných svými
blízkými. Na pracovištích SVP v Pardubicích a
SVP Říčařova v Hradci Králové byli vzděláváni

žáci ve čtyřech třídách. Tito žáci jsou v SVP
umístěni na žádost rodičů, tudíž zůstávají žáky svých kmenových škol, s nimiž jednotlivá
odloučená pracoviště SVP spolupracují při
dosahování vytyčených výchovně vzdělávacích cílů.
Na vyučující, kteří jsou plně kvalifikováni, a
na jejichž přípravu byla kladena vysoká náročnost, neboť žáci jednotlivých ročníků přicházejí a odcházejí v průběhu celého školního roku a jejich znalosti a dovednosti jsou i
v rámci jednoho ročníku naprosto rozdílné.
Z důvodu ztráty rozmísťovacích kompe-

tencí DÚ a pomalého rozhodování soudů děti v naší škole setrvávají významně
déle, než je stanoveno v zákonu č.109/
2002 sb. o výkonu ústavní výchovy. Z tohoto důvodu školou prochází menší počet dětí, než tomu bylo
v předcházejících letech.
I v letošním roce se i naše škola aktivně zapojila do inkluze a společného vzdělávání,
která byla vládním nařízením aplikována
v září 2016. V rámci těchto opatření se
s dětmi realizovala podpůrná opatření navrhovaná školskými poradenskými zařízeními a
byla realizována na 1. i 2. stupni ZŠ.

vedeni k vytváření a upevňování školních a
pracovních návyků, k získání odpovídajících
kompetencí.
Jako součást výuky vlastivědy, zeměpisu, dějepisu a občanské výchovy proběhlo několik
exkurzí a besed. Velmi zdařilá byla beseda
k 30.výročí Sametové revoluce. V červnu 2020
navštívili žáci společně se svými učiteli pietní
místo Ležáky a vzpomněli na výročí II. světové
války. V rámci zeměpisného cyklu Planeta
3000 shlédli žáci program Indonésie po stopách lidojedů. Dále proběhla exkurze do
Hvězdárny a planetária Hradec Králové
s názvem Sluneční soustava a planeta Země.
Žáci navštívili představení Filharmonie Hradec
Králové a Klicperova divadla. Po celý školní
rok se žáci průběžně účastnili různých sportovních soutěží a turnajů. Nejvýznamnější událostí
byla Hradecká smeč – turnaj ve stolním tenise.
Žáci měli v neposlední řadě možnost setkání
s hokejisty HC Hradec Králové. Po tomto setkání proběhla prohlídka s výkladem na zimním stadionu v Hradci Králové. Již tradičně žáci besedovali s fotbalisty FC Hradec Králové a
dále proběhla beseda s profesionálními sportovci z oboru kulturistiky a silového trojboje.
Spolupráce s hradeckými středními školami

Vzhledem k potřebám jednotlivých žáků
probíhala výuka zcela individuálně. Během
výuky a klasifikace bylo přihlíženo k SVPU a
doporučení psychologů a ostatních odborných pracovníků, jako jsou PPP a SPC. Byla
také prováděna individuální logopedická
péče. Byly využívány nové metody a styly
práce. Jako vynikající motivace se osvědčila pochvala za sebemenší náznak úspěšného zvládání požadavků, neboť mnozí žáci
zde zažili pochvalu poprvé v životě. Žáci byli
9
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vyvrcholila raftovými závody, kdy se účastnili
naši žáci společně se svými učiteli. Na podzim
jsou naši žáci tradičními účastníky soutěže
v nohejbalu v Kostelci nad Orlicí. V rámci prevence sociálně patologických jevů žáci navštívili Protialkoholní záchytnou stanici
v Pardubicích. Také jsou pro žáky realizovány
takové výchovně vzdělávací akce, které napomáhají k utváření a rozvoji osobnostních vlastností prostřednictvím silného emocionálního
prožitku, např. canisterapie. Další významný výchovně vzdělávací prvek představují terapeuticko výchovné aktivity na naší minifarmě, kde
se kromě dvou koní nacházejí čtyři kamerunské
kozičky. Tato dětská farma umožňuje realizo-

vat aktivity dětí v rámci mezipředmětových
vztahů a významně napomáhá při plnění či dosahování výchovně vzdělávacích cílů. Tyto aktivity jsou plánovány ve spolupráci s jinými úseky,
jako je odborný, výchovný a zdravotní, kdy jsou
programy koncipovány na konkrétní typ osobnosti dítěte. Dané „zážitkově zátěžové programy“ jsou také plánovány a realizovány ve formě cykloturistické či turistické. Výchovně vzdělávací akce s charakterem zátěže se koncipují
do prostředí přírodního (hory, řeky, skály, lanová
centra,….), neboť pro vlastní plánování a realizaci vyžadují charakter náročnosti ve smyslu
vlastní efektivity ve vztahu k výchovně vzdělávacím cílům. Zátěžové akce se opírají o teorii
zážitkové pedagogiky, kde je motivem atraktivnost akcí v podobě různých psychických a fyzických aktivit, které využívají prostředku silného
emocionálního prožitku a mohou vést ke změně
postojů, hodnot a z části i vlastností osobností
dětí. Ze zkušeností je zřejmé, že se jedná o velmi
funkční metodu výchovy a vzdělávání, jejíž pří-
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nos pro osobnost dětí vede novým zážitkům, které se stávají prožitky a dále se
transformují do podoby nových zkušeností
a příznivě ovlivňují následné chování dětí,
které je společností hodnoceno jako žádoucí.

Školní rok byl náročný na empatické vedení žáků, na klidné, důsledné a trpělivé přístupy pedagogů. Pedagogové zajišťují rovnost přístupu k právům umístěných dětí bez
jakékoli diskriminace z důvodu sociálního
původu a zdravotního stavu tím, že realizují
výchovnou, vzdělávací a sociální péči a
využívají různá podpůrná opatření (např.
speciálně pedagogickou a psychologickou péči). Většinou se podařilo navázat
s žáky úspěšnou spolupráci a aktivně plnit
požadavky plynoucí ze vzdělávacích programů pro příslušné ročníky.
Všichni pedagogičtí pracovníci se aktivně
zapojují do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a nejen to, jsme fakultním
pracovištěm UHK, kde studenti získávají
praxi v neučitelských oborech. Také je na

velmi dobré úrovni navázána spolupráce
s Univerzitou Pardubice, Univerzitou Olomouc,
Univerzitou Ústí nad Labem, OA, SOŠ a JŠ s
právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové – obor Sociální činnost a VOŠ Litomyšl. Příležitostně na našem pracovišti vykonávají praxi také studenti z jiných středních a vysokých
škol. Praktikanti jsou velmi spokojeni
s průběhem a vedením praxí, což odpovídá
stále většímu počtu zájemců o vykonání praxe právě v naší škole.

Výchovný úsek

Vzdělávání ve škole bylo v druhém pololetí
velmi náročné a problematické z důvodu koronaviru COVID – 19. Činnost školy se řídila
doporučením, které vydalo MŠMT
v návaznosti na zasedání vlády ze dne 12. 3.
2020, kdy byla zakázaná osobní přítomnost
žáků při vzdělávání. Zároveň bylo vydáno doporučení pro školská výchovná a ubytovací
zařízení, kde bylo doporučeno omezení činnosti v maximální možné míře a zajištění činnosti na pracovišti takovým počtem pedagogických a jiných pracovníků, který vyžadují
právní předpisy, tudíž někteří žáci odjeli domů
ke svým rodinám vybaveni studijním materiálem, ostatní se připravovali na otevření školy
po epidemii v náhradním provozu školy. Vzdělávali se dle učebních plánů daných ŠVP – ZV.
Bylo nejprve vybráno stěžejní učivo pro jednotlivé ročníky a předměty a po jejich zvládnutí se pokračovalo v osvojení zbývajícího učiva. Po návratu žáků z rodin bylo zjištěno do
jaké míry zvládali domácí samostudium a byly
vytvořeny podmínky k osvojení problematicky
osvojeného nebo zcela nezvládnutého učiva.
I přes veškerá úskalí můžeme konstatovat, že
poslední čtvrtletí školního roku se podařilo
zvládnout. Nikdo z žáků ani učitelů neonemocněl.

Činnost výchovného úseku vychází a řídí se
dle schváleného vzdělávacího programu pro
mimoškolní výchovu (Edukační program DDÚ
Hradec Králové).
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Zajišťuje výchovnou, reedukační a resocializační činnost s dětmi ve vztahu k jejich specifickým potřebám. Realizuje individuální vý-

chovné plány, zpracovává dílčí podklady
pro tvorbu komplexní diagnostiky a průběžná hodnocení dětí, podílí se na tvorbě
programu rozvoje jejich osobnosti a na
obsahu závěrečné zprávy, včetně výchovných doporučení.

Personální zabezpečení
Pracoviště Říčařova má čtyři výchovné skupiny s kapacitou 4 – 6 dětí. U každé z nich pracují dva kmenoví vychovatelé muž a žena,
kteří nahrazují rodinný model matka a otec.
Tyto role jsou také důležité pro samotnou diagnostiku, kdy ukáží, jaký postoj dítě zaujímá
k těmto autoritám. Pouze u 4. výchovné skupiny, do které jsou vřazeni chlapci se zvýšeným
agresivním potenciálem, působí vychovatelé
muži.

Dále jsou v týmu 3 vychovatelé, tzv. pendleři, kteří pracují s dětmi individuálně, spolupracují s vychovateli při zajišťování náročnějšího programu a zastupují kmenové vychovatele v jejich nepřítomnosti.
Nedílnou součástí výchovného úseku je asistent pedagoga, který pomáhá v situacích,
kdy je třeba individuální přístupu u dětí psychicky labilních, agresivních, nebo vyžadujících soustavnější péči a dohled. Důležitým
prvkem je i jeho účast při řešení náročných
či neplánovaných situací – akutní příjem,
útěk, úraz dítěte. Podílí se také na umístění
dětí a mládeže v rámci tzv. záchytného režimu, kdy naše zařízení určené pouze dětem
do ukončení povinné školní docházky, musí
v souladu se školskou legislativou přijímat do
tohoto režimu i svěřence z výchovných ústavů pro mládež.
Organizační struktura
Celková organizační struktura se opírá o
pravidelný režim se sledem stabilních činností a organizačních bloků, který dává
ohroženým dětem s rizikovým chováním, s
ADHD nebo s deprivačními projevy pocit
jistoty, bezpečí a současně jasně vymezuje
požadované výchovné „mantinely“.

Přestože se musel program a činnosti pro děti
výrazně omezit a přizpůsobit náhle vzniklé situaci, pedagogičtí pracovníci se snažili, aby děti co nejméně pocítily dopady pandemie. Pro
vychovatele to znamenalo zvýšenou pracovní
zátěž, která souvisela s operativním plánováním programu se značně sníženými možnostmi
– izolace výchovných skupin, nemožnosti realizace společných akcí, kroužků, komunity, vycházek a výletů mimo zařízení apod.
Výchovné skupiny
Děti jsou rozděleny do jednotlivých skupin
s přihlédnutím na věk, osobnost, anamnézu a
sourozenecké vazby.
1. výchovná skupina - do 6 dětí - 6 až 10 let
(mladší školní věk), koedukovaná

2. výchovná skupina - do 6 dětí - 11 až 13 let
(starší školní věk), koedukovaná
3. výchovná skupina - do 8 dětí - 13 až 16 let
(starší školní věk), koedukovaná

4. výchovná skupina - do 8 dětí - 13 až 16 let
(starší školní věk), chlapecká
Činnost skupin se řídí týdenními plánovanými
aktivitami, ve kterých se promítají v rámci ko-

Pandemie koronaviru
Školní rok 2019 / 2020 byl v našem zařízení
výrazně ovlivněn pandemií koronaviru. Museli jsme operativně naplánovat a zajistit
chod DDÚ v krizovém období. Došlo ke snížením personální kapacity výchovného úseku v důsledku omezení provozu a zvýšených
zdravotních rizik. Došlo k rozdělení pracovních týmů, byly odděleny výchovné skupiny
a upraven režim návštěv , s následným dočasným zákazem.
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munitního systému standardní, pravidelné činnosti (výchovně terapeutické, klubové a zájmové) s individuálně či skupinově zaměřenými odbornými činnostmi, vycházejícími z aktuálního
složení výchovné skupiny a z potřeb pedagogické i psychologické diagnostiky. Nedílnou
součástí je reedukace jsou, aktivity zaměřené
na rozvoj sociability, utváření morálních postojů,
norem a hodnotového systému. Důraz je kladen
na pohybové a sportovní aktivity (vzhledem k
velkému procentu dětí se syndromem ADHD),
dále pak činnosti výtvarné, poznávací, turistické, hudební, přírodovědné apod. Tento model
týdenní činnosti se v podmínkách diagnostického ústavu, i přes vysokou variabilitu složení dětí,
osvědčuje a je při zachování jasné struktury dostatečně flexibilní a přínosný.
U vybraných dětí se ve spolupráci s etopedy,
psychology a dalšími pracovníky realizují individuální i skupinová terapeutická sezení, děti se
také učí relaxacím. V rámci denního režimu zůstává i prostor pro osobní volno, ve kterém si děti realizují činnost dle svého výběru (tj. čas neorganizovaný dospělými). Novým prvkem ve výchovném působení u dětí jsou soudem podmíněné dlouhodobé pobyty, přesahující i jeden
rok, které vyžadují specifickou úpravu motivace
a stimulů, vytváří se tím také současně větší prostor pro práci s rodinou.
Komunitní systém práce
V rámci komunitního systému práce je jednou
týdně organizováno velké společné setkání,
kterého se účastní všechny děti a pedagogičtí
pracovníci (vychovatelé, učitelé, psycholog,
etoped), jednou měsíčně se přidává 5. skupina
z odloučeného pracoviště Brandlova.
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Komunitní setkání je jasně strukturované, s
důrazem na terapeutické uchopení hlavního problému. Stabilní prostředí se zažitými
rituály a komunitními rolemi vytváří model,
obsahující terapeuticko- výchovné, hodnotící, tréninkové i relaxační prvky, kde hodnotící složka je redukována a vázána především k vybraným aktuálním problémům,
zpracovaným v prostředí skupinové dynamiky, prostřednictvím emočního prožitku.
Tato komunitní forma je osvědčená ve
vztahu k častým osobnostním charakteristikám umísťovaných dětí (snížená schopnost
soustředění, nízká míra frustrační tolerance,
hyperaktivita – nutnost hlubšího prožitku a
emočního přeladění v rámci jednotlivých
součástí).
Komunitě pravidelně předchází porada
pedagogických i odborných pracovníků,
na které je definována „zakázka“ (hlavní
problém), dohodnuta příslušná technika ve
vztahu k požadovanému cíli, pravděpodobným reakcím dětí a vhodným intervencím dospělých.

