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Historie 

Historie našeho školského zařízení sahá až do roku 1910, kdy 

se v Praze konala schůze Komise 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 zřídi-

lo, 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 za-

městnání.  

V roce 1946 došlo ke změně názvu na Chlapecká výchovna a v roce 1959 na Záchytný dětský domov. Ná-

zev Dětský diagnostický ústav má zařízení od roku 1981. Přestože v průběhu let byla budova v Rokitan-

ského 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 zaří-

zeních (zákon č.109/2002 Sb. ve znění pozdějších zákonů) koedukovaným internátním školským zaříze-

ním pro výkon ústav-ní nebo ochranné výchovy a školským zařízením pro preventivně výchovnou péči s 

výše uvedenou územní působností.  

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 ak-

tuální 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, základní 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 činnosti, směřující k rozvoji osobnosti dítěte ve vztahu k jeho indi-

Celková charakteristika školského zařízení 
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viduálním výchovně-vzdělávacím potřebám a stanoveným prioritám.  

Výchovně terapeutické úkoly: Pedagogické, speciálně pedagogické, režimové a tréninkové činnosti, smě-

řující 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 po-

třeb.  

Organizační: Činnosti související s umísťováním dítěte, a to ve spolupráci s orgánem sociálně 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.  

Další úkoly 

Poskytovat vybraným dětem specifickou psychologickou, terapeutickou a speciálně pedagogickou péči.  

Poradenská a terapeutická podpora dítěte. 

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 chování a negativními jevy v sociálním vývoji.  

Tato péče se poskytuje dětem, u kterých ještě nenastal důvod k nařízení ústavní či uložení ochranné vý-

chovy. 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 pedagogickou pomoc školám a třídním kolektivům na základě jejich 

žádosti. 

Systém řízení jednotlivých zařízení 

Grafické schéma řízení jednotlivých součástí (pracovišť) DDÚ a SVP Hradec Králové  

viz Příloha, str. 61  
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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 na-

plňovat ve spádových školských zařízeních požadavky standardů kvality péče. Tato odborná pomoc je te-

rénem hodnocena pozitivně. Jako přínosné se rovněž ukazuje přímé zapojení a spolupráce s vysokoškol-

ským pracovištěm v regionu – přede-vším 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, recipročně pak i řešeno vlastní studium pracovníků organizace. Ve smyslu 

příslušného ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. je realizována potřebná míra spolupráce s institucemi so-

ciálně právní ochrany dětí jednotlivých odborů sociálních věcí. Zcela samo-zřejmou 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 pří-

pady a situace dětí zařazovaných do příslušných vzdělávacích programů a jsou realizována operativně i 

příslušná opatření.  

Je využíváno internetových stránek k vnější prezen-

taci zařízení – lze je nalézt na adrese : www.ddu-

hk.cz  

Snahou je učinit tyto stránky centrem vzájemné 

výměny informací, nabídek a prezentací nejen na-

šeho zařízení, ale i zařízení náhradní rodinné a vý-

chovné péče naše-ho 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.  

Ústav je v rámci své spádové oblasti organizátorem řady akcí sportovního, kulturního i odborného cha-

rakteru (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, Specifi-

ka práce spočívá i v určité časové limitaci pobytu dětí a následném ověřování validity předávané kom-

plexní zprávy, včetně zjišťování katamnestických údajů.  

Práva dětí umístěných v zařízení jsou v přímé praxi respektována, jsou jim vytvářeny komplexní individu-

ální programy. Dětem je nabízena možnost vyjádřit svůj názor v jednotlivých etapách denního i týdenní-

ho hodnocení (vesměs při předávání a přebírání příslušné skupiny dětí), širokou platformou jsou pravidel-

ná společná setkání s cíleně stanoveným programem a odborně etopedickým vedením. Je upřednostňo-

ván osobní kontakt, dílčí problémy jsou přenášeny do programové náplně „výběrových sku-

pin“ (spolupráce psycholog – etoped ve smyslu nárysu perspektivy dalších postupů). Dětskou samosprávu 
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(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 poci-

tu 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 do-chází k trans-

formaci výchovných skupin a vy-tvoření 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 osob-
ními údaji klientů a zaměstnanců a zpracovalo aktuální Směrnici na ochranu osobních údajů ve škol-
ském zařízení. Bližší informace lze nalézt na našich webových stránkách . 

Zároveň byla provedena revize webových stránek ve smyslu zákona č. 99/2016 o přístupnosti webo-
vých stránek. 

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 su-
pervizi.  

Projekt dětská minifarma 

Terapie za pomoci hospodářských zvířat 

Součástí koncepce rozvoje školského zařízení se stal zpracovaný a od 
konce  roku  2017 postupně realizovaný Projekt dětské minifarmy, se 
záměrem využití vhodných hospodářských zvířat k rozšíření a doplnění 
výchovně terapeutického programu ohroženým dětem s psychosociální-

mi problémy prostřednictvím přístupů animoterapie. 

Cílovou skupinou jsou děti přijaté k pobytu do diagnostického ústavu nebo do SVP, které mají osob-
nostní problémy především v oblasti emotivity a sociability, kdy prostřednictvím činností a vztahu ke 
zvířeti se podporuje úprava jejich psychických problémů a rehabilituje nebo vytváří potřebná kvalita 
ve vztazích k lidem.  

Pomocí modifikovaných kontaktních aktivit (hra, péče, pracovní terapie, výchova k pracovním návy-
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kům a odpovědnosti, edukace na principu zážitkové pedagogiky…) s vhodně vybranými zvířaty se daří 
pomáhat především dětem s osobnostními problémy z okruhu úzkostných poruch, dětem s adaptačními 
problémy, včetně dětí s prožitým traumatem. 

Výchovné a terapeutické cíle projektu 

Prostřednictvím vztahu se zvířetem podpořit u ohrožených dětí úpravu psychických problémů a rehabili-
tovat narušenou kvalitu sociálních vazeb (zvíře získává funkci přechodového objektu a sociálního kataly-
zátoru), zvýšit jejich sebedůvěru a odpovědnost, včetně pocitu přijetí a uznání s důsledkem posílení se-
beobrazu a pozitivních zdrojů sebeúcty. 

Cílem programu je nejen navození a posílení pozitivních emocí, včetně sociálního cítění a podpory pri-
mární motivace k činnosti, ale také vytvoření pocitu bezpečí, sdílení a rozvoj zájmu o přírodu prostřed-
nictvím zážitkové edukace. 