Bezprostředně po komunitě následuje krátká
pracovní porada pedagogického týmu, reflektující její průběh ve vztahu k dalšímu působení.
Na „velké“ komunitní setkání volně navazuje v
týdnu skupinové sezení s kmenovým vychovatelem (tzv. reflexní skupina), které v uzavřenějším prostředí skupiny dále zpracovává aktuální komunitní téma (forma tréninkové skupiny,
modelování problémových situací, beseda…).
Systém hodnocení dětí v rámci
režimové struktury
Denní hodnocení je nedílnou součástí systematického působení na dítě. Pomocí pozitivní
motivace se vytvářejí soubory pravidel chování a jednání v sociálním prostředí, cílem je
zvnitřnění hodnotových norem. Využíváme v
patřičných mezích i přirozené potřeby dětí
soutěžit, porovnávat se s ostatními i se svými
vlastními výkony. Zároveň se snažíme vlastní
hodnocení vést formou vzájemné interakce,
zpětných vazeb mezi dítětem, dospělým a
kolektivem a náhledem na vlastní chování a
jednání.
Přehlednost a jednoduchost hodnotícího systému a jeho důsledné uplatňování přispívají k
posilování vlastní odpovědnosti dětí, náhledu
na své chování a jednání a tvoří základ pro
postupné zvnitřňování sociálních norem. Hodnotící systém je akceptován i jejich rodiči, kteří
tak v případě projevení zájmu mají možnost
sledovat průběžný vývoj chování svých dětí,
mohou takto participovat na výchovném působení ve spolupráci s našimi pracovníky, v
konkrétních případech máme z jejich strany
pozitivní odezvu.
V rámci výchovného úseku provádí denní
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hodnocení vždy příslušný vychovatel před
předáním dětí noční službě. Při těchto zpětnovazebních reflexích a hodnoceních dodržujeme zásadu individuální specifikace hlavního
problému dítěte – aktuální prioritu. Každé dítě
by mělo v rámci denních aktivit zažít dílčí prožitek úspěchu. Tento požadavek je velmi důležitý například pro děti s ADHD, nízkým sebevědomím..
Pravidelné „týdenní hodnocení“ probíhá v
jednotlivých skupinách se skupinovými vychovateli. V rámci diskuze s každým jednotlivým
dítětem je shrnuto jeho chování za předchozí
hodnotící týden a na závěr je seznámeno s
návrhem na udělení „výhod“ či „nevýhod“.
Děti mají možnost se vyjádřit nejen ke svému
hodnocení, ale i k hodnocení svých vrstevníků, je tu prostor pro zpětnou vazbu, podporu
úspěchů i nápovědu možných řešení nezdařených aktivit. Tyto návrhy jsou druhý den
schváleny posudkovou poradou a evidovány
jako příslušná výchovná.
Významnou součástí týdenního hodnocení je
také stanovení si jednoho konkrétního cíle,
který si dítě určí samo (nelhat, nepodvádět
aj.) a po celý následující týden usiluje o jeho

dosažení či o změnu ve svém chování.
Týdenní časový horizont je optimální pro využívání možností krátkodobější motivace (tj.
opatření v horizontu od jednoho dne do
týdne).
V některých případech je využívána také
motivace v rozsahu pouhého jednoho dne
(malé děti, nekompenzované ADHD aj.).
Výběrové skupiny a individuální terapie
Při pravidelných „posudkových“ poradách,
organizovaných 1x týdně, kladou pedagogičtí pracovníci „terapeutickou“, nebo intervenční zakázku příslušným specializovaným
odborným pracovníkům. Ti pak zpětně seznamují ostatní s jejím průběhem, dosaženými dílčími výsledky, případně s úkoly a doporučenými opatřeními ve vztahu ke klientovi. Důležitým úkolem posudkových porad je
odlišit, které problémy dětí bude vhodnější a
efektivnější řešit prostřednictvím práce kmenových vychovatelů ve standardní skupině,
kdy zvolit výběrovou skupinu cíleně složenou
z dětí s podobným problémem, nebo přesunout důraz na individuální terapii. Individuální terapeutický přístup je u mnohých starších
dětí efektivnější a je svěřen odborným pracovníkům (psycholog, etped).
Prevence
V našem zařízení se zaměřujeme na primární
i sekundární prevenci v různých oblastech
(závislosti, kyberšikana, šikana aj.). Primární
prevenci rizikového chování cílíme na děti,
u kterých se ještě nevyskytlo rizikové chování.
Při sekundární prevenci se snažíme o předcházení vzniku, rozvoje a přetrvávání rizikového chování u dětí, které jsou již rizikovým

chováním nejen ohroženy, ale již se u nich
projevuje. Např. předcházení vzniku a rozvoji
závislosti u jedinců, které již drogu užívají

Klubová činnost
Osvědčenou součástí výchovného programu
je klubová činnost. Dětský klub probíhá 1x týdně. Tato činnost klade důraz na aktivní a relativně samostatný přístup dětí při přípravě a realizaci zábavného programu pro celý kolektiv.
Program si pro ostatní děti připraví vždy jedna
výchovná skupina, která moderuje všechny
hry a soutěže. Vychovatelé jsou pouze v roli
pozorovatelů, dětem do programu zasahují
minimálně, naopak se spontánně zapojují do
všech činností. Na konci klubu probíhá jeho
zhodnocení jak ze strany dětí tak vychovatelů,
každý může vyslovit svůj názor, co se mu během programu líbilo, nelíbilo, co by šlo udělat
lépe či jinak.
Cílem je vedle rozvoje kreativity a samostatnosti i vytváření pozitivního příkladu možných
volnočasových aktivit. Přináší často dětem novou zkušenost a prožitek při organizování a řízení činností, setkávají se s odpovědností, kterou mají náhle „tváří v tvář“ vůči svým kamarádům, byť jde převážně o zábavu a rela-

xaci.
Zájmová činnost
Děti s poruchami chování mají oslabenou
emocionální stránku, díky tomu mají problémy
se zvládáním svých emocí, stresu. Obtížně rozpoznávají jak vlastní emoce, tak emoce druhých, mají problém zacházet se zlostí, hněvem
a strachem. Pro intervenci v emocionální oblasti je důležité vědět, že pozitivní zážitky jsou
pro děti s poruchou chování cestou
k objektivizaci náhledu na vlastní situaci. Vrstevnické aktivity
a 14
pozitivní zážitky jsou
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využitelné i pro cílenou intervenci a korekci v
oblasti sebevnímání a sebehodnocení.
Všem dětem pravidelně nabízíme (vedle činností připravovaných ve výchovné skupině) také výběrové kroužky, ve kterých se mohou realizovat a při kterých dochází k přirozenému prolínání dětí z různých kmenových skupin i odloučené 5. skupiny z pracoviště Brandlova.
Výběr je nedílnou součástí hodnotícího systému.
Děti si mohou vybrat z pestré nabídky: plavání,
výtvarný, sportovní (florbal, hokejbal, fotbal, stolní tenis, kulečník, tenis aj.), vaření, keramický,
modelářský, zahradnický, IT kroužek, kondiční
kulturistiku, rybaření, jízdu na koni, bowling, inline bruslení a další. Na kroužcích se podílejí
všichni vychovatelé, asistenti, etopedi.
Další výchovně vzdělávací aktivity
Mimoškolní činnost zaměřujeme na realizaci výchovných a výukových cílů formou naplňování
volnočasových aktivit. Záměrně a cíleně volené
akce umožňují zvnitřnění návyků k vhodnému
využívání volného času svěřených dětí a pro
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pedagogické pracovníky vhodnou příležitost k prohloubení jejich diagnostiky.
Přehled akcí:


Slavnosti Holovouských malináčů



Riegrova stezka



beseda s hokejistou Janem Bergerem



exkurze ve Výzkumném ústavu ovocnářském
Holovousy



Memoriál Čestmíra Škorpila v chytání ryb



dostihy Pardubice



Setkání národů



vánoční Hrádek u Nechanic



přehrada Les Království



Národní technické muzeum Praha



Čertovské experimenty – Univerzita HK



výstava betlému Rychnov n. Kněžnou



Zemská brána



turnaj v nohejbalu Kostelec n. Orlicí



Jiráskovy skály



beseda s Vojtěchem Koritenským - kulturistika



návštěvy hokejových utkání HK Moutfield



beseda s rybáři



výstava železničních modelů



Kočičí hrádek



Muzeum v Pardubicích



divadlo Drak



Broumovský klášter



Ratibořice – po stopách Boženy Němcové



exkurze ve firmě na pěstování chilli papriček Nová Paka

Spolupráce s veřejností
V letošním roce proběhly dvě besedy s rybáři,
kteří seznámili děti se základy rybolovné techniky, předali našim dětem dar ve formě prutů,
návnad a dalších nezbytností pro rybaření.
Díky pravidelnému rybářskému kroužku pod
vedením našich vychovatelů, na kterém si děti rozvinuly své schopnosti v rybaření, jsme se
mohli přihlásit do rybářských závodů pro veřejnost v Kunraticích. Ve dvou kategoriích jsme
dokonce dosáhli na stupně vítězů.
Již několikátým rokem spolupracujeme
s gymnáziem J. K. Tyla, které nás jako pořadatel zve na závod raftů středních škol Mezi mosty. Děti tak mají možnost změřit své síly, zažijí
atmosféru opravdového závodu a zažijí
spoustu legrace.
Spolupráce s hradeckými
fotbalisty a hokejisty
Již několikátým rokem trvá spolupráce mezi
FC Hradec Králové a Dětským diagnostickým
ústavem. Hradečtí fotbalisté nám poskytují
zdarma permanentky, na oplátku je děti chodí povzbuzovat na stadion. Stejně tak je to
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s hokejisty Mountfieldu HK. Jednou ročně přichází hráči na besedu do DDÚ, rozdají mezi
děti drobné dárky, zahrají si s nimi florbal, kopanou. Děti se aktivně zapojují do besedy
svými připravenými dotazy z oblasti sportu,
obdarují hráče drobnými dárky vlastní výroby.
Canisterapie
Každých 14 dnů probíhá canisterapie
s psycholožek, která má canisterapeutický
výcvik. Kontakt se psem pomáhá rozvíjet citové, rozumové a pohybové schopnosti (cílená
hra, slovní zásoba..), relaxovat.
Sebeobsluha, pracovní a sociální dovednosti
Součástí výchovné práce v našem školském
zařízení je i snaha naučit děti sebeobsluze,
pracovním a sociálním dovednostem a návykům tak, aby se po ukončení ústavní výchovy
mohly úspěšně zapojit do společnosti. Děti
jsou zapojovány do vaření, úklidu, při činnosti
v dílně se učí základním dovednostem v používání drobného nářadí, na zahradě základům pěstitelství, učí se zacházet samostatněji
s finančními prostředky (finanční gramotnost).

Regionální soutěže
V letošním roce se díky situaci s koronavirem
soutěže nekonaly

Odborný a sociální úsek

Výroční zpráva 2019 - 2020

Odborný úsek

psycholog, speciální pedagog – etoped,
etoped – koordinátor

Zážitková edukace
Užitková zahrada
Svépomocí jsme si vybudovali užitkovou zahradu, na které se děti učí základním pěstitelským činnostem, jak používat nářadí, pečovat o rostliny, jak si vypěstovat rajčata,
papriky, jahody a další. Bylinky nám věnovala hradecká Farmaceutická fakulta – její botanická zahrada.
Letní táborové pobyty
Důležitou součástí pobytu dětí v DDÚ jsou i
dva letní tábory, kde děti mohou poznat, že
volný čas se dá trávit aktivním smysluplným
způsobem.
První týdenní tábor se zaměřením na celotáborovou hru probíhal v Podkrkonoší
v Borovničce. Děti byly rozděleny na dva
týmy, které mezi sebou soupeřily a poměřovaly si své síly. Děti se učily týmové spolupráci.
Druhý dvanáctidenní se konal v Krkonoších
v horském středisku Jánské Lázně a byl zaměřen na turistiku. Děti prochodily celé východní Krkonoše od Žacléře až po Špindlerův Mlýn, vystoupaly také na naší nejvyšší
horu ČR.
Zimní ozdravný pobyt
V zimním období každoročně jezdíme na
ozdravný pobyt do Krkonoš, kde celý týden
probíhá intenzivní výuka běžeckého lyžování, kdy na konci pobytu každé z dětí zvládne
základy běhu.

V diagnostickém ústavu pracovali tři psychologové (absolventi vysokoškolského studia psychologie) – zabezpečující potřebná psychologická vyšetření přijímaných dětí, podíleli se na
komplexním diagnostickém vyšetření a sestavování potřebných individuálních výchovně
vzdělávacích programů rozvoje osobnosti dítěte. Poskytovali servis pedagogickým pracovníkům, a to včetně metodické pomoci celému týmu. Jednalo se o podíl na vedení odborných přednášek a seminářů pro pedagogické pracovníky zařízení. Etoped koordinátor
zajišťoval dle Plánu vzdělávání odborné vzdělávání pracovníků našeho zařízení, ale i zařízení etopedické sítě, prostřednictvím realizovaných přednášek a kurzů. Psychologové a etopedi dále zabezpečují potřebné intervenční
služby dětem na pobytu v našem zařízení ale i
v zařízeních spádové oblasti. Provádějí vstupní
psychologické vyšetření dětí a doporučují
opatření ke zvýšení efektivity reedukačního a
resocializačního působení. V rámci přímého
působení na děti organizují a uskutečňují individuální, skupinovou a rodinnou terapii. Formou ambulantní péče poskytují služby dětem
po ukončení pobytu v zařízení. Dále se zaškolení psychologové a etoped zařízení podílí na
ověřování standardů kvality péče o děti ve
školských zařízeních našeho regionu. Speciální
15
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pedagog — etoped uskutečňuje speciálně pedagogické nápravné, edukační, reedukační a
kompenzační činnosti s jedinci a skupinami dětí.
Dále připravuje, odborně vede a vyhodnocuje
speciálně pedagogické edukační, výcvikové,
terapeutické a preventivní programy osobnostního rozvoje dítěte. V neposlední řadě odborný
úsek iniciuje a realizuje případová setkání odborníků a zainteresovaných stran při řešení záležitostí umístěných dětí. Realizují metodickou
podporu při zavádění standardů péče ve školských zařízeních spádové sítě. Standardem poskytované péče se stala kromě intenzivních
vlastních terapeutických činností s dítětem také
spolupráce s jeho rodinou, a to v těsném kontaktu s orgány sociálně právní ochrany dětí,
soudy a dalšími zainteresovanými institucemi
tak, aby naše pracoviště bylo pro region významným pomocníkem v řešení péče o ohrože-
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né děti. Dalším důležitým úkolem i nadále
zůstává spolupráce se zařízeními spádové
oblasti zejména při realizaci standardů péče a koordinační činnosti výkonu ústavní
výchovy daného regionu. Ke konci hodnoceného období odborný úsek přistoupil k
autoevaluaci kvality poskytované péče
umístěným dětem. Jedná se o průzkum názorů dětí, jejich zákonných zástupců i dalších institucí po ukončení pobytu v našem
zařízení.
Sociální úsek
Sociální úsek zajišťuje realizaci sociálně
právní agendy a souvisejících služeb přijímaným dětem. V pracovní náplni sociálních pracovnic je jak přímý kontakt s dítětem a jeho zákonnými zástupci, tak i komunikace se všemi zainteresovanými subjekty,
jako jsou kmenové školy, orgány sociálně
právní ochrany dětí příslušných okresních
úřadů, školská zařízení pro výkon ústavní a

ochranné výchovy, soudy, policie, zdravotnická zařízení, atd. Toto pracovní zařazení klade
svým širokým rozsahem požadovaných činností vysoké profesní nároky a současně potvrzuje nezastupitelné místo diagnostického
ústavu v systému náhradní výchovné péče. V
uplynulém školním roce nebylo provedenými
kontrolami státního zastupitelství a školské inspekce zjištěno žádné pochybení či nedostatky ve vedení agendy umístěných dětí, včetně
zajištění odpovídající péče o tyto děti.
Od března 2020 byla činnost úseku stejně jako
celého zařízení poznamenána epidemií onemocnění Covid-19. Tato skutečnost však neměla vážný dopad na úroveň kvality poskytované péče o umístěné děti. Navíc byli pracovníci úseku zapojeni do distribuce ochranných pomůcek dodávaných zřizovatelem a
krajem pro zařízení regionu.

Provozní úsek
Provozní úsek zahrnuje úseky ekonomický,
zdravotní, školní jídelnu a údržbu.

Elokované pracoviště Brandlova, HK
Organizační změna, důvody, cíle
Dětský diagnostický ústav upravil s platností
od 1. ledna 2016 ve svém programu organizační změny, upravující strukturu poskytovaných služeb, vyplývající z aktuálních požadavků a potřeb klientů školského zařízení i spolupracujících subjektů.
Jde o odbornou výchovně terapeutickou pro17
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dlouženou péči o děti přijaté do DDÚ HK na
základě rozhodnutí soudu nebo žádosti rodičů, jejichž osobnostní charakteristiky a typy
problémů akcentují potřebu více stabilního
prostředí v rámci činnosti vyčleněné skupiny,
s důrazem na poskytování souvisejících ambulantních služeb a výchovné podpory jejich
rodinám. Činnost a program této vyčleněné
skupiny, včetně příslušné třídy základní školy,
je propojen a koordinován se školními i mimoškolními aktivitami v rámci celého školského
zařízení, tak aby byly v požadované míře zajištěny potřebné sociální kontakty umístěných
dětí.
Jedním z cílů tohoto výchovně terapeutického a stabilizačního programu, nabízeného
nejčastěji v délce přesahující standardní
dvouměsíční pobyt, je návrat dětí do rodin,
včetně poskytování následné podpory. Prakticky se jedná o dílčí obnovení osvědčeného
programu dlouhodobé péče o děti s
„hraničními“ problémy, které byly v rámci in-

stitucionální výchovy připravovány a směrovány pro zvládnutí prostředí dětských domovů rodinného typu, nebo pro návrat do
rodinné, případně náhradní rodinné péče.
Součástí programu pro přijaté děti je propojení činností vedených odbornými pracovníky tohoto pracoviště s aktivitami a programy
dostupnými ve městě a jeho okolí a související příprava dětí na zvládání mimoústavního
prostředí, vyžadující posílení jejich příslušných osobnostních kompetencí.
Personální zabezpečení
Tým elokovaného pracoviště byl zabezpečen v rámci vzdělávacího úseku 2 učiteli,
výchovný úsek byl obsazen 2 vychovateli a
2 asistenty, dále pak 3 asistenty pro noční
práci. Odborné zázemí poskytoval etoped a
v rámci potřeb na pracovišti docházely psycholožky z hlavního pracoviště, dále pak
sociální pracovnice. Provozní úsek zastupují
2 kuchařky, uklízečka a údržbář. Vedoucím
zařízení je zástupce ředitele pro odloučené
pracoviště.
Činnost pracoviště
V období od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020 zde
bylo umístěno průběžně 9 dětí (4 dívky a 5
chlapců), další 3 chlapci a 1 děvče byli vedeni ve stavu a docházeli z rodinného prostředí na pravidelné konzultace.
Hlavním cílem bylo naplnit zamýšlené koncepční cíle a požadavky. Vedle systematického a provázaného odborného vedení dětí jak v individuální rovině, tak i v rámci týmo-

vého vedení ze strany výchovného, vzdělávacího i odborného úseku, se využívalo i možností, které poskytuje vlastní umístění pracoviště –
vedle standardních nabídek kulturního i společenského vyžití, také zapojení do zájmových
kroužků domu dětí a mládeže, kde jsme opět
navázali dobrou spolupráci. Děti se pravidelně
a aktivně zapojovaly do kroužků stolního tenisu, parkuru a kin ballu. Současně byla využívána nabídka večerních divadelních představení.

V první polovině prosince bylo pro naše zařízení zorganizováno benefiční představení ve
spolupráci s divadelním tělesem B.I.Z.O.N.I. a
hudební skupinou Déjá vu. Výtěžek z této benefice byl využit na nákup vánočních dárků a
část výtěžku byla využita pro zájmovou činnost dětí.

Zároveň se nezapomínalo i na propojení
s dětským kolektivem pracoviště Říčařova, kdy
jsme se dětmi pravidelně podíleli se na dětském klubu, činnostech zájmových kroužků,
účastnili se společných besed se známými
osobnostmi nebo vytváření společných týmů
pro sportovní akce. V rámci celého školního
roku se děti pravidelně zapojovaly do činnosti
dětské farmy na pracovišti Říčařova. Poměrně
často se obě skupiny dětí spojovaly při víkendových akcích a prázdninové měsíce již probíhaly v činnostech spojené do jednoho pracoviště.
18
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Nedílnou součástí byla v rámci možností a snahy
zainteresovaných zákonných zástupců dětí intenzivní spolupráce a podpora všech aktivit,
které patřičným způsobem rehabilitovaly poškozené, narušené či nedostačivé vzájemné vztahy
a vazby. Probíhaly cílené i spontánní konzultace
a společná sezení s dětmi, návštěvy v rodinách
či v zařízeních náhradní rodinné péče a poměrně časté víkendové pobyty dětí v rodinném
prostředí, včetně následné výměny informací a
zpětné vazby o vlastním průběhu. Významnou
kategorií péče byla v případě návratů dětí do
rodinného a školního prostředí práce s třídním
kolektivem a učiteli kmenové školy pro vytváření
přátelského a tolerantního přijetí našich dětí.
K 30. 6. ukončilo postupně pobyt 8 dětí. Z toho
se zpět do rodinné péče vrátily 2 děti, 4 děti byly umístěny do DDŠ, 2 děti byly umístěny do
DD . Děti, které se vracely domů, jsou nadále v
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rámci dohody s rodinnými zástupci a příslušnými pracovišti OSPOD povinny pokračovat na našem pracovišti v rámci ambulantní a konzultační péče.
Hodnocení činnosti pracoviště
Praxe potvrzuje, že elokované pracoviště
svým individuálním přístupem, „rodinným“
prostředím a nastavenou odbornou péčí
vykazuje potřebnost i smysluplnost této péče nejen směrem k dětem, ale i jejich zákonným zástupcům. Tam, kde vnímáme ze
strany rodičů zájem, daří se narovnávat
vzájemné vztahy. Pravidelnou spoluprací
dosahujeme úspěchu při stabilizaci rodinných vztahů a vazeb, lépe se nastavují výchovné postupy a lze i participovat na některých terapeuticko léčebných procesech (eliminace patologických projevů v
oblasti zkušenosti s drogovou problematikou).

Pro děti, které pokračují v naší přímé péči, je
připraveno stabilní prostředí, individuálnější
prostředí pro školní vzdělávací programy a
možnost i nadále využívat různé formy naplňování mimoškolní činnosti včetně vedení k
samostatnému plnění povinností běžných v
domácím režimu.

Specifikum pracoviště je právě uzavřenější kolektiv nejen dětí, pedagogických a odborných pracovníků, ale i pracovníků provozního
úseku. Ti se zúčastňují i vybraných komunitních
sezení, jsou více zainteresováni do příprav dětí
na různé sportovní a společenské akce. To vše
přispívá k vytváření víceméně rodinné atmosféry, která má sice jasně daná pravidla, ale
zároveň je přátelská a pomáhající.
Organizační náležitosti řízení a chodu odloučeného pracoviště, včetně spolupráce
s pracovištěm Říčařova, se stále postupně vyvíjejí a jsou aktuálně dle potřeb upravovány;
probíhaly společné porady obou pracovišť a
1x za měsíc se realizovala pro děti obou pracovišť společná komunitní sezení.

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu, kdy v
České republice byly v březnu 2020 uzavřeny
všechny základní školy, byl provoz našeho
pracoviště do 31. 8. 2020 přenesen na pracoviště Říčařova. Během letních prázdnin se děti
zúčastnily letních táborů v Borovničce a
v Janských lázních. Na letních táborových pobytech se podíleli pracovníci obou týmů.
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___________________________________
Středisko výchovné péče
___________________________________
Pracoviště Návrat
Základní údaje
o pracovišti
SVP Návrat poskytuje
služby ambulantní, stacionární a internátní na adrese Říčařova 277 Hradec Králové od roku 2016.

Propojení služeb v jedné budově se v tomto školním roce osvědčilo především ve druhé polovině
roku, kdy nastoupila koronavirová krize společně
s vyhlášením nouzového stavu.
Využili jsme propojení personální, zkoordinovali
rychlé předávání informací mezi jednotlivými pracovníky, možnost pracovat odděleně s dětmi a
rozdělit týmy pedagogických i nepedagogických
pracovníků dle pokynů a nařízení vlády.

Personální zabezpečení
internátní služba (I), ambulantní služba (A)
Funkce

Vedoucí SVP, etoped,

Přepočtený
úvazek
1 (A+I)

zástupce ředitele pro SVP
Etoped

1 (A)

Psycholog

4 (A+I)

Sociální pracovnice

1 (A+I)

Učitel

3 (I)

Vychovatel

6 (I)

Asistent pedagoga

2 (I)

Pro noční službu
Bezpečnostní pracovník

1 (I)

pro noční službu
Celkem

19

Cíle a zásady nabízených služeb
Odborná individuální a skupinová preventivní
pomoc v oblasti diagnostických, vzdělávacích,
poradenských, výchovně terapeutických a reedukačních činností, které středisko poskytuje v
rámci péče o děti a mládež s rizikem poruch
chování nebo s již rozvinutými projevy poruch
chování a negativních jevů v sociálním vývoji.
Cílem i nadále zůstává posílení potřebných kompetencí a stabilizace v kontextu rodiny, školního
prostředí a širšího sociálního prostředí. Dále vytváření podmínek pro eliminaci rizikového chování a předcházení rozvoji sociálně patologických jevů, stanovování způsobu poradenské
podpory klientovi při zvládání tíživých životních
situací. Na základě výsledků vyšetření v ambulantním programu, doporučí odborný pracovník
další formy péče, včetně možného doporučení
zařadit klienta do stacionární či internátní služby
na základě žádosti osob odpovědných za výchovu. Hlavními zásadami, které se promítají do

veškeré činnosti střediska, je aktivní přístup osob
využívajících služeb střediska ke spolupráci a vědomí jejich vlastní spoluzodpovědnosti za očekávané
výsledky ve výchově. Pravidelné a včasné docházení na předem dohodnuté konzultace je předpokladem efektivní spolupráce. Služby SVP jsou určeny dětem, zletilým osobám do ukončení přípravy
pro budoucí povolání, nejdéle však do 26 let věku,
osobám odpovědným za výchovu a pedagogickým pracovníkům. Také dětem, u nichž o zařazení
do střediska rozhodl soud, či podle zvláštního právního předpisu bylo uloženo výchovné opatření.
Ambulantní služby (přerušené nouzovým stavem a
vládními nařízeními)
Ambulantních konzultací využilo 258 klientů, z toho
89 bylo nových. Jednorázových poradenských
konzultací využilo 49 klientů. Nejčastěji řešenou problematikou byla opakovaně témata související s
výukovými problémy (ADHD, SVPU, záškoláctví, neplnění domácích úkolů a přípravy, výrazné zhoršování prospěchu), výchovnými problémy v rodině a
ve škole (nerespektování autorit, opoziční vzdor, lži,
agresivita, neplnění pokynů, vztahové problémy
uvnitř rodiny – mezi sourozenci, po rozchodu/
rozvodu rodičů, partnerů, krádeže, šikana, kyberšikana)
a
témata
vztahového
charakteru
(maladaptivita v dětských kolektivech, příslušnost k
závadové partě, konflikty v rámci rodiny). Další problémy řešené v ambulanci je zneužívání návykových látek (THC a jiných, kouření cigaret, požívání
alkoholu). Přibyly děti, se kterými se řešil problém
sebepoškozování různého druhu a děti úzkostné.
Nejčastější klientelou ambulance SVP jsou děti, které absolvují povinnou školní docházku, a to jak na
prvním, tak na druhém stupni základní školy. Zájem
byl o poradenské a výchovně vzdělávací služby
pro rodiny s dětmi předškolního věku (3 klienti) nebo studenty středních škol, včetně učebních oborů
(44 klientů – z toho 3 studenti VŠ). Zájem je o navázání spolupráce s dětmi s pedopsychiatrickou diagnózou, které jsou do SVP doporučeny dětskými
lékaři, pedopsychiatry, školními psychology, metodiky
prevence
a
OSPOD
– stále nejpo20
19
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četnější doporučovaná klientela.
V uplynulém školním roce lze ze statistik doložit 24
klientů, kteří úspěšně ukončili program v ambulanci s
výstupem v podobě závěrečné zprávy. Ve 12 případech byla ambulantní spolupráce ukončena absolvováním internátního programu, 1 případě navazovala po internátním programu opět spolupráce v
ambulanci pro udržení nastavených změn. Neúspěšných klientů v ambulantním programu bylo 8. Důvodem byla nespolupráce rodiny, neochota dítěte ke
spolupráci, doporučení ke změně služby.
Ve školním roce 2019/2020 byla otevřena dětská skupina pouze v I. pololetí, ve II. pololetí z důvodů personálních změn a následné koronavirové krize již dětská skupina neprobíhala.

Stacionář (program celodenní péče)
Program celodenní péče je službou pro děti, které
plní povinnou školní docházku. Služba je vhodná pro
rodiny z Hradce Králové a blízkého okolí. 8 hodinový
program je specifickou formou internátní služby, která klade především na rodiče zvýšené nároky na
spolupráci se střediskem. Děti jsou vřazeny do výchovných skupin „běžné“ internátní služby, ale ve
středisku nepřespávají a neabsolvují (pokud není dohodnuto jinak) víkendové programy s ostatními dět-
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mi v internátních službách. Jde tak o velmi úzce
provázanou spolupráci střediska a rodiny. Program je mimo jiné vhodný pro děti, které hůře
snášejí odloučení od rodiny a jejich problémy
mají vztah především k plnění školních povinností a začlenění do vrstevnických kolektivů.
Služba celodenního stacionáře je personálně
zajištěna týmem odborných pracovníků internátních služeb. V uplynulém školním roce o tuto
službu nebyl zájem.

Internátní služby
Internátní forma poskytovaných služeb je zajištěna nepřetržitou výchovně vzdělávací péčí,
včetně ubytování a stravy, a plněním individuálního vzdělávacího plánu vypracovaného
kmenovou školou žáka. Podmínkou pro přijetí
klienta do internátního oddělení je výhradně
doporučení oddělení ambulantního nebo rozhodnutí soudu. Kapacita internátního oddělení
SVP Návrat je 8 + 8 dětí rozdělených do dvou
výchovných skupin a školních tříd, kde je prostor realizovat i služby stacionáře. Skupiny jsou
koedukované. Pobyt klientů v internátním oddělení trvá nejdéle 8 týdnů a je nejčastěji realizován na základě uzavřeného smluvního vztahu
mezi SVP a osobami odpovědnými za výchovu
dítěte.
Nejčastějšími důvody pro přijetí byly poruchy

chování typu nerespektování autorit (v rodině, ve
škole). Následně se jednalo o velký počet klientů s
projevy agresivity, méně časté bylo záškoláctví,
trestná činnost, útěky a toulání. Méně se vyskytovaly potíže spojené s autoagresí a zneužívání návykových látek. Důvody přijetí dětí do internátní
služby jsou srovnatelné s předchozím obdobím.
Počet dětí z rodin úplných byl 7, neúplných rodin
8, doplněných rodin 17, z NRP 2 děti, z DD 1 dítě.

Celkem internátní služby absolvovalo vzhledem ke
koronavirové krizi 35 dětí – 28 chlapců a 7 dívek. 2
děti byly umístěny po ukončení internátního programu a ve spolupráci s OSPOD do zařízení pro
výkon ústavní výchovy.
Internátní služba využívá při práci s dětmi režimové
prvky a nastavená pravidla. Klienti SVP jsou vedeni
týmem odborných pracovníků, kteří uplatňují metody práce v podobě individuálního přístupu
(především v rámci vyučování), skupinové a individuální terapie, psychologických a sociometrických her, muzikoterapie, dramaterapie, arteterapie,
jsou
uplatňovány
relaxační
techniky
(imaginace, autogenní trénink). Velmi pozitivně je
vnímána práce v rámci minifarmy. Jedná se o aktivity s využitím koní a koz. V i. Pololetí jsme využívali
canistaerapii.
Významnou součástí programu SVP je fungující
komunitní systém práce. Obsahuje terapeutickovýchovné, hodnotící, tréninkové i relaxační prvky.
Motivační složka je redukována a vázána především k vybraným aktuálním problémům zpracovaným v prostředí skupinové dynamiky, prostřednictvím emočního prožitku. Odborná práce s klienty
vychází z motivačního (hodnotícího) systému a
provádí se s ohledem k jejich osobnostním charakteristikám.
Mnoho dětí přichází s negativní zkušeností ve vztahu ke škole, nerespektováním autorit obecně, zachytili jsme i výraznou citovou deprivaci, více než
polovina klientů má diagnostikováno ADHD. Registrujeme také zvýšenou pohotovost k afektivně impulzivnímu
chování
různého.
21
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V rámci kognitivně behaviorálního přístupu pracujeme s každodenní reflexí chování klientů. Děti získávají zpětnou vazbu na své chování jak od pedagogické autority, tak od ostatních klientů, učí se
veřejně vystoupit a obhájit svůj názor přijatelnou
formou.
K terapeutickým úspěchům přispívá intenzivnější
spolupráce s rodinami dětí, pedagogové SVP jsou
v kontaktu s rodiči, klienti absolvují víkendové či
prázdninové pobyty doma, rodiče jsou pravidelně
informováni o naší péči, o vzniklých problémech
jejich dětí a je-li navázána atmosféra vzájemné
důvěry, domlouváme s rodiči i výchovnou strategii. Pro udržování nastavených pozitivních změn
doporučujeme rodičům v rámci individuálních
osobních konzultací, jak postupovat po ukončení
spolupráce s internátním oddělením.
Důležitá je spolupráce s kmenovými školami. Na
základě informovaného souhlasu školu v některých
opodstatněných případech po ukončení internátních služeb navštíví příslušný učitel a psycholog
SVP.
Významná je také spolupráce s pracovníky
OSPOD a dalšími institucemi, které se podílejí na
pomoci rodině i dětem.