Projekt byl realizován svépomocí, díky nasazení pracovníků výchovného úseku bylo vybudováno materi-
álně technické zázemí, včetně získání dalších pomůcek pro úspěšný chov holandských minikoziček a po-
níků., vedle toho se pak děti starají ještě o morčata, zebřičky a akvarijní rybičky. 
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Vzdělávací úsek 

Výuka ve školním roce 2020 – 2021 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 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 6. ročníku a žáci s individuálním vzdělávacím 
programem s potřebou asistenta. V 5. třídě, na pracovišti Brandlova ul., se vzdělávali žáci, kteří jsou zařa-
zeni 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 byli vzděláni žáci 2., 5. a 6. – 9.  ročníku 
dle ŠVP ZV.  

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

Vzdělávací program a organizace vzdělávání v DDÚ je upravena podle individuálních vzdělávacích potřeb a 
možností jednotlivých žáků.  

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 výchovné péče Návrat a Pyrami-
da. 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 44 žáků.  

 

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 záško-
láctvím, 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 svý-
mi blízkými.  Na pracovištích SVP v Pardubicích a SVP Říčařova v Hradci Králové byli vzděláváni žáci ve čty-
řech 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 vzděláva-
cích cílů.  

ŠVP ZV 

1. třída 2 

2. třída 2 

3. třída 3 

4. třída 5 

5. třída 7 

celkem 19 

6. třída 6 

7. třída 11 

8. třída 12 

9. třída 7 

celkem 36 
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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 legislativních změn je delší setrvání dětí 
v naší škole, než 6 – 8 týdnů, jak je stanoveno v zákonu č.109/ 2002 sb. o výkonu ústavní výchovy. Nyní o 
následném umisťování dětí rozhodují příslušné soudy, a tudíž se celý proces prodlužuje a žáci se v naší 
škole vzdělávají déle než 2 měsíce a 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 navr-
hovaná školskými poradenskými zařízeními a byla realizována na 1. i 2. stupni ZŠ.  

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 vyni-
kající motivace se osvědčila pochvala za sebemenší náznak úspěšného zvládání požadavků, neboť mnozí 
žáci zde zažili pochvalu poprvé v životě. Žáci byli vedeni k vytváření a upevňování školních a pracovních 
návyků, k získání odpovídajících kompetencí.  Další významný výchovně vzdělávací prvek představují te-
rapeuticko výchovné aktivity na naší minifarmě, kde se kromě dvou koní nacházejí čtyři kamerunské 
kozičky. Tato forma činností je realizována v rámci mezipředmětových vztahů a významně napomáhá při 
plnění či dosahování výchovně vzdělávacích cílů. Tyto aktivity jsou plánovány ve spolupráci s jinými úse-
ky, jako je odborný, výchovný a zdravotní, kdy jsou programy koncipovány na konkrétní typ osobnosti 
dítěte. Ze zkušeností je zřejmé, že se jedná o velmi funkční metodu výchovy a vzdělávání, jejíž přínos 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 opět 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 soci-
álního 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 ne-
jen to, jsme fakultním pracovištěm UHK, kde studenti získávají praxi v neučitelských oborech. Příležitost-
ně 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 pra-
xe právě v naší škole. Praxe studentů probíhala měsících září, říjen a následně po uvolnění kovidových 
opatření, zejména v měsících květnu a červnu. 

Vzdělávání ve škole bylo téměř od začátku školního roku velmi náročné a problematické z důvodu koro-
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naviru COVID – 19.  Výuka se řídila doporučeními, která vydávalo MŠMT a MZČR v návaznosti na zasedá-
ní vlády, jednalo se o manuál „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke 
COVID–19“. Naši žáci se stále, i v tomto období, vzdělávali dle učebních plánů daných ŠVP – ZV. Vzhle-
dem ke kovidovým opatřením byl zakázán aktivní zpěv a těsná výchova. Tyto aktivity byly nahrazeny růz-
nými projekty, např. Projektové dny v rámci distanční výuky Tv – Rasismus ve sportu, Historie Olympij-
ských her, Olympijské hry před a v poválečném období, Fair play, Historie české atletiky, Úspěchy čes-
kých sportovců, Osobnosti československého sportu - Emil Zátopek, Věra Čáslavská. Dopink ve sportu - 
prezentace,  komentovaný film Fair play, Rasismus ve sportu - prezentace Jesse Owens, komentovaný 
film Barva vítězství, Historie lyžování, tragédie Bohumila Hanče a Václava Vrbaty, koment. Synové hor. 
František Venclovský - překonání kanálu La Manche Politika ve sportu - Ztracená zlatá generace (osud 
československých hokejistů v roce 1950). Pro dospívající žáky, kteří se svými předčasnými sexuálními 
zkušenostmi chlubí spolužákům nebo pro ty, kteří informace k tématu hledají na nevhodných stránkách 
internetu, byla určena přednáška Sexuální výchova - stručně obsah: intimita těla a její respektování, ná-
zvosloví rozmnožovací  soustavy a všeobecně používané výrazy, co se děje s tělem, když se probouzí hor-
mony, předčasný sex, co nám říká zákon. Součástí sportovních témat bylo i "Sportujeme se zvířaty" - vše-
obecné informace, které žáci doplňovali svými zkušenostmi nebo vědomostmi ze zhlédnutých dokumen-
tů. Také byl zorganizován zážitkový blok agility - seznámení s disciplínou, zhlédnutí záznamů ze závodů, 
seznámení s překážkami a parkurem, žáci si sami zkusili zapamatovat si trasu po sobě jdoucích překážek 
a absolvovat ji (jednalo se o kartonové makety). Dále na pracovišti v Brandlově ulici žáci shlédli film Rok, 
který změnil Zemi a následně vytvořili projekt vlivu populace na životní prostředí a zabývali se prevencí 
onemocnění (multidisciplinárně TV, PŘ, Prvouka, VV), zaměřeno na COVID – 19 – osvětlení pojmu šíření 
nemoci, prevence, podpora imunity, vyšetření formou PCR a antigenu. Také žáci vytvořili leták pro práci 
na školním pozemku, kde se zabývali přípravou půdy, sadbou a následnou péčí o rostliny. V neposlední 
řadě využívali velmi oblíbenou keramickou dílnu, kde vyráběli různou výzdobu místností a dárky pro své 
blízké. Završením jejich práce byl Projekt Ekosystém, Ochrana životního prostředí (multidisciplinárně Čj, 
VV, Př) – forma komiksu. 

I přes veškerá úskalí můžeme konstatovat, že tento organizačně namáhavý školní rok se podařilo 
zvládnout.  
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Výchovný úsek 

Zajišťuje výchovnou a resocializační činnost s dětmi ve vztahu k jejich specifickým potřebám, zpracovává 

průběžná hodnocení dětí, připravuje plán rozvoje osobnosti dítěte a podílí se na zpracování závěrečné 

zprávy včetně výchovných doporučení. 