Aktivity a prezentace SVP
Středisko výchovné péče Návrat se účastní setkání
v případových konferencích při OSPOD Hradec
Králové a dalších městech východočeského a

1

11

Kvantitativní přehled o odborné činnosti
ambulance SVP a počtech klientů

3

211

49

Po ukončení
školní docházky

89

3

Plnící školní docházku

Noví klienti ambulantního pracoviště

258

Předškolní

Počet
Počet klientů
v ambulantní péči

Počty předčasně ukončených
pobytů

44

35 (34/0)

6 (6/0)

28 (27/0)

Výchovné problémy vedoucí
k pobytu v SVP

7 /7/0)

5 (5/0)

1 (1/0)

Počet klientů

3

Krádeže - doma
ve škole

1

na veřejnosti

3

Záškoláctví

2

Výchovné problémy - ve škole

34

doma

21

mimo domov

5

Počty žáků v jednotlivých ročnících školy

10

SVP mimo působnost

Celkem

Počet klientů
internátní služby
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Výchovné problémy vedoucí k pobytu v SVP

Dívky (I/S)

SVP Mimoza, SVP Náchod, SVP Kompas,
SVP Varianta

I - internátní program, S – stacionář

Chlapci (I/S)

Počet klientů internátního oddělení doporučených z jiného SVP:

Kvantitativní přehled o odborné činnosti internátního programu SVP a počtech klientů

Celkem (I/S)

pardubického kraje, případně se konají v našem
zařízení. I ve školním roce 2019/2020 byly v rámci
SVP poskytovány praxe studentům pedagogických a sociálních oborů, také stáže pro pracovníky jiných zařízení. Pedagogičtí pracovníci v internátních službách realizovali nebo se zúčastnili
řady zajímavých akcí, například: Den s Městskou
policií, Plavecká štafeta, Hradecká smeč, lehkoatletické závody Sokol Hradec Králové, účast na
hokejových utkáních, workshopy v Městské knihovně HK a další. SVP pravidelně navštěvuje a
spolupracuje s kmenovými školami dětí, které
absolvují ambulantní i internátní program. Pedagogičtí pracovníci připravují výlety pro děti
(Kuks, Velká Deštná, Chlum, Třebechovický betlém, Potštejn, Adršpach, Broumov, Ratibořice,
Sněžka a mnoho dalších).

Útěky

2

Drogy

2

Základní škola

Speciální škola

1. třída

1

0

Vyšetřován policií

5

2. třída

0

0

Závadová parta

8

3. třída

1

0

4. třída

5

0

5. třída

5

0

6. třída

7

0

7. třída

4

0

8. třída

8

0

9. třída

4

0

celkem

35

0

37

21
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Pracoviště Kompas
Základní údaje o pracovišti
Středisko výchovné péče
KOMPAS je ambulantním
poradenským a terapeutickým zařízením pro práci
s dětmi a mládeží
s poruchami chování a
zikovými faktory vývoje.

Středisko působí
v Náchodě od r.1998. Od
roku 2001 je součástí Dětského diagnostické-

ri-

Výroční zpráva 2019 - 2020
ho ústavu Hradec Králové. Sídlo střediska
je v Náchodě v ulici Smiřických 1237.
KOMPAS užívá prostory v objektu Pedagogicko - psychologické poradny
Náchod společně s touto poradnou
a Speciálně pedagogickým centrem Náchod.
Součástí střediska je i odloučené pracoviště
v Broumově, Lidická 174, kam psychologové pravidelně dojíždí 1x za týden a vykonávají v terapeutické místnosti svoji odbornou
práci s klienty.
Středisko poskytuje ambulantní péči dětem
a mládeži s rizikem či projevy poruch chování. Pomoc se realizuje jako sekundární
prevence osobnostních a profesních selhávání s cílem, aby nedocházelo
k nežádoucím omezením rozvoje a vzdělávacích možností jedince. Služby jsou zaměřeny také k řešení vztahových a zejména
rodinných vazeb dětí a mládeže tak, aby
bylo v maximální možné míře zamezeno
odebírání dětí z rodin do ústavní výchovy.
V neposlední řadě je náplní práce střediska
i prevence závažných sociálně patologických jevů jakým je například začleňování
dětí do rizikových skupin typu asociální party, extrémistických hnutí, ale i prevence toxikomanie apod.
Za provozu střediska probíhala celé léto
sanace budovy, dokončovaly se venkovní
úpravy s relaxační částí a zrealizovala se
automatická brána na dálkové ovládání.
Vše bylo v režii majitele nemovitosti PPP. Ve
vlastních prostorách SVP se v kanceláři u

sociální pracovnice uskutečnila renovace sedací soupravy.
Personální zabezpečení
Funkce

Přepočtený úvazek

Vedoucí SVP, etoped

0,9

Psycholog

1,8

Sociální pracovník

1

Celkem

3,7

SVP Kompas Náchod je plně stabilizováno jak
po stránce odborné, tak z hlediska fungování
týmu, k čemuž došlo po personální změně. V
listopadu ukončil pracovní poměr psycholog
a na jeho pozici nastoupila plně kvalifikovaná, s dlouholetou praxí, nová psycholožka. Na
základě této změny středisko nezaznamenalo
žádný propad či ztrátu klientů, ba naopak.

Provoz v SVP zajišťuje sociální pracovnice, etoped a 2 psycholožky. Dva pracovníci na pracovišti pracují na snížené úvazky. Jeden psycholog a sociální pracovnice jsou v SVP jako
zástup za mateřskou dovolenou.
Dva zaměstnanci absolvují dlouhodobé psychoterapeutické výcviky a to výcvik v krizové
intervenci, v arteterapii a sebezkušenostní výcvik. Kolegové mají již ukončené výcviky jako
je například Videotrénink interakcí, Ostrov rodiny, BSA. Své vědomosti si pravidelně rozšiřují
i na odborných kurzech a seminářích. Při práci
s klienty pracovníci využívají různé diagnosticko-intervenční metody, např. SandPlay, SandTray, WJIE, metaforické karty, projektivní metody atd.
23
22

V tomto školním roce neproběhla na pracovišti žádná supervize, pouze jedna psycholožka se pravidelně účastní supervizí v Hradci
Králové pořádané DDÚ. Na našem pracovišti
probíhá pravidelně každý týden intervize, která je součástí porady zaměstnanců. Všichni
odborní pracovníci se pravidelně účastní kasuistických seminářů s kolegy z dalších SVP.
Ambulantní činnost
Ambulance nabízí standardní psychologickou
i speciálně pedagogickou diagnostiku a
v návaznosti na ně i odborné poradenství a
terapeutické intervence, a to jak dětským klientům a mladistvým s problémovým vývojem,
tak i jejich rodičům a zákonným zástupcům.
V řešení jednotlivých případů uplatňujeme
individuální krátkodobou i dlouhodobou terapii. V indikovaných případech nabízíme rodinám s problémovým dítětem i rodinnou terapii. Klienti mají možnost se účastnit činností
v uzavřených dětských skupinách.

V daném období byla 12 klientům poskytnuta
krizová intervence. Jednalo se o dřívější klienty
střediska, ale i o nové zájemce v akutním krizovém stavu, kterým byla po intervenci buď

nabídnuta naše péče, nebo byli nasměrováni na jiné odborné instituce. K odborné
práci patří poradenský servis a spolupráce
se školami, sociálními službami a dalšími odbornými pracovišti. Část klientely ambulance při zvážení prognózy a limitů ambulantního pracoviště, předáváme do vlastní sítě
pobytových středisek. Výhodou je vzájemná
spolupráce a možnost efektivní pomoci dítěti v rámci jednoho systému.
Školy se poptávají nejen po konzultacích a
poradenství pro své žáky s poruchami chování, ale mají zájem i o práci s třídními kolektivy. Prioritou střediska je však individuální
práce s jednotlivcem a dále práce skupinová ovšem na půdě SVP. Z tohoto důvodu
došlo k jednoznačnému útlumu pracovních
činností se třídními kolektivy na školách.

Ve školním roce 2019 – 2020 byla poskytnuta
odborná péče 239 klientům, z toho bylo 136
nových případů a zbývající byli klienti, kteří se
střediskem obnovili spolupráci. Vedle uvedených klientů jsou klienty střediska samozřejmě i
rodiče a další zákonní zástupci, kterým pracoviště vedle poradenství poskytuje i možnost
rodinného poradenství a dalšího odborného
vedení.

Průměrná délka spolupráce s klienty je 3 až 6
měsíců. Zpočátku konzultace probíhají převážně v čtrnáctidenních intervalech. S každým klientem a jeho zákonnými zástupci je
sepsána smlouva a individuální plán jako dohoda o řešení daného případu a jeho rozvoje.
Aktivity a prezentace SVP
K prezentaci ambulance přispívá především
její aktivní a pravidelná komunikace se školami
a

V srpnu na našem středisku proběhlo přátelské
setkání stávajících pracovníků s pracovnicemi
na mateřské dovolené, kde jsme se vzájemně
informovali o nových událostech na pracovišti.
Dle všech dostupných zpětných vazeb je činnost střediska v regionu hodnocena jako velmi
kvalitní a potřebná
Kvantitativní přehled o počtech klientů SVP
Po ukončení školní docházky

24

Středisko nadále pokračovalo v uplynulém školním roce v aktivní účasti v Pracovní skupině
OSPOD a v Týmu pro mládež, kde se dařilo významným způsobem upevňovat a koordinovat
pozici v regionu.

Plnící školní do-

23

školskými subjekty i se sociálními odbory městských úřadů. Z narůstajícího počtu klientů i zájmu pedagogů o odborné poradenství nebo
metodické schůzky k řešení sociálně patologických jevů na školách je patrné, že tato cesta
prezentace je úspěšnější, než pouhá distribuce
letáků a prezentace zařízení např. na PC.

Předškolní

V minulém školním roce byla na našem středisku ukončena spolupráce celkem se 110
klienty. Z toho u 47 klientů byla zakázka na-
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Počet

Ambulantní činnost byla na jaře 2 měsíce
přerušena z důvodu koronaviru. Pracovníci
se ze dne na den museli přizpůsobit nové
skutečnosti. Všichni nastoupili na home office. Tato práce na dálku obnášela telefonické konzultace a poradenství. Když jsme
zpětně hodnotili s klienty tuto spolupráci, vyšla vyloženě kladně. Jelikož středisko se nacházelo 1km od ohniska koronaviru, byl veliký strach o zdraví a tuto formu práce rodiny
pozitivně uvítaly. Telefonické konzultace byly poníženy o klientelu se školními problémy
neboť školy byly uzavřené, ale také o rodiny,
které v hektické době nemají na své děti
čas, a nyní se ten prostor našel. Na druhou
stranu narostl počet úzkostí, závislostí, sebepoškozování, v některých rodinách docházelo k psychickému i fyzickému násilí.

plněna úspěšně, 18 proběhlo jednorázových
konzultací a zbývající byli ukončeni pro nezájem, stěhování a 2 klienti pro nespokojenost.

Počet klientů
v ambulantní péči

239

11

189

39

Noví klienti ambulantního pracoviště

136

9

101

26

Výroční zpráva 2019 - 2020
Kvantitativní přehled o odborné činnosti
ambulance SVP
Typ činnosti
Vstupní pohovor

Počet
konzultací
125

Počet hodin
154

Krizová intervence

10

19,5

Konzultace

793

1269

Skupinová práce

8

14

Psychologické vyšetření
Celkem

56

153,5

992

1610

Pracoviště Varianta
Základní údaje o pracovišti
SVP Varianta je ambulantní
školské zařízení, které je součástí Dětského
diagnostického ústavu v Hradci Králové.
Jedná se o zařízení, které poskytuje komplexní poradenský servis pro děti, rodiny a

školy. Převážnou část klientely tvoří žáci navštěvující základní a střední školy, v případě
zájmu se na středisko mohou obrátit i studenti
VŠ.
Významnou složku činnosti SVP tvoří spolupráce s jednotlivými školami v regionu a
s odděleními sociálně-právní ochrany dětí.
Služby střediska jsou zaměřeny na pomoc
všem, kteří mají problémy zvládat sami sebe,
mají problémy s vrstevníky, rodiči, učiteli, kteří
jsou vystavováni nepříznivým sociálním vlivům,
či experimentují s alkoholem a dalšími návykovými látkami. Dále pracuje s klienty, kteří mají
počínající i rozvinuté projevy rizikového chování v rovině disociální, asociální i antisociální
(agresivita, záškoláctví, lži, krádeže, juvenilní
delikvence, útěky z domova, toulání …).

Středisko poskytuje psychologickou a speciálně-pedagogickou podporu a všem svým klientům poskytuje výchovné poradenství a kazuistické a metodické konzultace pro rodiče,
učitele a další zájemce.
Personální zajištění
Funkce

Přepočtený úvazek

Vedoucí SVP, etoped

1

Psycholog

1

Sociální pracovník

1

Celkem

3

Ambulantní činnost
Středisko je začleněno do systému zařízení poskytujících preventivně výchovnou péči dětem a mládeži v trutnovském regionu a navázalo s nimi aktivní spolupráci. Při své činnosti
úzce spolupracujeme především s kurátory a
25
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sociálními pracovníky orgánů péče o dítě
Městských úřadů v Trutnově, Dvoře Králové
nad Labem a Jilemnicí, s PPP v Trutnově, která
klientelu s výchovnými problémy směřuje právě k nám do střediska. Spolupráce SVP je navázána i s Probační a mediační službou
v Jilemnici. Klienty s výchovnými či školními
problémy odkazuje na SVP i RIAPS či azylový
dům pro matky s dětmi v nouzi.
V letošním školním roce se SVP Varianta zúčastnilo setkání ředitelů škol a školských zařízení v rámci ORP Trutnov.
Další účast a prezentace střediska proběhla
na pracovním setkání kurátorů OSPOD, školských a poradenských zařízení s pracovníky
VÚ, SŠ a SVP Hostinné.
V prostorách SVP Varianta proběhl „Den otevřených dveří“ pro spolupracující instituce,
školy i zájemce ze strany veřejnosti.
Převládající a ústřední činností nadále zůstává
individuální práce s klientem a s jeho rodiči.
V době dočasně přerušené činnosti SVP
z důvodu vyhlášení pandemického nouzového stavu, měli stávající klienti i případní zájemci o navázání spolupráce možnost využít telefonické konzultace a poradenství.
V tomto „zkráceném“ školním roce jsme poskytli služby celkem 110 klientům, z toho bylo
66 nových klientů. Převážnou část tvořili žáci
základních škol (94). Počet klientů po ukončení povinné školní docházky byl 10.
Početní rozdíl mezi dětmi se školními a rodinnými problémy není statisticky významný.