Činnost výchovného úseku vychází a řídí se dle schváleného vzdělávacího programu pro mimoškolní vý-

chovu (Edukační program DDÚ Hradec Králové). 

Personální zabezpečení 

Pracoviště Říčařova má čtyři výchovné skupiny s kapacitou 4 – 6 dětí.  U třech skupin pracujeme 

s rodinným modelem vychovatel / vychovatelka. U čtvrté výchovné skupiny, ve které jsou vřazeni chlapci 

se zvýšeným agresivním potenciálem, působí vychovatelé muži. 

Vychovatelé pendleři, kteří nemají svoji vlastní výchovnou skupin, pracují s dětmi individuálně, spolupra-

cují s vychovateli při zajišťování náročnějších programů, zastupují kmenové vychovatele v jejich nepřítom-

nosti. 

Nedílnou součástí výchovného úseku je asistent pedagoga, který pomáhá v situacích, kdy je třeba indivi-

duální přístupu u dětí psychicky labilních, agresivních, nebo vyžadujících soustavnější péči a dohled. Podílí 

se také na umístění dětí a mládeže v rámci záchytové pracoviště, kdy naše zařízení určené pouze pro děti, 

přijímá v souladu se školskou legislativou i klienty z výchovných ústavů pro mládež.  

Organizační struktura 

Děti jsou rozděleny do jednotlivých výchovných skupin s přihlédnutím na věk, osobnost, anamnézu a sou-

rozenecké 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 

Celková organizační struktura se opírá o pravidelný režim se sledem stabilních činností a organizačních 

bloků, který dává dětem s poruchami chování, ADHD nebo s deprivačními projevy pocit jistoty, bezpečí a 

současně jasně vymezuje požadované „mantinely“. 

Činnost skupin se řídí týdenními plánovanými aktivitami, ve kterých se promítají v rámci komunitního sys-
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tému standardní, pravidelné činnosti (režimové, klubové a zájmové) s individuálně či skupinově zaměře-

nými odbornými činnostmi, vycházejícími z aktuálního složení výchovné skupiny a z potřeb pedagogické i 

psychologické diagnostiky. Nedílnou součástí je resocializace, aktivity zaměřené na rozvoj sociability, 

utváření morálních postojů, norem a hodnotového systému. 

Komunitní systém práce 

Stabilní prostředí se zažitými rituály a komunitními rolemi vytváří model, obsahující terapeuticko- výchov-

né, hodnotící, tréninkové i relaxační prvky, kde hodnotící složka je redukována a vázána především k vy-

braným aktuálním problémům, zpracovaným v prostředí skupinové dynamiky, prostřednictvím emočního 

prožitku. Tato komunitní forma je osvědčená ve vztahu k častým osobnostním charakteristikám umísťo-

vaných dětí (snížená schopnost soustředění, nízká míra frustrační tolerance, hyperaktivita – nutnost hlub-

šího prožitku a emočního přeladění v rámci jednotlivých součástí). 

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 také přidává 5. skupina z odloučeného pracoviště Brandlova. 

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…). 

Výběrové skupiny a individuální terapie 

U vybraných dětí se ve spolupráci s etopedy, psychology a dalšími pracovníky realizují individuální i skupi-

nová terapeutická sezení, děti se také učí relaxacím. 

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 doporučený-

mi opatřeními ve vztahu ke klientovi. 

Klubová činnost  

Osvědčenou součástí výchovného programu je klubová činnost. Dětský klub, který probíhá 1x týdně. Tato 

činnost klade důraz na aktivní a relativně samostatný přístup dětí při přípravě a realizaci zábavného pro-

gramu 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. 

Cílem je rozvoj samostatnosti, kreativity i vytváření pozitivního příkladu možných volnočasových aktivit. 
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Dětem to přináší novou zkušenost a prožitek při organizování a řízení činností, dostává se jim odpo-

vědnosti, kterou mají náhle „tváří v tvář“ vůči svým kamarádům, byť je obsahem převážně zábava a 

relaxace. 

Zájmová činnost  

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. Jedná se o sportovní kroužky, ry-

bářský, včelařský, jízda na koni, keramický, výtvarný, pěstitelský, čtenářský, deskových her aj. 

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 pozitivní zážitky jsou 

využitelné i pro cílenou intervenci sebevnímání a sebehodnocení. 

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. 

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. 

Týdenní časový horizont hodnocení 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, ne-

kompenzované ADHD aj.). 

Sebeobsluha, pracovní a sociální dovednosti 

Součástí výchovné práce je i snaha naučit děti nejen sebeobsluze, ale pracovním a sociálním doved-
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nostem, návykům tak, aby se po ukončení ústavní výchovy mohly úspěšně zapojit do společnosti. Děti 

jsou zapojovány do vaření, úklidu, ručních prací, dílenských aktivit, na zahradě se učí základům pěstitel-

ství, procvičují se ve finanční gramotnosti apod. 

Prevence 

V našem zařízení se zaměřujeme jak na primární tak i sekundární prevenci. V rámci primární prevence 

cílíme na děti, u kterých se ještě nevyskytlo rizikové chování. Při sekundární prevenci se snažíme před-

cházet rozvoji a přetrvávání rizikového chování u dětí, které jsou již rizikovým chováním ohroženy (vznik 

a rozvoj závislostí návykových látek apod.)  

Pandemie koronaviru 

Naše zařízení intenzivně spolupracuje s veřejností – rybáři, včelaři, pěstiteli, myslivci, hradeckými hoke-

jisty, fotbalisty apod. Bohužel i školní rok 2020/2021 byl značně zasažen pandemií, mnoho aktivit a se-

tkání se díky tomu nemohlo uskutečnit. Přesto po uvolnění děti absolvovaly několik celodenních výletů a 

tři víkendové pobyty v přírodě. Přestože se musel program a činnosti pro děti výrazně omezit pedagogičtí 

pracovníci se snažili, aby děti co nejméně pocítily dopady pandemie.  

Další výchovně vzdělávací aktivity 

Mimoškolní činnost zaměřujeme na realizaci výchovných a výukových cílů formou naplňování volnočaso-

vých aktivit. Záměrně a cíleně volené akce umožňují zvnitřnění návyků k vhodnému využívání volného 

času svěřených dětí a pro pedagogické pracovníky vhodnou příležitost k prohloubení jejich diagnostiky.  

Přehled akcí: 

Exkurze Farma Apolenka 

ZOO Biopark Štít 

Galerie moderního umění ̈ ¨ 

ZOOpark Stěžery 

Hřebčín Slatiňany  

Sklárna Harrachov 

exkurze ve Výzkumném ústavu ovocnářském Holovousy 

Mykologická výstava  

Muzeum HK 

Exkurze BIO ovocnářské firmy 

Projekt etické výchovy 

Pomoc psímu útulku 

Po stopách bitvy u Hradce Králové 

Mikulášská besídka 

Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují  

Ukliďme Česko 
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Muzeu stavebnice Merkur v Polici nad Metují 

Záchranná stanice Jaro  

Beseda s hokejistou Mountfield Filipem Luňákem 

Návštěvy Městské knihovny 

Skokanská areál Lomnice n. Popelkou  

Broumovský klášter 

Spolupráce s veřejností 

DDÚ byl součástí projektu Ježíškovo tour po dětských domovech, díky kterému naše děti dostaly 

krásné vánoční dárky. 

Vánoční sbírka 2020 ZŠ SNP z Hradce Králové 

Již nekolikátým rokem pro nás pořádá Vánoční sbírku Základní škola na třídě SNP. Děti a jejich 

rodiče nám věnují hračky, hry, knížky, výtvarné potřeby, oblečení a spoustu dalších věcí, které 

nám pomohou připravit pro děti pěkné dárky, dovybavit klubovny a pokoje dětí. 

Dar ve formě notebooku pro naše děti od Církve víry Milosti 

která nám díky solidaritě a dobrému svých farníků předala prostřednictvím faráře pana Šakarova 

krásný nový notebook.  

Regionální soutěže 

V letošním roce se díky situaci s  koronavirem soutěže nekonaly. 

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 je zaměřen na celotáborovou hru, při které si poměřují své síly a schopnosti, učí se 

spolupráci, týmové práci, umět se prosadit vhodným způsobem.  Probíhal v Podkrkonoší 

v Borovničce.  

Druhý dvanáctidenní se konal v Krkonoších v horském středisku Jánské Lázně, byl pojat zátěžo-

vě, kdy si děti prověřovaly své morálně volní vlastnosti v náročném terénu, seznamovaly se s 

pravidly horské turistiky, poznávaly přírodu KRNAP. 
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Odborný úsek 

 V diagnostickém ústavu pracovali dva psychologové (absolventi vysokoškolského studia psychologie) – 
zabezpečující potřebná psychologická vyšetření přijímaných dětí, podíleli se na komplexním diagnostic-
kém vyšetření a sestavování potřebných individuálních výchovně vzdělávacích programů rozvoje osobnos-
ti dítěte. Poskytovali servis pedagogickým pracovníkům, a to včetně metodické pomoci celému týmu. Jed-
nalo se o podíl na vedení odborných přednášek a seminářů pro pedagogické pracovníky zařízení.  

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 dě-
tem 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. Nicméně vzhledem k probíhající 
pandemii  Covid-19  a tím řešením jiných priorit nebyly návštěvy v tomto školním roce uskutečněny. 

 

Speciální pedagog — etoped uskutečňuje speciálně pedagogické nápravné, edukační, reedukační a kom-
penzační činnosti s jedinci a skupinami dětí. Dále připravuje, odborně vede a vyhodnocuje speciálně peda-
gogické edukační, výcvikové, terapeutické a preventivní programy osobnostního rozvoje dítěte. V nepo-
slední řadě odborný úsek iniciuje a realizuje případová setkání odborníků a zainteresovaných stran při ře-
šení záležitostí umístěných dětí. Realizují metodickou podporu při zavádění standardů péče ve školských 
zařízeních spádové sítě. Standardem poskytované péče se stala kromě intenzivní vlastních terapeutických 
činností s dítětem také spolupráce s jeho rodinou, a to v těsném kontaktu s orgány sociálně právní ochra-
ny dětí, soudy a dalšími zainteresovanými institucemi tak, aby naše pracoviště bylo pro region významným 
pomocníkem v řešení péče o ohrožené 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 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 přísluš-
ných 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 kontrola-
mi státního zastupitelství zjištěno pochybení či nedo-
statky ve vedení agendy umístěných dětí, včetně zajiš-
tění odpovídající péče o tyto děti. 

 

Provozní úsek 

Provozní úsek zahrnuje úseky ekonomický, zdravot-

ní, školní jídelnu, správu informačních technologií a 

údržbu.  
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Elokované pracoviště - Brandlova 112, Hradec Králové 

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 prodlouženou péči o děti přijaté do DDÚ HK na základě rozhod-

nutí soudu nebo žádosti rodičů, jejichž osobnostní charakteristiky a typy problémů akcentují potřebu ví-

ce stabilního prostředí v rámci činnosti vyčleněné skupiny, s důrazem na poskytování souvisejících ambu-

lantních 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 umístě-

ných 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 jde o dílčí obnovení osvědčeného programu dlouhodobé péče o děti s „hraničními“ problémy, 

které byly v rámci institucionální výchovy připravovány a směrovány pro zvládnutí prostředí dětských 

domovů rodinného typu, nebo pro návrat do rodinné, případně náhradní rodinné péče. Součástí progra-

mu 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 pro-

středí, vyžadující posílení jejich příslušných osobnostních kompetencí.  

Personální zabezpečení 

Tým elokovaného pracoviště byl zabezpečen v rámci vzdělávacího úseku 2 učiteli, výchovný úsek byl ob-

sazen 2 vychovateli a 2 asistenty, dále pak 3 asistenty pro noční práci. Odborné zázemí poskytoval speci-

ální pedagog - etoped a v rámci potřeb psycholožky z hlavního pracoviště, dále pak sociální pracovnice. 

Provozní úsek zastupují 2 kuchařky, uklízečka a údržbář.  Vedoucím pracoviště je zástupce ředitele pro 

odloučené pracoviště. 

Činnost pracoviště 

V období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 zde bylo umístěno průběžně 11 dětí ( 6 děvčat a 5 chlapců), jeden 

chlapec byl veden ve stavu a docházel z rodinného prostředí na pravidelné konzultace.  

Hlavním cílem bylo naplnit zamýšlené cíle a požadavky. Vedle systematického a provázaného odborného 

vedení dětí jak v individuální rovině, tak i v rámci týmového vedení ze strany výchovného, vzdělávacího i 

odborného úseku, se využívalo i možností, které poskytuje vlastní umístění pracoviště – vedle standard-

ních nabídek kulturního i společenského vyžití, také zapojení do zájmových kroužků domu dětí a mláde-

že, kde jsme opět navázali dobrou spolupráci. Vzhledem k epidemické situaci byla činnost do konce škol-

ního roku přerušena. 