Nejčastějším iniciátorem spolupráce byli
v tomto školním roce rodiče (40), dalším iniciátorem spolupráce byly školy (31) a klienti

spolupracující v SVP na základě doporučení
kurátorů OSPOD (19). Lékaři a kliničtí psychologové doporučili ke spolupráci se SVP
celkem 17 klientů.
Ve školním roce 2019/2020 byla ukončena
dlouhodobá spolupráce s 34 klienty.
4 klientům byla v průběhu spolupráce nařízena ústavní výchova. 3 klienti absolvovali
dobrovolný internátní pobyt v SVP Návrat,
který byl ukončen předáním zprávy ze spolupráce z pobytu.
V příštím roce je pro naši činnost důležité
kontakty se školami dále udržovat a zachovávat vzájemnou komunikaci. Prostor pro
navázání spolupráce se otevírá v oblasti
středních škol a SOU. Prostupnost informací
se všemi spolupracujícími orgány udržovat
co nejaktivnější. Zaměřit se na cílenou spolupráci s rodinou klientů střediska. Poptávka
po službách SVP je v trutnovském regionu
aktuálně adekvátní jeho personálnímu obsazení.
Školní rok 2019/2020 proběhl v duchu udržování kontaktů a vztahů se školami, odděleními OSPOD a spolupracujícími organizacemi
ve spádové oblasti SVP Varianta.
Kvantitativní přehled o počtu klientů SVP
Předškolní

Plnící školní
docházku

Po ukončení školní
docházky

Počet

Počet klientů
v ambulantní
péči

110

7

94

9

Noví klienti ambulantního pracoviště

66

6

55

5

Kvantitativní přehled o odborné činnosti ambulance SVP
Typ činnosti

Počet
konzultací

Počet hodin

Vstupní pohovor

31

62

Jednorázová konzultace

48

85

Konzultace

562

946,5

Skupinová práce

0

0

Psychologické vyšetření

19

38

Celkem

660

1131,5

Pracoviště Mimoza
Základní údaje o pracovišti
Středisko výchovné péče MIMOZA
v Ústí nad
Orlicí samostatně působí v regionu
bývalého
okresu Ústí
nad Orlicí
jako ambulantní zařízení poskytující poradensko – terapeutickou a preventivně – výchovnou péči dětem a mládeži v obtížné životní
situaci, převážně spojené s poruchami chování a rizikovými faktory vývoje.
Naše středisko má dlouhodobě detašované
pracoviště v Lanškrouně, v budově městského
úřadu, kdy odborný pracovník dojíždí za klienty 1x za 14 dnů (až 3 týdny).
Práce střediska je zaměřena na přímou odbor25
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nou intervenci v oblasti diagnostiky a reedukace poruch chování (psychologická a speciálně
pedagogická – etopedická diagnostika, individuální a rodinná terapie, práce s dětskou skupinou) a zahrnuje také širší preventivní a metodické aktivity v oblasti sociálně patologických jevů
(diagnostika třídních kolektivů a intervenční programy ve školách, spolupráce s pedagogy a
sociálními pracovníky); součástí našeho střediska je i spolupráce se soudy, které nám umísťují
k ambulantní péči děti do 15-ti let v rámci uloženého výchovného opatření.
Přehled pracovníků pracoviště SVP
Funkce
Vedoucí SVP, etoped

Přepočtený úvazek
1

Etoped

0,2

Psycholog

1,2

Sociální pracovník
Celkem

1
3,4

Všichni pracovníci mají požadované vzdělání,
většina psychoterapeutické výcviky, průběžně
absolvují další kurzy a semináře. Každý pedagogický pracovník je pod individuální supervizí.
Vzdělávání:
Odborní pracovníci střediska dokončují započaté výcviky v Gestalt terapii, v Psychodynamické
analytické terapii, supervizní části rodinné terapie psychosomatických poruch.
Skupiny byly polootevřené, ve 14-ti denních intervalech. V rámci skupin probíhala jednak terapeutická činnost zaměřená především na rozvoj osobnosti dětí, ale i komunikační nácviky a
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možností spolupráce došlo k poklesu počtu
klientů v péči.

i vícedenní preventivně výchovné programy
mimo zařízení.

Dále jsme se účastnili řady různých odborných seminářů: a školení ve skupinové i rodinné terapii, o šikaně či transakční analýze

Kontinuálně probíhala na podzim i skupinová
práce. Podařilo se realizovat dvě dětské terapeutické skupiny pro děti ze základních škol (I.
– II. stupeň) a to v podzimním cyklu. Druhé
cykly skupin byly krátce po zahájení v únoru
přerušeny a do konce školního roku již nebyly
obnoveny. Odborná práce nebyla dokončena tak, jak vyžadoval stav klientů.

S dětmi z I. stupně proběhlo přespání
v prostorách SVP Mimoza s celodenním programem (27. – 28. 2. 2020) a pro žáky II. stupně 3-denní pobyt v Budislavi (1. 10. – 3. 10.
2020). O prázdninách byl realizován celodenní program pro děti na Andrlově Chlumu (7. 7.
2020).

Ambulantní činnost
Naše pracoviště se nachází na adrese Andrlíkova 972 v Ústí nad Orlicí. Máme
k dispozici 6 místností, z toho jednu komunitní místnost pro skupinovou práci, u které je
též zázemí malé kuchyňky. Další kuchyňka
pro zaměstnance je v I. patře. Prostory využívané pro SVP jsou v nájmu. Prostory jsou
ideální pro individuální i skupinovou práci
s dítětem a jeho rodiči.
Ambulantní činnost je zaměřena primárně
na poradenskou, individuálněterapeutickou činnost, rodinnou terapii a
poradenství a odbornou psychologickou
diagnostiku.
Pedagogicko-psychologické, ale i sociálně právní poradenství bylo poskytováno na
vysoké úrovni všemi pracovníky. Individuálně terapeutické a rodinné konzultace poskytovali pracovníci s nejvyšší kvalifikací a
zkušenostmi. Nabízeli jsme i možnost krizové
intervence, jak samotným klientům, tak jejich rodinám, v celém spektru problematiky, máme v této oblasti taktéž potřebné
vzdělání.

Skupiny byly polootevřené, ve 14-ti denních
intervalech. V rámci skupin probíhala jednak
terapeutická činnost zaměřená především na
rozvoj osobnosti dětí, ale i komunikační nácviky a nácviky sociálních dovedností. Zájem o
zařazení dětí do skupin byl v tomto školním
roce opět enormní, skupiny byly početně maximálně naplněny a další žadatelé museli být
v pořadníku. V příštím školním roce budeme
zvažovat otevření 3 dětských skupin, protože
o tuto službu je velký zájem i ze strany klientů
PPP v Ústí nad Orlicí a doprovázející organizace Amalthea z.s.
V návaznosti na skupinovou činnost proběhly

Situace v tomto školním roce byla významně ovlivněna epidemií COVID, kdy od března 2020 došlo k uzavření střediska (17. 3.
2020 – 11. 5. 2020) v důsledku nouzového
stavu a odborné činnosti probíhaly v rámci
Home Office telefonicky, přes Whatsapp
nebo Teams. Z důvodu takto omezených

Pokračuje spolupráce s Okresním soudem
v Ústí nad Orlicí. Nezletilému klientovi, který
spáchá čin jinak trestný, je soudem uloženo
výchovného opatření (na základě zákona
218/2003 Sb., §93 odst.1, písm.b), absolvovat
u nás sociálně terapeutický program. Tato
soudně „nařízená“ spolupráce již získala pevný rámec a klientela s touto problematikou
nyní tvoří nedílnou součást práce naší ambulance. Jen u jedinců, z důvodu např. nařízení
ÚV, nedošlo ke spolupráci. Ostatním klientům
bylo po úspěšném plnění výchovného opatření navrženo ukončení, příp. bylo ukončeno
zletilostí.
Interaktivní programy pro třídní kolektivy, kde
se vyskytují vztahové problémy mezi žáky či v
rámci školy, i širšího sociálního kontextu, spojené se sociometrií, jsou další součástí naší činnosti. V letošním školním roce jsme standardně nabízeli 2 školní programy a to: Program
zaměřený na soudržnost a spolupráci ve třídě
(program je koncipován jak pro I. stupeň ZŠ,
tak i pro II. stupeň ZŠ, skládá se ze dvou 2 hodinových bloků) a program týkající se šikany
a kyberšikany pro II. stupeň základních a
středních škol. Tyto programy byly realizovány
do nouzového stavu; jejich četnost je však
z důvodu kapacity zařízení minimalizována.
Programy pro třídní kolektivy jsme směřovali za

27
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našimi klienty, kteří se účastní individuální
terapeutické práce v našem středisku a práce se třídou, které jsou součástí, jim mohla
pomoci lépe zvládat dynamiku třídy, konflikty, odmítání, školní neúspěch, obtížnou roli
apod.
Stabilní je spolupráce s mateřskými školami
v regionu. Potřeba vychází z praxe péče o
předškolní děti, kdy učitelky v MŠ řeší hlavně
nezvládnutelnou agresi. Spolupráce probíhá
formou rozhovorů s rodiči, učitelkami a náslechem v prostředí mateřské školy.
Aktivity a prezentace SVP
Středisko aktivně spolupracuje s OSPOD sedmi pověřených městských úřadů (Ústí nad
Orlicí, Vysoké Mýto, Česká Třebová, Lanškroun, Králíky, Žamberk a Litomyšl). Oslovují
nás i klienti z okolí Poličky, Svitav, Pardubic,
Holic i vzdálenějších regionů.
Dále pokračovala spolupráce s neziskovými
organizacemi v rámci sanace rodiny – Farní
charita Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Lanškroun,
Amalthea, LAXUS.

V rámci propagace našich služeb jsme i
v tomto školním roce spolupracovali s MAS
Nad Orlicí sérií přednášek o agresivních dětech, rodině jako klíčové instituci pro odbornou i laickou veřejnost v regionu.
V Mimóze neproběhnul v tomto školním roce
žádný celodenní seminář, ale byla zrealizována vernisáž obrazu do komunitní místnosti, který nám laskavě sponzorsky namalovala a věnovala paní Kateřina Vonková a to za účasti
spolupracujících organizací a odborníků.
Kvantitativní přehled o počtech klientů

Předškolní

Plnící školní docházku

Po ukončení školní docházky

Spolupracujeme s pobytovými středisky výchovné péče – se Střediskem výchovné péče Návrat v Hradci Králové a se Střediskem

Spolupracujeme se zařízeními poskytujícími
ústavní výchovu – Dětský domov Potštejn, Dětský domov Dolní Čermná, Výchovný ústav
Brandýs nad Orlicí, Dětský domov se školou
v Kostelci nad Orlicí.

Počet

I v tomto školním roce jsme byli součástí
„pracovní skupiny“ složené ze zástupců
PMS, soudu, státního zastupitelství, pracovníků OSPOD, PPP, policie ČR, zástupců poskytovatelů probačních programů – společně
se chceme věnovat prevenci kriminality
v okrese Ústí nad Orlicí a jsme zváni na pracovní schůzky, kterých se účastníme. Nadále jsme zapojeni do pracovní skupiny komunitního plánování pro skupinu mládeže a
prevence sociálně patologických jevů v Ústí
nad Orlicí.

výchovné péče Pyramida v Pardubicích, dále
se Střediskem výchovné péče Brno (HELP ME)
a Střediskem výchovné péče Kelč – především u klientů starších 15-ti let.

Počet klientů
v ambulantní
péči

215

15

197

3

Noví klienti ambulantního pracoviště

118

14

102

2
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Kvantitativní přehled o odborné činnosti ambulance SVP a počtech klientů SVP
Typ činnosti
Vstupní pohovor

Počet konzultací

Počet hodin

138

222,5

1

1

665

873,5

Skupinová práce

23

109

Psychologické vyšetření

35

63,5

862

1269,5

Krizová intervence

Konzultace

Celkem
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Pracoviště Pyramida

lik druhů pobytů, které středisko poskytuje. Zásadou kvalitní spolupráce mezi námi a klientem je vždy vzájemná důvěra a otevřenost.

Personální zabezpečení střediska
Funkce

Základní
údaje o pracovišti
Minulý školní rok, byl poznamenán coronavirovou pandemí. Dne 11.3 2020 došlo k
zásadnímu omezení poskytovaných služeb.
Do konce školního roku byly kompletně pozastaveny pobytové služby. Utlumení služeb se týkalo i našeho ambulantního oddělení. Zde jsme rádi,že jsme dokázali i přes
uvedené restrikce udržet kontakt s našimi
klienty. To následně umožnilo hladké znovuotevření střediska v současném školním roce 2020/2021.
Během uplynulého školního roku odborní
pracovníci pobytové části střediska pomáhali 45 klientům a jejich rodinám. Tato podpora a pomoc byla poskytnuta skrze něko-

Přepočtený úvazek

Vedoucí SVP, etoped

1

Etoped

4

Psycholog

3

Sociální pracovník

1

Učitel

3

Vychovatel

3

Asistent pedagoga

3

Celkem

18

Ambulantní služby
Uplynulý školní rok byl opět ve znamení snahy
o blízký kontakt s našimi klienty ve formě navázání funkčního terapeutického vztahu. Znovu jsme detekovali velký zajem o služby našeho typu ze strany klientů s psychiatrickým pozadím. Díky častým kontaktům s metodiky
prevence či výchovmými poradci na zš dostáváme kladnou zpětnou vazbu o našich
službách. Úzká spolupráce se školami se vyplácí a je narposto nezbytný prostředek k plánování vhodné intervence ve prospěch našich klientů
Internátní služba
Ve školním roce 2019 - 2020 nedošlo v činnosti
výchovného úseku k zásadním změnám, které
by měly vliv na vnitřní systém práce. Nadále
byl rozvíjen důraz na individuální přístup k našim klientům o akcentování terapeutického
přístupu při tvorbě individuálního výchovného
29
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plánu.
Nedílnou součástí práce s klienty je poskytování zpětné vazby jejich chování během celého jejich pobytu. K tomu slouží bodový systém hodnocení, který klientům poskytuje přesný obraz o jejich chování s důrazem na motivaci k jeho zlepšení. V závislosti na tomto systému se odvíjí ucelený systém odměn a důsledků z nich vyplývající. Několikrát denně
proto probíhá verbální hodnocení daného
úseku dne (ráno nočním vychovatelem, odpoledne učitelem, večer odborným vychovatelem). Nedílnou součastí práce na sobě je
psaní osobních denníků či zaznamenávání
denních činností do tzv. „Booku“. Na základě
těechto dvou prostředků se následně rozvíjí
dialog mezi odbornými pracovníky a našimi
klienty. Jsou to významní pomocníci při
„kormidlování“ mezi prožitky, které preventivně výchovný pobyt poskytuje. Jsou zdrojem
pro zpětněvazebný systém poradenských
úkonů a nezbytnou podporou provázení dětí
naším pobytem.
Pobytové oddělení bylo stejně jako celé středisko zasaženo celorepublikovou karanténou.

Tato karanténa zasáhla právě rozběhnutou
preventivně výchovnou skupinu dětí. Jsme
rádi, že se nám podařilo s touto skupinou
neztratit během té celé doby kontakt a tak
většina dětí mohla na preventivně výchovný pobyt znovu nastoupit od září 2020.