Zároveň se nezapomínalo i na propojení s dětským kolektivem pracoviště Říčařova, kdy jsme s dětmi pra-

videlně navštěvovali a podíleli se na dětském klubu a činnostech zájmových kroužků. V průběhu epide-

mické situace byla tato spolupráce pozastavena na dočasnou dobu a v souladu s nařízenými epidemiolo-

gickými opatřeními byly organizovány sportovní aktivity a víkendové akce. V době letních prázdnin již 
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bylo možné pro děti z obou pracovišť organizovat letní tábory a společné výlety, včetně outdoorových 

aktivit. 

 Nedílnou součástí byla v rámci možností a snahy zainteresovaných zákonných zástupců dětí intenzivní 

spolupráce a podpora všech aktivit, které nějakým způsobem rehabilitovaly poškozené, narušené či ne-

dostačivé vzájemné vztahy a vazby. Probíhaly cílené i spontánní konzultace a společná sezení s dětmi, 

návštěvy v rodinách či v zařízeních náhradní rodinné péče a vzhledem k epidemické situaci se dařilo 

v rámci daných možností částečně realizovat možnost víkendových pobytů v rodinném prostředí, včetně 

následné výměny informací a zpětné vazby o vlastním průběhu.  

Před koncem školního roku proběhla v našem zařízení návštěva fotbalistů FC Hradec Králové. V rámci 

této návštěvy předal manažer týmu panu řediteli osobně věcný dar pro naše děti. Fotbalisté z vlastních 

zdrojů zakoupili pro děti 3 tablety, které byly poté po jednom kuse přerozděleny na pracoviště Brandlo-

va, pracoviště Říčařova a Středisko výchovné péče Návrat. 

K 30. 6. ukončilo postupně pobyt 10 dětí. Z toho se zpět do rodinné péče vrátily 4 děti, 2 děti byly umís-

těny do DDŠ, 4 děti do DD a o jednom dítěti zatím není soudně rozhodnuto. Děti, které se vracely domů, 

jsou nadále v rámci dohody s rodinnými zástupci a příslušnými pracovišti OSPOD dle bydliště v kontaktu 

s našimi odloučenými ambulantními pracovišti, kde jim je pravidelně poskytována konzultační péče a 

podpora.  

Hodnocení činnosti pracoviště 

Praxe potvrzuje, že elokované pracoviště svým individuálním přístupem, „rodinným“ prostředím a na-
stavenou odbornou péčí vykazuje potřebnost i smysluplnost této péče  nejen směrem k dětem, ale i je-
jich zákonným zástupcům. Tam, kde vnímáme ze strany rodičů zájem, daří se narovnávat vzájemné vzta-
hy. Pravidelnou spoluprací dosahujeme úspěchu při stabilizaci rodinných vztahů, a vazeb, lépe se nasta-
vují 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 zaintereso-
vání do příprav dětí na různé sportovní a společenské akce. To vše přispívá k vytváření víceméně rodin-
né atmosféry, která má sice jasně daná pravidla, ale zároveň je přátelská a pomáhající. 

Organizační náležitosti řízení a běhu odloučeného pracoviště, včetně spolupráce s pracovištěm Říčařo-
va, se stále postupně vyvíjejí, aktuálně jsou upravovány; probíhají společné porady obou pracovišť, na 
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Středisko výchovné péče 

Pracoviště Návrat 

Základní údaje o pracovišti 

SVP Návrat poskytuje služby ambulantní, stacionární a internát-

ní na adrese Říčařova 277 Hradec Králové od roku 2016. Ambu-

lantní služby jsou realizovány ve stavebně oddělených prosto-

rách stejné budovy jako služby internátní. Kapacita internátního oddělení SVP je 8 + 8 dětí rozdělených 

do dvou výchovných skupin a školních tříd, kde je prostor realizovat i služby stacionáře. Skupiny jsou ko-

edukované. Pobyt klientů v internátním oddělení trvá nejdéle 8 týdnů a je nejčastěji realizován na zákla-

dě uzavřeného smluvního vztahu mezi SVP a osobami odpovědnými za výchovu dítěte. Celý školní rok byl 

poznamenán vyhlášením nouzového stavu a omezení všech služeb, které SVP poskytuje. 

Cíle a zásady nabízených služeb 

Odborná individuální a skupinová preventivní pomoc v oblasti diagnostických, vzdělávacích, poraden-

ských, 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 soci-

álním vývoji. Cílem i nadále zůstává posílení potřebných kompetencí a stabilizace v kontextu rodiny, škol-

ního 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 od-

borný 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 veške-

ré 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 pod-

le zvláštního právního předpisu bylo uloženo výchovné opatření.  

Personální zabezpečení  

internátní služba (I), ambulantní služba (A) 

Funkce přepočtený úvazek 

Vedoucí SVP, etoped, zástupce ředitele pro SVP 1 (A+I) 

Etoped 2 (A) 

Psycholog 3 (A+I) 

Sociální pracovnice 1 (A+I) 

Učitel 3 (I) 

Vychovatel 6 (I) 

Asistent pedagoga pro noční službu 3 (I) 

Celkem 19 
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Ambulantní služby (přerušené nouzovým stavem a vládními nařízeními, home office odborných pracov-

níků s online konzultacemi) 

Ambulantních konzultací ve školním roce 2020/2021 využilo celkem 249 klientů, z toho 119 bylo nových. 

Jednorázových poradenských konzultací využilo 29 klientů. Vzhledem k tomu, že byl minulý školní rok 

specifický dlouhodobým nouzovým stavem a distanční výukou, proměnila se i problematika ambulant-

ních klientů. Velice často se objevovaly projevy sociální fobie, školní fobie, úzkostí, deprese, nespavosti a 

nočních děsů. U některých klientů se prohloubily výukové problémy – zejména u rodin, kde chyběl pří-

stup ke kvalitnímu připojení a technice. U klientů se prohlubovaly i vztahové problémy – špatná komuni-

kace mezi členy rodiny, vyšší agresivita ve vztazích, domácí násilí či ztráta vrstevnických vztahů. Projevy 

dlouhodobé sociální izolace se projevily také v oblasti sebepojetí, kdy se klienti cítili během roku často 

osamělí, navýšilo se sebepoškozování, suicidální myšlenky a poruchy příjmu potravy. I nadále ovšem zů-

stala aktuální témata z předchozích let - ADHD, SVPU, záškoláctví (i na distanční výuce), neplnění domá-

cích úkolů a přípravy, výrazné zhoršování prospěchu, nerespektování autorit, opoziční vzdor, neplnění 

pokynů, krádeže, kyberšikana, příslušnost k závadové partě a zneužívání návykových látek. Nejčastější 

klientelou ambulance SVP byly děti, které absolvují povinnou školní docházku, a to jak na prvním, tak na 

druhém stupni základní školy. Zájem o poradenské a výchovně vzdělávací služby pro rodiny s dětmi před-

školního věku byl nízký (1 klient). Naopak studenti středních a vysokých škol zájem o služby SVP měli (34 

klientů, z toho 12 nových). V ambulanci se objevovali klienti s pedopsychiatrickou diagnózou, kteří jsou 

do SVP doporučeni dětskými lékaři, pedopsychiatry, školními psychology a metodiky prevence. Navýšil 

se počet klientů, kteří kontaktovali ambulanci z vlastní iniciativy. Avšak nejpočetnější doporučovaná kli-

entela je stále ze strany OSPOD. V uplynulém školním roce lze ze statistik doložit 48 klientů, kteří ukončili 

program v ambulanci s výstupem v podobě závěrečné zprávy. Vzhledem k opakovanému zavírání a oteví-

rání SVP nelze s přesností konstatovat, nakolik byly některé spolupráce ukončeny úspěšně či neúspěšně 

– pro řadu klientů bylo těžké se změnám přizpůsobit. Ve 2 případech byla ambulantní spolupráce ukon-

čena absolvováním internátního programu, ve 2 případech navazovala po internátním programu opět 

spolupráce v ambulanci pro udržení nastavených změn. Dětská skupina nebyla ve školním roce 

2020/2021 otevřena z důvodu koronavirové krize. Novinkou v předešlém školním roce bylo zahájení po-

skytování online konzultací v obdobích, kdy byla ambulance SVP uzavřena. 

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, 
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která klade především na rodiče zvýšené nároky na spolupráci se střediskem. Děti jsou vřazeny do výchov-

ných skupin „běžné“ internátní služby, ale ve středisku nepřespávají a neabsolvují (pokud není dohodnuto 

jinak) víkendové programy s ostatními dětmi 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 rodi-

ny a jejich problémy mají vztah především k plnění školních povinností a začlenění do vrstevnických kolek-

tivů. 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 ubyto-

vání a stravy, a plněním individuálního vzdělávacího plánu vypracovaného kmenovou školou žáka. Pod-

mínkou pro přijetí klienta do internátního oddělení je výhradně doporučení oddělení ambulantního nebo 

rozhodnutí soudu.  

Nejčastějšími důvody pro přijetí byly poruchy chování typu nerespektování autorit (v rodině, ve škole). 

Velký počet klientů tvořily děti z rodin s narušenými vztahy z doby koronavirové krize, s projevy agresivity 

(včetně kyberšikany), méně časté bylo záškoláctví (vzhledem k distanční výuce), trestná činnost, útěky a 

toulání. Méně se vyskytovaly potíže spojené se zneužíváním návykových látek, ale narostl počet dětí úz-

kostných, s depresemi, suicidálními myšlenkami, autoagresí. Důvody přijetí dětí do internátní služby jsou 

srovnatelné s předchozím obdobím. Počet dětí z rodin úplných byl 13, neúplných rodin 12, doplněných 

rodin 15, z NRP 4 děti.  

Celkem internátní služby absolvovalo 44 dětí – 34 chlapců a 10 dívek. 

Internátní služba využívá při práci s dětmi komunitní systém práce, motivační (bodový) systém, stabilní 

režimové prostředí s neměnícím se kolektivem pedagogů. Klienti SVP jsou vedeni týmem odborných pra-

covníků, 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 vnímá-

na práce v rámci minifarmy. Jedná se o aktivity s využitím koní a koziček.  

Významnou součástí programu SVP je fungující komunitní systém práce. Obsahuje terapeuticko-výchovné, 

motivační, 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.  
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K terapeutickým úspěchům zpravidla 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. Vzhledem ke koronavirové krizi, uzavření okresů, vyhlášení nouzového stavu, kdy v tomto 

školním roce nedošlo k uzavření internátního oddělení jako v loňském roce, nebylo možné výše popsané 

realizovat dle zaběhlých zvyklostí. Spolupráce s rodinami byla omezena na online konzultace, telefonické 

rozhovory, probíhaly také online návštěvy. Celkově byli klienti SVP odloučeni zcela jiným způsobem od 

svých rodin (zejména v době od března 2021) a také odborná práce všech pedagogů získala nový rozměr. 

V takto nastavených změnách se dařilo realizovat program s dětmi a naplňovat IVP pouze částečně. Cel-

kově konstatujeme, že tento způsob nebyl zcela vyhovující. Spolupráce s kmenovými školami klientů ne-

byla v uplynulém školním roce realizována, a to ani v podobě online setkání (učitelé škol často reagovali, 

že jsou příliš zahlceni distanční výukou).  

Významná je také spolupráce s pracovníky OSPOD a dalšími institucemi, které se podílejí na pomoci rodi-

ně i dětem. I tyto kontakty byly přerušeny a spolupráce probíhala pouze písemnou formou. 

Aktivity a prezentace SVP 

Probíhaly pouze aktivity, které umožňoval nouzový stav.  

Počet klientů internátního oddělení doporučených z jiného SVP: 

Kvantitativní přehled o odborné činnosti ambulance SVP a počtech klientů 

Kvantitativní přehled o odborné činnosti internátního programu SVP a počtech klientů 

I - internátní program, S – stacionář 

Pyramida Rybitví 0 

Kompas Náchod 7 

Varianta Trutnov 6 

Mimoza Ústí n. Orlicí 4 

jiné 3 

Celkem 20 

  Počet Předškolní Plnící PŠD Po ukončení PŠD 

Počet klientů v ambulantní péči 249 4 208 37 

Noví klienti ambulantního praco- 119 4 104 12 

  Celkem (I/S) Chlapci (I/S) Dívky (I/S) 

Počty klientů internátní služby 44 (44/0) 34 (34/0) 10 (10/0) 

Počty předčasně ukončených po-

bytů 

5 (5/0) 4 (4/0) 1 (1/0) 
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Počty žáků v jednotlivých ročnících školy 

 

Výchovné problémy vedoucí k pobytu v SVP 

 

  Základní škola Speciální škola 

1. ročník 2 0 

2. ročník 3 0 

3. ročník 1 0 

4. ročník 4 0 

5. ročník 5 0 

6. ročník 6 0 

7. ročník 6 0 

8. ročník 13 0 

9. ročník 4 0 

Celkem 44 0 

Krádeže doma 6 

  ve škole 1 

  na veřejnosti 1 

Záškoláctví   2 

Výchovné problémy doma 39 

  ve škole 15 

  mimo domov  1 

Útěky   2 

Drogy   0 

Vyšetřován PČR   7 

Závadová parta   3 
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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 rizikovými faktory vývoje. 