SVP Mimoza, SVP Náchod, SVP Svitavy

9

Celkem

9

Kvantitativní přehled o odborné činnosti ambulance SVP a počtech klientů

105

0

76

Po ukončení
školní docházky

Noví klienti ambulantního pracoviště

Plnící školní do-

Předškolní

Počet klientů
v ambulantní
péči

105

0

0

76

Počty žáků v jednotlivých ročnících školy

45

27

Předčasně ukončené
pobyty

1

29

1

30

Dívky

Chlpaci

Počet klientů internátní
služby

Základní škola

Speciální škola

3. třída

1

0

4. třída

4

0

5. třída
6. třída

6
10

0
1

7. třída

9

1

8. třída

7

0

9. třída

5

0

celkem

35

0

Výchovné problémy vedoucí
k pobytu v SVP

18

0

Počet klientů

3

Krádeže - doma

0

Kvantitativní přehled o počtech klientů v internátní službě SVP
Celkkem

Pro naše klienty ve středisku se snažíme připravovat různorodé poznávací akce, které
mohou obohatit jejich rozhled. Minulý školní
rok se naši klienti zúčastnili akce spojené
s návštěvou Střední potravinářské školy
v Pardubicích – Den otevřených dveří.27.11.2019, kde měli možnost se seznámit
nejen se studijními obory na této škole, ale
s velkým zájmem si prohlédli, a někteří i sami
vyzkoušeli, jak se peče chleba a další pečivo, dále pak navštívili i cukrářskou výrobu,
mikrobiologickou laboratoř, kde se hlídá
zdravotní nezávadnost potravin a vyvrcholením prohlídky byla návštěva stále funkčního školního mlýna, který je v provozu od roku 1947. Nadále jsme spolupracovali s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání Úřadu práce v Pardubicích.
Žáci vyšších ročníků se zúčastnili exkurse zaměřené na poskytování informací o sítích
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Počet klientů internátního oddělení doporučených z jiného SVP:

Počet

Aktivity a prezentace SVP
I minulý školní rok probíhaly exkurze studentů univerzity Hradec Králové, univerzity Pardubice a spolupracujících institucí. To se týkalo zejména první poloviny školního roku.
Tato praxe již dlouhodobě patří mezi stabilní
součásti školního roku ve středisku. Zástupci
střediska se aktivně podíleli na síťování služeb pro děti v ohrožení v Pardubickém okrese. Klademe důraz na blizké kontakty s příslušnými Ospody v naší spádové oblasti. Další prezentační aktivity však byly zastaveny
celorepublikovou karanténou.

středních škol a učilišť, o oborech studia, formách studia, studijních předpokladech, přijímacích a studijních podmínkách.

ve škole

3

na veřejnosti

1

Záškoláctví

5

Výchovné problémy - ve škole

45

doma

38

mimo domov

25

Útěky

0

Drogy

0

Vyšetřován policií

1

Závadová parta

2
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______________________________

Dle úseků

__________________________________

Výchovně vzdělávací a odborný úsek

Kontrolní činnost a hodnocení

úsek

Údaje o pracovnících

počet

ÚSO

______________________________
Počet pracovníků
Funkce

fyzických

přepočtených

DDÚ, Říčařova 277

51

49,41

SVP

43

40,58

Škola

16

15,50

7

6,62

117

111,44

Školní jídelna
Celkem

Počet pracovníků

15

vychovatelé

27

psychologové

13

13

speciální pedagog

11

11

Všeobecná sestra

Asistent pedagoga

Středoškolské vzdělání

41

Vysokoškolské vzdělání

72

Psychoterapeutický výcvik

16

V tomto školním roce byla realizována pravidelná
kontrola činnosti ze strany státního zastupitelství bez zjištění žádného pochybení ze strany organizace (viz kap. Odborný a sociální úsek, str. 15)

15
4

1

1

18

17

23

Dále školské zařízení navštívili zástupci Kanceláře
veřejného ochránce práv ve vztahu k interpretaci
některých práv dětí umístěných do režimu ústavní
výchovy.
Přehled a systém kontrolní činnosti v rámci ekonomického úseku jsou zmíněny v kap. Hodnocení
ekonomického úseku, str. 31.

1

Ostatní úseky (úsek sociální, ekonomický a
provozní
36
4

Základní vzdělání
117

VŠ

učitelé

Počet pracovníků

Kvalifikační předpoklady

__________________________________

Kla
kvalifikace

Střední odborné vzdělání

10

Úplné střední odborné vzdělání

10

Vysokoškolského vzdělání

31
30

9

________________________________
Hodnocení ekonomického úseku

_________________________________
Obecné údaje:
Hlavní účel organizace a předmět činnosti je
vymezen § 5 a § 17 zákona č. 109/2002 Sb., o
výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, §
16, § 44 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a
jiném vzdělávání - školský zákon a prováděcí
předpisy.
Organizace nevykonává jinou činnost ve smyslu
§ 63 odst. 1 zákona 218/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů.
Pro zabezpečení své hlavní činnosti ve sledovaném kalendářním roce 2019 disponovala naše
organizace
majetkem cca ve výši 88 780.000,74 Kč dle níže
uvedeného členění:
Účet 021 – Stavby
62 519.185,64
Účet 022 – Samostatné mov. věci soubory mov.
věcí
6 410.530,22
Účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
10 485.300,55
Účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
319.122,10
Účet 029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
62.000,00
Účet 031 – Pozemky
4 386.773,71
Účet 901 – Jiný drobný DNM pod 7.000,00
303.224,94
Účet 902 – Jiný DHM pod 3.000,00
4 293.863,58

Majetek podléhající evidenci a inventarizaci je využíván výhradně v rámci hlavní činnosti organizace.
Chod organizace je řízen platným Organizačním
řádem.
Organizace není plátcem DPH- daně z přidané
hodnoty, daně z příjmů právnických osob, a daně
z nemovitosti.
Organizace účtuje podle Účtové osnovy a Postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
ve znění pozdějších změn a předpisů a dále dle
Prováděcí vyhlášky k Zákonu o účetnictví č.
410/2009 Sb., dále jen Prováděcí vyhláška. Od
1.1.2012 byla vyhláškou č. 403/2011Sb. novelizována vyhláška č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Mimo jiné se organizace řídí platnými
ustanoveními a úkoly ostatních platných závazných předpisů.:
Zákon č. 218/2002 Sb. o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
České účetní standardy pro účetní jednotky, ve
znění pozdějších předpisů č. 701 – 710
V rámci těchto postupů účtuje organizace podle
účtového rozvrhu. Při výběru syntetických účtů tohoto účtového rozvrhu vychází organizace z platné účtové osnovy. V rámci závazných syntetických
účtů je účtový rozvrh analyticky přizpůsoben potřebám odděleného sledování nákladů a výnosů dle
potřeb organizace a dále dle jednotlivých součástí
organizace.
Pro financování svých investičních potřeb využívá
naše organizace kromě přidělené dotace od zřizovatele také vlastní zdroje - Fond reprodukce majetku.
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Hospodaření organizace ve sledovaném kalendářním roce 2019:
Výše schváleného rozpočtu byl přidělen - schválen
naší organizaci odborem 261 MŠMT v níže uvedeném
členění:

§ 3132 Dětský diagnostický ústav
§ 3148 Středisko výchovné péče
§ 3114 Speciální základní škola
§ 3141 Školní stravování
Závaznými ukazateli rozpočtu byly v r. 2019 NIV celkem, MP celkem, OON celkem a limit počtu zaměstnanců.
V kalendářním roce 2019 nebyly překročeny závazné
ukazatele. Limit počtu zaměstnanců nebyl překročen.
V r. 2019 bylo ukončeno hospodaření organizace celkem s upraveným hospodářským výsledkem - ziskem
+ 4.541.089,76 Kč. Kladný HV r. 2019 je krytý finančními
prostředky na běžném účtu a byl předělen do Rezervního fondu.
Odbor financování regionálního školství a programového financování MŠMT schválil hospodaření naší organizace na základě protokolu o schválení účetní
závěrky dne 18.6.2020, Č. j MSMT – 23 266/2020.
Výše navržený hospodářský výsledek byl schválen na
příděl do rezervního fondu náměstkem pro řízení sekce vzdělávání dne 27. 8. 2020, Č. j. MSMT –
32529/2020-1.
Fond odměn nebyl zapojen do hospodaření organizace v kalendářním roce 2019.
Rezervní fond byl zapojen do hospodaření organizace, a to přídělem zlepšeného hospodářského výsledku roku 2019 ve výši 577.949,00 Kč, peněžní dary
32.980,00 Kč. Z rezervního fondu proběhla úhrada
sankce ve výši 1.757,00 Kč a na krytí přečerpaných
prostředků ONIV bylo čerpáno 30.988,89 Kč.
Fond reprodukce majetku ( FRM ) byl zapojen do hospodaření organizace v kalendářním roce 2019
v celkové výši: 907.824,00 Kč dle níže uvedeného členění:
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Keramická pec
Nákup osobních automobilů
Malování objektu DDÚ
Celkem:

43.000,00 Kč
758.920,00 Kč
105.904,00 Kč
907.824,00 Kč

Fond reprodukce byl čerpán v souladu s rozpočtovými pravidly. Čerpání bylo schváleno
MŠMT odborem investic.
Fond kulturních a sociálních potřeb ( FKSP ) byl
ve sledovaném kalendářním roce čerpán v
souladu se stanovenými pravidly s rozpočtem
FKSP pro r. 2019. Fond kulturních a sociálních
potřeb byl ve sledovaném školním roce čerpán
výhradně na obědy zaměstnanců, rekreace,
masáže, na sportovní a kulturní využití a na životní jubilea.
Ve sledovaném kalendářním roce obdržela naše organizace prostředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT výhradně z prostředků Královéhradeckého kraje na zajištění regionálních soutěží
dle níže uvedeného členění:
OON:
na zajištění regionální soutěže - Lehkoatletické
závody
1.700,00 Kč
na zajištění regionální soutěže – Černobílý gól
1.700,00 Kč
na zajištění regionální soutěže – Hradecká smeč
1.700,00 Kč
Celkem:
5.100,00 Kč
ONIV:
na zajištění regionální soutěže - Lehkoatletické
závody
24.700,00 Kč
na zajištění regionální soutěže – Černobílý gól
13.700,00 Kč
na zajištění regionální soutěže – Hradecká smeč
8.700,00 Kč
Celkem:
47.100,00 Kč

Účelové prostředky byly využity v plné výši za účelem, na který byly poskytnuty. Nedošlo k překročení ani k nedočerpání.
Čerpání finančních prostředků ve sledovaném kalendářním roce probíhalo v návaznosti na přidělený limit finančních prostředků plánovitě a s přihlédnutím k výši vlastních tržeb. Vyrovnání finančních
prostředků a ekonomické zajišťování plánovaných
úkolů probíhalo vždy plánovitě a v návaznosti na
přidělený limit finančních prostředků. Měsíčně byly
prováděny ekonomické rozbory hospodaření, jež
byly podrobně analyzovány a na jejichž základě
docházelo k průběžným kontrolám čerpaných finančních prostředků. V souvislosti se zavedeným
systémem řídící kontroly byly veškeré finanční operace důkladně prověřeny z hlediska správnosti a
úplnosti podkladů, byla dodržena kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti připravovaných
finančních operací.
Byla dodržena kritéria čerpání finančních prostředků dle závazných ukazatelů rozpočtu. Nebyly překročeny
NIV celkem, MP celkem a OON v členění dle jednotlivých §.
Daňová povinnost našemu zařízení v letech minulých ani v r. 2019 nevznikla. Z ustanovení § 38 m
Zákona o dani z příjmu vyplývá, že pokud daňový
subjekt nemá příjmy, které jsou předmětem daně,
není povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů
právnických osob.
Takové příjmy naše organizace prokazatelně nemá. Zisk je tvořen z dotace od zřizovatele, nedočerpaná dotace od zřizovatele není předmětem
daně.
Závěrem lze zkonstatovat, že naše zařízení neukončilo hospodaření v roce 2019 ani v letech minulých
se záporným hospodářským výsledkem, nebyla
přijata nápravná opatření.
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Provozování jiné činnosti
Zařízení nevykonává jinou činnost ve smyslu § 63
odst. 1 zákona 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.

Zajištění plánovaných úkolů
Jedním z hlavních úkolů organizace v následujícím
kalendářním roce je realizace a dokončení níže
uvedených investičních akcí:
1) Nákup 9-ti místného automobilu pro SVP Rybitví.
Výše uvedená investiční akce byla financovaná
z dotace programu 133 12 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče ve výši 924.410,00
Kč a z vlastních zdrojů FRM ve výši 21.745,00 Kč.
Akce byla dokončena v roce 2020 v souladu s pokyny zřizovatele a rozpočtovými pravidly.
Veškeré další plánované akce provozního charakteru byly realizovány v časovém sledu, tak jak vyplývalo z harmonogramu pro zajišťování provozu
zařízení.

Čerpání investičních prostředků
Ve školním roce 2019/2020 byly čerpány investiční
prostředky z dotace od zřizovatele z dotace programu 133 12 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče ve výši 924.410,00 Kč.

Ostatní plánované úkoly
Jedním ze stěžejních úkolů organizace je zajištění
investiční akce: DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové - rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky –
zhotovení projektové dokumentace. Důvodem je
narušená statika budovy a téměř havarijní stav
sociálního zařízení a velmi špatná statika objektu.
Na výše uvedenou investiční akci byl ve sledovaném školním roce vypracován statický průzkum
budovy. Předpokládaný termín plnění je odhadován na r. 2020 – r. 2021.

Plánovaná je rekonstrukce plynové kotelny
z důvodu havarijního stavu. Celý objekt je nyní
závislý pouze na jednom kotli, druhý je mimo
provoz. V červnu 2020 byla zadána zakázka na
zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kotelny. V navazujícím roce bude podána žádost o dotaci ke zřizovateli na samotné
zhotovení rekonstrukce.
Ostatní plánované úkoly nad rámec běžného
provozu vycházejí z aktuálních potřeb organizace. Věci provozního charakteru jsou zajišťovány
během roku průběžně, plánovitě s přihlédnutím
k přiděleným finančním prostředkům a vlastním
tržbám.

Provedené externí kontroly
Ve sledovaném školním roce 2019 – 2020 nebyly
v organizaci zahájeny externí kontroly.

Vnitřní kontrolní systém v zařízení
Kontrolní činnost je zajištěna jak z hlediska správy
státního majetku, tak z hlediska hospodaření s
prostředky státního rozpočtu.
Je dodržena povinnost vyplývající ze zákona č.
563/91 Sb., pro provádění inventarizace v zařízení. Inventarizace je prováděna 1x ročně. Zjišťuje
se skutečný stav kontrolované položky – fyzickou
s dokladovou inventurou. Jsou sestavovány inventurní soupisy. Porovnává se zjištěný skutečný
stav se stavem uvedeným v účetní evidenci a
zjišťují se inventarizační rozdíly. Inventura pokladny je prováděna 4x ročně.
Jsou dodržovány postupy vyplývající ze zákona
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a vyhlášky č.
416/2004 Sb., kterou se zákon provádí. Hospodaření s prostředky státního rozpočtu je v souladu s
výše citovaným zákonem. V souvislosti se zavedeným systémem o finanční kontrole byly veškeré finanční operace důkladně prověřeny z hlediska správnosti a úplnosti podkladů, byla dodržena kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti připravovaných finančních operací. Předběžná řídící kontrola je prováděna u každé při-

pravované finanční operace. Průběžná řídící kontrola je prováděna pracovníkem odpovědným za
přímé uskutečňování operací při hospodaření s
finančními prostředky 1x měsíčně (za uplynulý kalendářní měsíc). Průběžnou řídící kontrolu provádí u
všech finančních operací, které byly v daném měsíci uskutečněny. V našem
zařízení se jedná o provedení průběžné řídící kontroly všech účetních dokladů daného měsíce
(např. přijaté fa, vydané fa, přijaté ošetřovné, finanční převody, mzdy, interní doklady atd.) a pokladních dokladů daného měsíce. Průběžná řídící
kontrola je tedy prováděna 12x ročně.
Následnou řídící kontrolu provádí pracovník odpovědný za efektivní hospodaření s finančními prostředky.
Následnou řídící kontrolu provádí 1x ročně (za uplynulý kalendářní rok) u vybraných operací. V našem
zařízení se jedná o provedení následné řídící kontroly u výkaznictví (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, statistické výkazy – např. P1 04, výkaz Práce 2 04).