Středisko působí v Náchodě od r.1998. Od roku 2001 je součástí Dětského  diagnostického  ústavu Hra-

dec Králové. Sídlo střediska se nachází v Náchodě v ulici Smiřických  1237. 

Kompas sídlí ve společném objektu s Pedagogicko - psychologickou poradnou Náchod a Speciálně peda-

gogickým centrem Náchod. Toto komplexní poradenské zařízení lze nalézt v klidné budově bývalého in-

ternátu ve čtvrti Plhov. Společným poradenským centrem uvedených institucí jsou pro rodiče s dětmi 

zajištěny v jednom místě komplexní služby pro celé spektrum vývojové problematiky dětí a mládeže 

školního věku. 

Součástí střediska je i odloučené pracoviště v Broumově, Lidická 174, kam psychologové pravidelně do-

jíždí 1x týdně a vykonávají v terapeutické místnosti svoji odbornou práci s klienty. 

Středisko poskytuje dětem a mládeži s riziky či projevy poruch chování ambulantní péči. Pomoc se reali-

zuje jako sekundární prevence osobnostních a profesních selhávání s cílem, aby nedocházelo k nežádou-

cím 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 sociál-

ně patologických jevů jakými jsou například začleňování dětí do rizikových skupin typu asociální party, 

extrémistických hnutí, ale i prevence toxikomanie apod.  

Personální zabezpečení 

SVP Kompas Náchod je po personální stránce  kompletně zajištěno. S koncem tohoto školního ruku ode-

šla sociální pracovnice, která měla pracovní úvazek za mateřskou dovolenou a na její pozici se vrátila 

sociální pracovnice s trvalým pracovním poměrem. U nové kolegyně je patrné, že se musí na své pracov-

ní pozici ještě zapracovat. Psycholožka, která byla na mateřské dovolené ukončila pracovní poměr a na 

její pozici pokračuje stávající psycholožka, která je plně kvalifikovaná s dlouholetou praxí. Na základě 

této změny středisko nezaznamenalo žádný propad či ztrátu klientů, ba naopak. Z tohoto důvodu by-

chom uvítali navýšení úvazků pro středisko Kompas. V SVP pracuje sociální pracovnice, etoped a 2 psy-

chologové. Dva pracovníci na pracovišti pracují na snížené úvazky.  

 

 

 

 

Dva zaměstnanci během  tohoto školního roku dokončili 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 metody diagnosticko-

Funkce Přepočtený úvazek 
Vedoucí SVP, etoped 0,9 

Psycholog 1,8 

Sociální pracovnice 1 

Celkem 3,7 
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intervenční např. SandPlay, SandTray, WJIE, WISC-III, metaforické karty, projektivní metody atd.                                                                                                                             

V tomto školním roce neproběhla na pracovišti žádná supervize, pouze jedna psycholožka se pravidelně 

účastní  skupinových 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. Primární cílovou skupinou střediska jsou dětští a mladist-

ví klienti, nemalá část poradenství a pomoci se dostává také rodičům, zákonným zástupcům klienta, pří-

padně jeho prarodičům, učitelům, vychovatelům a dalším. V řešení jednotlivých případů uplatňujeme in-

dividuální krátkodobou i dlouhodobou terapii.  V indikovaných případech nabízíme rodinám s problémo-

vým dítětem i rodinnou terapii. 

Kromě dlouhodobé spolupráce či jednorázové konzultace nabízíme také krizovou intervenci. V daném 

období byla poskytnuta 17 osobám. Jednalo o dřívější klienty střediska nebo o nové zájemce v akutním 

krizovém stavu, kterým byla po intervenci buď nabídnuta naše péče nebo byli nasměrováni do jiné odbor-

né instituce. K naší práci patří i 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 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 skupi-

nová ovšem na půdě SVP. Z tohoto důvodu došlo k jednoznačnému útlumu pracovních činností se třídní-

mi kolektivy na školách.  

Ambulantní činnost byla tento školní rok částečně přerušena z důvodu koronaviru. Pracovníci se ze dne 

na den museli opět přeorientovat na práci z domu, tedy home office. Na tuto variantu bylo středisko již 

připraveno z minulého roku, kdy se zajistila předem technika nutná k online spolupráci, takže klienti měli 

na výběr telefonické nebo online konzultace. Když byla s klienty zpětně hodnocena tato spolupráce, tak 

tento způsob práce byl vnímán kladně. Lidé měli v této době velký strach o život a o zdraví své i svých blíz-

kých, proto k této formě spolupráce přistupovali pozitivně. V té době byly telefonické konzultace poníže-

ny o klientelu se školními problémy (např. šikana) neboť školy byly uzavřené. Narostl však počet problé-

mů týkajících se rodinného soužití. Častěji než v minulých letech nás klienti vyhledávají z důvodů úzkostí, 

závislostí, sebepoškozování či zneužívání. Po obnovení klasické spolupráce s klientem na pracovišti se po-

tíže rozšířily o záškoláctví a krádeže. 

V minulém školním roce byla na našem středisku ukončena spolupráce celkem s 110 klienty. V letošním 

školním roce jsme spolupracovali s 256 klienty od předškolního do dorostového věku, z toho přibylo 130 

nových případů. Vedle uvedených klientů jsou klienty střediska samozřejmě i rodiče a další zákonní zá-

stupci, kterým pracoviště vedle poradenství poskytuje i možnost rodinného poradenství a dalšího odbor-

ného vedení.  

Průměrná délka spolupráce s klienty je 3 až 6 měsíců průběžných návštěv převážně v čtrnáctidenních až 

měsíčních intervalech.  
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Aktivity a prezentace SVP 

K prezentaci ambulance přispívá především její aktivní a pravidelná komunikace se školami a školskými 

subjekty i se sociálními odbory městských úřadů.  Například v září byly uskutečněna přednáška O vý-

chovných problémech dětí a prezentace SVP na Střední odborné škole polygrafické ve Velkém Poříčí.  

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 je úspěšnější, než pouhá distribuce letá-

ků. Nově se SVP Kompas prezentuje i na facebooku.  

Středisko nadále pokračovalo v uplynulém roce v aktivní účasti v Pracovní skupině OSPOD a v Týmu pro 

mládež, kde se podařilo významným způsobem upevňovat a koordinovat pozici v regionu. Podařilo se 

navázat četné nové kontakty, nabízet své služby a naopak se ke vhodným navazujícím službám pro své 

klienty dostat. 

Dle všech dostupných zpětných vazeb je činnost střediska v regionu hodnocena jako velmi kvalitní a po-

třebná. 