Péče o spravovaný majetek
Majetek podléhající evidenci a inventarizaci je využíván výhradně v rámci hlavní činnosti organizace.
Stavby (nemovitosti – účet 021)

Objekt v Říčařově ul 277, 503 01 Hradec Králové
Využití majetku: v rámci hlavní činnosti, za účelem
ubytování dětí, výuky dětí a k administrativním
účelům pro dětský diagnostický ústav.
Majetek není zatížen věcnými břemeny.
Nemovitosti: stavební parcela č. 980,981
(zastavěná plocha a nádvoří)
výměra m2: 1353
okres: Hradec Králové
katastrální území: Plotiště nad Labem
Nabývací tituly: kupní smlouva ze dne 31. 11. 2004,
právní účinky ke dni 27. 12. 2004 (úplatným převodem).
33
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Objekt v Brandlově ul. 112, 500 03 Hradec Králové
Využití majetku: v rámci hlavní činnosti, za účelem
ubytování dětí, výuky dětí a k administrativním účelům pro odloučené pracoviště DDÚ.
Majetek není zatížen věcnými břemeny.
Nemovitosti:
stavební parcela č. 94 (zastavěná
plocha, občanská vybav.)
výměra m2: 1441
okres: Hradec Králové
obec: Hradec Králové
katastrální území: Slezské předměstí
Nabývací tituly: hospodářská smlouva ze dne 18. 12.
1990, číslo 2/90 (bezúplatným převodem).
Objekt v ul. Sokolovská 146, 533 54 Rybitví
Využití majetku: v rámci hlavní činnosti, za účelem
ubytování dětí, výuky dětí a k administrativním účelům pro odloučené pracoviště SVP.
Majetek není zatížen věcnými břemeny
Nemovitosti:
stavební parcela č. 378 (zastavěná
plocha, objekt k bydlení)
výměra m2: 2377
okres: Pardubice
obec: Rybitví
katastrální území: Rybitví
Nabývací tituly: smlouva o převodu práva hospodaření s majetkem státu ze dne 28. 8. 2000 (delimitací).
Pozemky (nemovitosti – účet 031)
Pozemky v Říčařově ul. 277, 503 01 Hradec Králové
( účetní hodnota 4 163.083,71 )
Využití majetku: v rámci hlavní činnosti Dětského diagnostického ústavu.
Majetek není zatížen věcnými břemeny
Nemovitosti (pozemky):
st. parcela č. 980, výměra 27 m2,
zastavěná plocha a nádvoří
st. parcela č. 981, výměra 1326 m2,
zastavěná plocha a nádvoří
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120/45, výměra 68 m2, ostatní plocha
120/48, výměra 1507 m2, ostatní plocha
120/51, výměra 467 m2, ostatní plocha
120/52, výměra 6516 m2, ostatní plocha
okres: Hradec Králové
obec: Hradec králové
katastrální území: Plotiště nad Labem
Nabývací tituly:
kupní smlouva ze dne 30. 11. 2004, právní účinky ke dni 27. 12. 2004.
smlouva o bezúplatném převodu ze správy PF
ČR ze dne 25. 11. 2005.
Pozemek v Brandlově ul. 112, 503 01 Hradec
králové (účetní hodnota – 216.150,-)
Využití majetku: v rámci hlavní činnosti odloučeného pracoviště DDÚ.
Majetek je zatížen věcným břemenem na základě smlouvy ze dne 11. 11. 2002 č. N 67/2002.
Věcné břemeno spočívá v uložení vodovodní
přípojky pod povrchem pozemku parc. č. st 94.
Věcné břemeno je se souhlasem vlastníka zřízeno na dobu neurčitou.
Nemovitost (pozemek):
st. parcela č. 94, výměra 1441 m2,
zastavěná plocha a nádvoří
okres: Hradec Králové
obec: Hradec Králové
katastrální území: Slezské předměstí
Nabývací tituly: Hospodářská smlouva ze dne
18. 12. 1990 č. 2/1990 (bezúplatný převod).
Pozemek v Sokolovské ul. 146, 533 54 Rybitví
(účetní hodnota – 7.540,-)
Využití majetku: v rámci hlavní činnosti odloučeného pracoviště SVP.
Majetek není zatížen věcnými břemeny.
Nemovitost (pozemek) :
st. parcela č. 378, výměra 377 m2,
zast. plocha, objekt k bydlení

okres: Pardubice
obec: Rybitví
katastrální území: Rybitví
Nabývací tituly: smlouva o převodu práva hospodaření s majetkem státu ze dne 28. 8. 2000
(delimitací).
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – účet 018
Využití majetku: v rámci hlavní činnosti, pro výuku
dětí a pro administrativní účely. Na tomto účtu je
evidováno softwarové vybavení, licence apod.
do 60.000,-Kč.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí účet 022
Využití majetku:
PC – v rámci hlavní činnosti, pro výuku dětí a pro
administrativní účely.
Osobní automobily – v rámci hlavní činnosti, na
rozvozy dětí, výlety dětí a k zajištění provozu zařízení.
Technologické vybavení kuchyně – v rámci hlavní
činnosti, k zajištění provozu zařízení.
Kopírovací a psací stroje – v rámci hlavní činnosti
pro administrativu.
El. vysavače – v rámci hlavní činnosti k zajištění úklidu v zařízení.
El. pece – v rámci hlavní činnosti za účelem vedení kroužku keramiky.
Videokamery – v rámci hlavní činnosti na akce
pořádané s umístěnými dětmi v zařízení.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek – účet 028

Využití majetku: ve sledovaném školním roce nedošlo k prodeji nemovitého majetku, nebyl proveden odvod z prodeje do státního rozpočtu. Evidovaný majetek není zatížen věcnými břemeny.
Závěrečná zpráva o průběhu inventarizace v r.
2019
Dnem 1. 11. 2019

byla ředitelem organizace
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vyhlášena fyzická a dokladová inventarizace majetku, zásob, finančního majetku, pohledávek a
závazků na níže uvedených pracovištích:
Říčařova 277, Hradec Králové
Brandlova 112, Hradec Králové
Sokolovská 146, Rybitví
Andrlíkova 972, Ústí nad Orlicí
Smiřických 1237, Náchod
Mládežnická 536, Trutnov
Inventarizace probíhala řádně a návazně dle stanoveného harmonogramu a pokynů k průběhu
inventarizace v r. 2019.
Na základě vnitřní směrnice o účetnictví
v souvislosti s inventarizací r. 2019, která, proběhla
v organizaci, byly zřízeny inventarizační komise dle
níže uvedeného členění.
Ústřední inventarizační komise, likvidační komise,
škodní komise byla určena pro všechna pracoviště
DDÚ,SVP, ZŠ a ŠJ Hradec Králové a v průběhu inventarizace sledovala a usměrňovala provádění
dílčích inventur.
Dne 4. 9. 2019 se sešli na poradě zástupci jednotlivých pracovišť jmenovaných do komisí pro inventarizace v r. 2019. Byli seznámeni s průběhem inventarizace, obdrželi pokyny a časový harmonogram k průběhu inventarizací v r. 2019. Byly projednány formální náležitosti a zodpovězeny věcné
dotazy týkající se průběhu inventarizace.
Jednotliví správci místností a odpovědní pracovníci za evidenci sledovaného majetku, zásob, finančního majetku, pohledávek a závazků vypracovali inventurní seznamy k 31. 12. 2019 a zkontrolovali sledovaný majetek se stavem skutečným
(fyzickým). Opravili či nahradili poškozené štítky
s číselným (inventárním) označením. Byly, provedeny přesuny majetku v rámci zařízení dle předložených požadavků odpovědných pracovníků.
Dílčí inventarizační komise provedla za přítomnosti
správců jednotlivých místností a pracovníků odpovědných za inventarizovaný majetek kontrolu stavu majetku, zásob, finančního majetku, pohledávek a závazků uvedených na inventurních soupisech a ověřila se stavem skutečným. Provedla

kontrolu, zda vypracované inventurní soupisy
splňují veškeré formální náležitosti.
Hlavní inventarizační komise provedla na základě vypracovaných inventurních soupisů sledovaného majetku porovnání se stavem uvedeným v účetní evidenci (na příslušných inventarizovaných účtech) ke dni 3. 2. 2020. Vypracovala
inventarizační soupisy sledovaného majetku.
K inventarizačním soupisům přiřadila jednotlivé
dílčí inventurní soupisy vypracované odpovědnými pracovníky k 31. 12. 2019.

mi čísly. Bylo zjištěno, že během roku byly veškeré
změny evidovaného majetku včas podchyceny a
hlášeny, tak aby během roku nedocházelo
k nejasnostem a pochybení
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________________________________
Koncepce školského zařízení

Přílohy:

_________________________________
Rozvaha roku 2019
Výkaz zisků a ztrát roku 2019

str. 46
str. 52

Koncepce rozvoje zařízení
Základní principy a cíle

Závěr

V souladu s usnesením Vlády České republiky ze
dne 13. 7. 2009 č. 883, kterým byl schválen
„Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti a na období
2009 – 2011 a v návaznosti na vyplývající
„Rámcovou koncepci MŠMT ČR v oblasti transformace systému náhradní výchovné péče o
ohrožené děti ve školských zařízeních pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, byl v našem školském zařízení zpracován příslušný pilotní projekt, kladoucí si za cíl realizovat v rámci daných zákonných
kompetencí požadované transformační principy a následně ověřit úspěšnost použitých metod ve vztahu k stanoveným a hodnoceným
kritériím.

Provedenou inventarizací účtu 401 98 – Jmění
účetní jednotky (zůstatková hodnota evidovaného majetku k 31. 12. 2019) byl, vyčíslen inventarizační rozdíl mezi skutečností a stavem vyčísleným v účetní evidenci ve výši 63.449.00 Kč.

Stav dle účetní evidence :
61 515.613,35
Stav dokladový (dle skutečnosti):
61 452.164,35
Inventarizační rozdíl:
63.449,00
Inventarizační rozdíl ve výši 63.449,00 Kč vyplývá
z doúčtování oprávek na základě odpisového
plánu stanoveného pro r. 2013 na účet MD 406Oceňovací rozdíly při změně metody se souvztažným zápisem na účty na stranu D 07x nebo
08x. V odpovídající výši nebylo dle pokynu
MŠMT (viz. příloha), účtováno o tvorbě reprodukce majetku na stranu MD účtu 401 – jmění účetní
jednotky se souvztažným zápisem na stranu D
účtu 416 – Fond reprodukce majetku. Z tohoto
důvodu nedošlo ke snížení jmění účetní jednotky
v účetnictví.
(viz. příloha Inventurní soupis účtu 401 98).

K základním úkolům a cílům koncepce rozvoje
organizace patří důraz na propojení, rozšíření a
zefektivnění poskytovaných služeb, včetně zvýšení jejich dostupnosti a posílení preventivních
aktivit, s následným snížením počtů dětí umísťovaných v rámci příslušné spádové oblasti na
základě soudního rozhodnutí do institucionální
péče.

Další nedostatky (inventarizační rozdíly) provedenou inventarizací v r. 2019 nebyly zjištěny, nebyla
přijata nápravná opatření. Majetek byl řádně
evidován, označován v průběhu roku inventární35
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K dílčím cílům, nezbytným pro úspěšnou
realizaci projektu, patří výrazné zlepšení komunikace s participujícími subjekty, především systémová změna komunikace s orgány sociální ochrany dítěte prostřednictvím
změny systému předávání a vyhodnocování informací (případová setkávání u
„hraničních“ dětí), dále potřebná změna
struktury a řízení organizace (rozšíření nabídky koordinovaných a vyhodnocovaných služeb, propojení pracovišť, vytvoření
standardů pravidel systémové komunikace, předávání informací, jednotná dokumentace a evidence výkonů, centrální evidence klientů, včetně zabránění neefektivnímu překrývání a duplicity poskytovaných
služeb).

K základním principům poskytovaných odborných služeb v rámci pilotního projektu
patří princip komplexnosti a propojenosti
služeb (mezioborový model péče, propoje-

ný systém služeb od podpůrných až po rezidenční, diferenciace příslušných programů),
větší důraz na prevenci a následnou péči, dále princip dostupnosti a dosažitelnosti
(finanční dostupnost smluvních pobytů), princip zacílení priorit (rodina-primární sociální
prostředí),
princip
zacílení
pro-gramů
(individualizace programů, včetně jejich délky, u prognosticky nadějných případů ukončení ústavní péče a návrat dítěte do rodiny
přímo z „diagnostického ústavu“ bez nutnosti
dalšího přemísťování do následného školského
zařízení) a princip vyhodnocování efektivity
služeb.
Na základě rozsáhlé analýzy, týkající se příčin
a způsobů umísťování dětí do institucionální
péče naší spádové oblasti (tj. Královehradecký a Pardubický kraj), jsme vytvořili a od 1. 10.
2010 zahájili činnost modelu centra propojených a koordinovaných služeb, který odpovídá dle našich zkušeností aktuálním požadavkům praxe a obsahuje nezbytné klíčové parametry pro naplnění deklarovaných cílů, tedy
zvýšení důrazu na preventivní programy, otevřenost v komunikaci a v partnerské spolupráci s participujícími subjekty a zvýšení kvality a
komplexnosti nabídky dostupných odborných
služeb. Vytvořený model péče se opírá o nezbytné klíčové principy - standardy, které jsou
pro funkčnost systému nezbytné.
Jedním ze základních principů bylo dosažení
standardu pravidel systémové a včasné komunikace a spolupráce se zúčastněnými sub37
36

jekty, především s orgány sociálně právní
ochrany dětí, vytvářející funkční systém předávání informací, včetně případových setkávání v rámci závažnějších kauz.
Souvisejícím nezbytným předpokladem úspěšné péče je princip komplexnosti, spočívající v
nabídce dostatečně širokého spektra územně
i finančně dostupných služeb, umožňujících
volbu optimálních alternativ pro řešení situace ohrožených dětí. Nabízená komplexní péče musí být propojena s funkčním systémem
poskytování informací o těchto službách, obsahujících jejich základní charakteristiky a příslušné indikace. Jedná se o širokou nabídku
ambulantních poradenských, terapeutických,
intervenčních a podpůrných činností, zahrnujících i následnou post-pobytovou péči, dále
program denního stacionáře i rezidenční služby pro smluvní nebo soudně nařízené pobyty.
Princip komplexnosti v sobě zahrnuje nejenom
mezioborovou propojenost nabízených činností, ale také zaměření na práci s celým ro-

dinným systémem, včetně intervencí do širšího prostředí (škola, mimoškolní aktivity..).
Monitorování výkonů a požadovaných parametrů činnosti je podpořeno zpracovaným systémem standardů kvality, vyplývající
z metodického pokynu MŠMT ČR.
Pro zvýšení efektivity odborných činností bylo nezbytné u všech součástí organizace
dohodnout priority (tj. reálně vyhodnotit své
možnosti, kompetence a limity) a koordinovat potřebné činnosti dle principu jejich zacílení. Vytvořené programy musí jasně vymezovat, pro koho jsou určené, jaké mají
cíle, jak se mají realizovat a jakým způsobem (dle jakých kritérií) se má hodnotit jejich úspěšnost. Jako základní priorita pro zacílení odborných služeb byla určena přímá
práce s ohroženým dítětem dle individuálně
stanoveného programu, zahrnujícímu kontext rodiny, která vytváří klíčové charakteristiky primárního sociálního prostředí.

delu bylo, až do ztráty možnosti uzavírání
smluvních pobytů v DDÚ, vzájemné propojení
a velmi snadná prostupnost celou škálou cíleně poskytovaných preventivních programů,
překonávajících rozdíly mezi tradičním vnímáním činnosti diagnostického ústavu a střediska
výchovné péče, nesprávně reflektované veřejností stále v poloze restrikce – prevence.
Tento pohled nejenže neodpovídá současné
praxi diagnostických ústavů a jejich zákonnému vymezení, ale také je velmi kontraproduktivní vzhledem k zájmu o nabízené služby. Významnou výhodou propojení celého komplexu poskytovaných služeb do zastřešujícího
modelu jednotného centra, vytvářejícího společný právní subjekt a tím i jediného správce
údajů, je také možnost snadnějšího operativního předávání důležitých údajů o klientovi, které jsou nezbytné pro poskytování odborných
služeb (osobní kar-ta, výsledky odborných vy-

Organizace služeb

Důležitou organizační změnou, vyplývající z
aplikace popsaných priorit a z transformovaného systému pro-vázaných, evidovaných a koordinovaných činností, posílených
odpovídající změnou odborného týmu a
systému řízení, bylo vytvoření pracovního
modelu „Dětského centra integrovaných
komunitních služeb“, zahrnujícího současné
pracoviště diagnostického ústavu a pracoviště příslušných středisek výchovné péče.
Velkou výhodou tohoto organizačního mo-
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šetření, důležité anamnestické údaje...) a podléhají gesci Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
známé jako Nařízení GDPR
V rámci transformovaného modelu činnosti nabízíme veřejnosti na kontaktních místech, které
jsou uvedeny na webových stránkách všech
našich pracovišť, prostřednictvím pověřených
pracovníků komplexní základní informace o typu služeb celého právního subjektu a současně
realizaci požadovaných indikovaných služeb
dohodnutým způsobem na zvoleném pracoviště zprostředkujeme. Souběžně dochází k jejich
centrální evidenci, která zajišťuje, že nebudou
vykonávány duplicitně (tj. významný posun od
předchozího období, kdy jednotlivá odloučená
pracoviště nekomunikovala na potřebné úrovni,
což vedlo nejen k překrývání činností ve vztahu
k jednotlivým klientům, ale také nedostatečné
informovanosti a připravenosti v případě potřeby předat klienta na jiné pracoviště s jiným typem služby, př.: ambulance – pobyt.).
Dle naší stávající zkušenosti z činností „modelu
dětského centra integrovaných služeb můžeme
konstatovat, že jeho velkou výhodou je možnost
na základě osobních konzultací a odborného
posouzení jednotlivých případů operativně směrovat klienty dle charakteristik jejich problémů
na optimálně zvolené pracoviště s příslušným
odborným potenciálem a odpovídajícím typem
programu. Vzhledem k velikosti naší organizace
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a související variabilitě nabízených služeb
můžeme potřebným způsobem diferencovat charakteristiky programů, kdy významným ziskem je zvýšení účinnosti služby, která
tak nejlépe odpovídá potřebám klientů
(posuzovaná kritéria: závažnost problému a
související anamnestická data, míra ohrožení klienta a aktuálnost řešení, jeho osobnostní charakteristiky, spolupráce, motivovanost a kompetence rodiny, intervence
OSPOD, ….)
Sumarizace základních tezí, aktuálních výstupů a dalších úkolů projektu
Diagnostický ústav a středisko výchovné
péče v rámci projektu vytvořily funkční celek propojených služeb, kdy rozšířené spektrum smluvních preventivních programů,
nabízených a koordinovaných z pozic pracovišť SVP, vytvářelo nabídku řešení situace
ohroženým dětem v kontextu rodiny, včetně dětí akutně ohrožených odejmutím z
rodiny na základě rozhodnutí soudu. Bohužel ztráta možnosti realizace smluvních pobytů v DDÚ tento funkční celek výrazně narušila.

vrat do rodinného prostředí, včetně poskytování nezbytné následné péče.
Na základě získaných zkušeností se domníváme, že model propojených a koordinovaných
služeb nabízených a ověřovaných v rámci
pilotního projektu, je efektivní a funkční alternativou v rámci připravované transformace
systému péče o ohrožené děti, která by mohla mít své zakotvení v připravovaných legislativních změnách.
V souladu s tímto koncepčním modelem propojených a koordinovaných služeb jsme zorganizovali setkání s odbornou veřejností ve
formě
tzv.
„Dne
otevřených
dveří“,
s prezentací
našeho
školského
zařízení
v kontextu aktuální společenské situace:
Den otevřených dveří – informační den
Na počátku kalendářního roku 2020 naše organizace zorganizovala široce koncipované
setkání zástupců školských zařízení a odborné
veřejnosti, včetně přítomnosti zástupců MŠMT,
Královehradeckého kraje, soudů, pracovišť

Diagnostický ústav současně prostřednictvím cílených odborných služeb vytváří
předpoklady významnému procentu dětí
umístěných na základě rozhodnutí soudu
do institucionální péče pro opětovný ná38 39

OSPOD i neziskových organizací, které mělo
za cíl nejen blíže představit naše zařízení,
včetně jeho struktury, činnosti a metod práce,
ale také otevřít mezioborovou diskuzi o závažných problémech, které negativně ovlivňují
situaci ohrožených dětí, snižují efektivitu preventivních aktivit a velmi limitují práci školských zařízení, včetně celého systému náhradní výchovné péče.
Velký prostor byl dán pro vysvětlení principů
komunitního systému práce, přístupů, metod
a úkolů školského zařízení, včetně postupů
komplexní
diagnostiky
ve
vztahu
k reedukačním programům a k tvorbě individuálních programů rozvoje osobnosti dětí.
Součástí pracovního setkání bylo otevření diskuze o potřebách a možnostech zlepšení stávající situace v oblasti prevence, včetně souvisejících nezbytných změn příslušné legislativy
a kritiky ideologicky zaměřených útoků vedených proti ústavní výchově bez potřebných
odborných kompetencí a s neznalostí praxe.

Významnou součástí byla také prezentace a
doložení pozitivních výsledků činnosti organizace, včetně statisticky zpracovaných dat a
výstupů z hodnocení ze strany spolupracujících subjektů, tedy škol a školských zařízení,
pracovišť OSPOD, zákonných zástupců dětí i
samotných dětí, které absolvovaly diagnostický a reedukačně terapeutický program. ¨

Úvaha o modelu spolupráce a vymezení
činnosti diagnostického ústavu a střediska
výchovné péče v rámci systému prevence

Systém péče o ohrožené děti potřebuje
změny, které musí odpovídat společenskému vývoji a nebudou zatíženy ideologickým
dogmaty a překonanými názorovými stereotypy.
Základní parametry poskytovaných odborných služeb, bez ohledu na to, kdo je poskytuje, musí být vždy systémově kontextuální,
tedy respektující princip celistvosti, kdy problém dítěte se řeší v kontextu charakteristik
jeho osobnosti, situace a prostředí. V tomto
smyslu není rozdíl mezi činností diagnostických ústavů a středisek výchovné péče, neboť odborné služby obou typů školských zařízení s těžištěm činnosti v oblasti sekundární
prevence musí vycházet z kvalitní diagnostiky ohroženého dítěte, která je nezbytným
předpokladem vytvoření individuálně cíleného programu. Teprve tento program se

svými parametry je podstatou a hlavním smyslem jejich činnosti a kvalita programu, včetně
jeho praktické realizace, určuje míru úspěšnosti plnění odborné zakázky.
Na základě mnohaleté zkušenosti v péči o
ohrožené děti i na základě výsledků činnosti
„dětského centra“ můžeme konstatovat, že
osobnostní charakteristiky soudně umístěných
dětí nejsou v naprosté většině případů odlišné
od charakteristik i typů problémů dětí přijatých k pobytu na základě smluvního vztahu.
Společným jmenovatelem jsou výchovně
podmíněné problémy, rezultující v narušený
vztah k hodnotovému systému a v mnoha případech pouze náhodné okolnosti určují, zda
některé z těchto dětí jsou umístěny do institucionální péče z rozhodnutí soudu, nebo jsou
svěřeny instituci na základě smluvního vztahu.
Nabízené programy vycházejí především z
hodnocení osobnostních charakteristik dětí a
jejich úspěšnost nespočívá v tom, zda daný
program je nabízen střediskem či diagnostickým ústavem, ale v jeho obsahu, struktuře a
především v jeho schopnosti motivovat ke
změně.
Pokud má diskuze o optimálním modelu transformace institucionální péče vést k vytvoření
moderního systému efektivních služeb, musí
respektovat humanizační trendy ve výchově,
které nebudou diverzifikovat poskytovanou
péči v poloze restrikce nebo prevence, ale
vytvoří inkluzivní edukační systém, který bude
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nabízet otevřené alternativy dle odborného posouzení potřeb dítěte, zahrnující státní i nestátní
instituce, bez ohledu na resort či zřizovatele.
Rozhodujícím kritériem, určujícím typ a charakteristiku poskytovatele požadované odborné
služby, musí být znalost osobnosti dítěte v jeho
sociálním kontextu, tedy kvalifikované vyhodnocení základního problému a reálné prognózy
dalšího vývoje.

Nabídnutý model činnosti „Dětského centra“,
propojující programy diagnostického ústavu i
střediska výchovné péče, je jednou z možných
alternativ, vytvářející potřebnou pluralitu v systému služeb, která by mohla mít potřebné zakotvení ve vytvářené legislativě.
Jsme přesvědčeni, že funkční systém poskytovaných služeb ohroženým dětem musí respektovat
skutečnost, že ústavní výchova je nedílnou součástí preventivní péče, realizované ze specifických důvodů pouze po nezbytnou dobu v ús-
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tavních podmínkách a její účinnost je
značně podmíněna mírou propojenosti s
ostatními typy preventivních služeb.
Jako velký problém a výrazný krok zpět
v rámci systému péče o ohrožené děti vnímáme ztrátu rozmísťovací kompetence
diagnostických
ústavů,
související
s výrazným snížením funkčnosti sítě školských zařízení a ztrátu možnosti smluvních
pobytů v diagnostických ústavech, což
společně s praxí umísťování dětí do SVP na
základě rozhodnutí soudu nejen výrazně
narušuje systém zavedené spolupráce, ale
současně komplikuje práci SVP a de facto
nekoncepčně stírá rozdíly mezi funkcí DÚ a SVP.
Proto jako zásadní úkol, obsahující nezbytný předpoklad znovuobnovení funkčnosti
sítě školských zařízení, včetně činnosti DDÚ
a SVP, vnímáme snahu o navrácení rozmisťovacích kompetencí diagnostickým ústavům a umožnění realizace smluvních pobytů v DDÚ
Řešením stávající situace, kdy střediska i
diagnostické ústavy poskytují odbornou péči dětem umístěným na základě rozhodnutí
soudu a tím se de facto stírají rozdíly
v zacílení i programech mezi oběma typy
zařízení, může být koncepční návrh obsažený v rámci věcného záměru novely zákona č.109/2002 Sb., dle kterého by střediska poskytovala služby pouze na základě
dobrovolnosti, tedy na základě smluvního

vztahu mezi klientem a pracovištěm SVP a diagnostické ústavy transformované do podoby diagnostických center by poskytovaly
komplexní diagnostiku a škálu preventivně výchovných služeb dětem přijatých na základě
výchovných opatření soudu (§13a, zák. č.
359/1999 a § 452 zák. č. 292/2013). Maximální
možná délka těchto výchovných opatření
v trvání 3 měsíců by současně zabránila kapacitnímu zablokování diagnostických ústavů
s důsledkem významného snížení jejich funkčnosti.

Tabulkové přílohy, dokládající relevantní
údaje ve vztahu k vykonávané činnosti

ochranná výchova

předběžné opatření

Školní rok 2019/2020
5,16%
Odchody dětí (ústavní výchova, předběžné
opatření) z DDÚ HK do jednotlivých typů následné péče

Odchod do

Školní rok
2019/2020

dětský domov

15

Školní rok
2019/2020

dětský domov se školou

23

výchovný ústav

6

0

Výchovně léčebné

Celkový počet umístěných dětí v DDÚ HK a
důvody umístění:

Důvod umístění

Počty dětí navrácených z DDÚ HK do rodinné
(náhradní rodinné) péče (v %) z původních
soudních rozhodnutí (předběžné opatření, ústavní výchova):

35

ústavní výchova

8

celkem přijato

43

oddělení
domů, popř. pěstounská
péče

12

Další údaje platné pro školní rok 2019/2020:
Průměrná délka pobytu dítěte v dětském diagnostickém ústavu:
160 dní
Průměrný věk umístěných dětí:
13, 6 let

40 41

1

Celkem dětí umístěno ve školním roce
43 dětí
z toho chlapců

33

(77%)

10

(23%)

z toho dívek

Aktuální úkoly a organizační změny vyplývající z požadovaných úsporných
opatření pro školní rok 2019/2020
· Vytvořit funkční model spolupráce

s pracovišti OSPOD, DD a DDŠ příslušné spádové oblasti s cílem efektivního předcházení
a řešení případů špatně umísťovaných dětí.
(Tento úkol stanovený a deklarovaný na
společném jednání se zástupci kraje a školských zařízení, viz. níže, se zatím nepodařilo
v požadované kvalitě naplnit).
· Problematika spolupráce a role diagnos-

tického ústavu v rámci umísťování dětí byla
důležitou součástí pracovního jednání organizovaného Krajským úřadem Královehradeckého kraje dne 11. 4. 2019, za přítomnosti náměstkyně hejtmana, soudců okresního soudu, vedoucích pracovníků oddělení
sociálních věcí, oddělení sociálně právní
ochrany dětí, oddělení středního a speciálního vzdělávání, včetně ředitelů DD.
· Zpřesnit koncepci ve vztahu k propojení,

přístupu a spolupráci mezi pracovišti DDÚ
Říčařova a DDÚ Brandlova. Specifické odlišnosti obou pracovišť ve vztahu k programu
a personálnímu zajištění vyžadují společně

sdílené zkušenosti v rámci realizované pedagogické praxe, včetně systémové výměny
zkušeností v kontextu společných odborných
činností, společných porad nebo komunitních
setkávání. (Tento úkol z předchozího období
se daří naplňovat).
· Pokračovat v dalším rozvoji a zkvalitňování

postupů etopedické diagnostiky, včetně
zpřesnění metodiky získávání, zpracovávání a
vyhodnocování údajů o umístěných dětech a
současně zvyšování důrazu na odbornost,
strukturu a efektivitu specificky zaměřených
programů z oblasti sekundární prevence.
· Zvýšit míru autoevaluace prováděné dia-

gnostické a reedukační činnosti, včetně katamnestického sledování přijatých dětí a zvýšit
důraz na prezentaci výsledků vlastní činnosti.
Jedním z nástrojů pro získávání zpětnovazebních informací budou využívány strukturované
dotazníky, specificky zpracované pro děti, jejich zákonné zástupce, pracovníky OSPOD,
školy a školská zařízení, do kterých jsou děti po
absolvování programu v DDÚ umísťovány. (viz
výsledky dotazníkové akce „Spokojenost dětí“
- str. 54) (Tento úkol se průběžně s úspěchem
realizuje).
· Vytvářet tlak na vyjasnění a posílení potřeb-

ných kompetencí školských zařízení pro výkon
ústavní a ochranné výchovy ve vztahu k jejich
programové specifikaci a různě interpretovaným právům a povinnostem umísťovaných
dětí.
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· Realizovat systém supervizních dohlídek a po-

moci v příslušných spádových školských zařízeních v oblasti plnění požadovaných standardů
kvality.
· Postupně obnovovat vybavení místností pro

mimoškolní činnosti dětí, především funkční nábytkové zařízení.
· V roce 2021 zpracovat příslušnou projektovou

dokumentaci a následně realizovat rekonstrukci budovy DDÚ v souladu se zjištěným havarijním
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Překvapilo Tě něco?

Získal/la jsi nějakou novou zkušenost (s novou
činností, novou znalost, novou dovednost, nový vztah …)?

Líbilo se Ti něco v diagnostickém ústavu?
Bavilo Tě něco?

Co Ti v diagnostickém ústavu nejvíce vadilo,
co Tě štvalo?

42 43

Chtěl/a bys něco změnit?

Které z činností Tě bavily?

Výroční zpráva 2019 - 2020
Povedlo se Ti na sobě něco změnit (zlepšit)?

Cítil/a ses v diagnostickém ústavu bezpečně?

Ohodnoť nabízený program (tj. činnosti ve
výchovné skupině).

Jak jsi vycházel s dospělými?

Ohodnoť materiální vybavení
v diagnostickém ústavu.
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Jsi spokojen s nabídkou zájmových činností
(kroužků)?
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Baví Tě práce na minifarmě?

Které z nabízených zájmových činností
(kroužků) si vybíráš nejraději?

Školská rada seznámena a schválila znění
výroční zprávy

Mgr. Karel Marek
předseda Školské rady

v Hradci Králové 23. října 2020

Přináší Ti něco nabízená zájmová činnost?
Obohacuje Tě něčím?

Co bys doporučil/a pro vylepšení minifarmy?

Na výroční zprávě se podíleli všichni

vedoucí pracovníci DDÚ a SVP Hradec
Králové.
PhDr. Pavel Janský, Ph.D.

ředitel DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ

v Hradci Králové 27. října 2020
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