 

Kvantitativní přehled o odborné činnosti ambulance SVP a počet klientů SVP 

 

 

 

 

 

 

  Počet Předškolní Plnící školní docházku Po ukončení školní 

docházky 

Počet klientů 
v ambulantní péči 

256 15 211 30 

Noví klienti ambulantního 
pracoviště 

130 8 108 14 

Typ činnosti Počet konzultací    Počet  hodin 

Vstupní pohovor 102 186 

Krizová intervence 17 18 

Konzultace 771 868,5 

Skupinová práce 0 0 

Psychologické vyšetření 40 46,5 

Celkem 930 1119 
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Pracoviště Mimoza 

Základní údaje o pracovišti 

Středisko výchovné péče MIMOZA v Ústí nad 

Orlicí je součástí Dětského diagnostického ústavu v Hradci Králové. Samostatně působí v regionu bývalé-

ho 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 rizi-

kovými faktory vývoje. 

Naše středisko má dlouhodobě detašované pracoviště v Lanškrouně, v budově městského úřadu, kdy od-

borný pracovník dojíždí za klienty 1x za 14 dnů (až 3 týdny). 

Práce střediska je zaměřena na přímou odbornou 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 patolo-

gických 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 

 
 

Všichni pracovníci mají požadované vzdělání, většina psychoterapeutické výcviky, průběžně absolvují dal-

ší kurzy a semináře. Každý pedagogický pracovník je pod individuální supervizí.  

 

Vzdělávání:  

Odborní pracovníci střediska průběžně absolvují různé odborné semináře a školení   ( i když v tomto škol-

ním roce byla vzhledem k pandemii nabídka on-line a omezená). Jedna pracovnice dokončovala výcvik 

v psychodynamické terapii; vedoucí střediska započal modul rodinné terapie zaměřený na práci s páry. 

Vzhledem k celkové situaci ve společnosti byla nabídka kurzů a seminářů minimální. 

 

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 ku-
chyňka 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, individuálně-terapeutickou 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 

Funkce  přepočtený úvazek 

Vedoucí SVP, etoped 1 

Etoped 0,2 

Psycholog 1,2 

Sociální pracovník 1 

Celkem 3,4 
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zkušenostmi. Nabízeli jsme i možnost krizové intervence, jak samotným klientům, tak jejich rodinám, 
v celém spektru problematiky, máme v této oblasti taktéž potřebné vzdělání.  

Situace v tomto školním roce byla významně ovlivněna epidemií COVID, kdy od října 2020 jsme fungovali 
částečně v režimu home office, v listopadu skoro celý měsíc a částečně i v prosinci. Z důvodu hygienických 
nebyla zahájena žádná terapeutická skupina, byl zrušen i preventivně výchovný pobyt na podzim i na jaře. 
Odborné činnosti probíhaly v rámci home office telefonicky, přes Whatsapp nebo Teams. Zajímavé bylo, 
že tentokrát již nedošlo k poklesu počtu klientů (jak se stalo v minulém školím roce), ale rodiče i děti měly 
zájem o kontinuální práci i v takto ztížených podmínkách. 

Skupinová práce v tomto školním roce vůbec neprobíhala, a to včetně preventivně výchovných programů. 

Jediný program, a to jednodenní proběhl v červenci 2021 a to výlet na Andrlův Chlum. 

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 rá-
mec 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 výchov-
ného 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 nebyly v tomto školním roce realizovány. Jejich četnost je i tak z důvodu kapacity zařízení 
minimalizována. 

Programy pro třídní kolektivy jsou směřovány za 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, učitelka-
mi a náslechem v prostředí mateřské školy.   

Aktivity a prezentace SVP 

Středisko aktivně spolupracuje s OSPOD sedmi pověřených městských úřadů (Ústí nad Orlicí, Vysoké Mý-
to, 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. 

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 – společ-
ně se chceme věnovat prevenci kriminality v okrese Ústí nad Orlicí a jsme zváni na pracovní schůzky, kte-
rých se účastníme. Nadále jsme zapojeni do pracovní skupiny komunitního plánování pro skupinu mláde-
že a prevence sociálně patologických jevů v Ústí nad Orlicí. 

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

Spolupracujeme se zařízeními poskytujícími ústavní výchovu – Dětský domov Potštejn, Dětský domov Dol-
ní Čermná, Výchovný ústav Brandýs nad Orlicí, Dětský domov se školou v Kostelci nad Orlicí. 
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V rámci propagace našich služeb jsme i v tomto školním roce spolupracovali s MAS Nad Orlicí sérií před-
nášek o agresivních dětech, rodině jako klíčové instituci pro odbornou i laickou veřejnost v regionu. 

V Mimóze neproběhnul v tomto školním roce žádný celodenní seminář pro odbornou veřejnost 
z důvodu epidemiologické situace. 

Celkově se situace ve středisku v tomto školním roce podobala nouzovému režimu, kdy ale byla snaha 
o udržení nabídky odborné pomoci v maximálně možné míře. To se podařilo a v měsících květnu, červ-
nu a červenci byl enormní nárůst klientely z důvodu celoročních omezení.  

V našem týmu naštěstí COVID nezanechal žádné závažné následky, zaměstnanci byli brzo očkováni a 
nemoc se nám víceméně vyhnula. Došlo sice ke karanténě některých pracovníků, ale to činnost nijak 
výrazně nenarušilo. 

 

Kvantitativní přehled o odborné činnosti ambulance SVP a počtech klientů SVP 

 

  
Počet Předškolní Plnící školní docházku Po ukončení školní 

docházky 

Počet klientů v ambulantní péči 203 15 183 4 

Noví klienti ambulance 123 12 107 1 

Typ činnosti Počet konzultací Počet hodin 

Vstupní pohovor 132 211,5 

Krizová intervence 2 6 

Konzultace 905 1066,5 

Skupinová práce 1 14 

Psychologické vyšetření 43 82,5 

Celkem  1083 1380,5 
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Základní údaje o pracovišti 

SVP VARIANTA je ambulantní školské zařízení, které je součástí Dětského dia-
gnostického ústavu v Hradci Králové. Jedná se o zařízení, které poskytuje kom-
plexní poradenský servis pro děti, rodiny a školy. Převážnou část klientely tvoří 
žáci navštěvující základní a střední školy, v případě zájmu se na středisko mo-
hou obrátit i studenti VŠ nebo rodiče dětí navštěvujících MŠ.  

Práce střediska je zaměřena na přímou odbornou intervenci - diagnostiku a reedukaci poruch chování 
(psychologickou a speciálně pedagogickou - etopedickou diagnostiku). Zahrnuje také širší preventivní a 
metodické vedení v oblasti sociálně patologických jevů. V případě zájmu středisko nabízí spolupráci peda-
gogům i sociálním pracovníkům.  

Na počátku spolupráce stojí zpravidla rodinná anamnéza s akceptováním jednotlivců jako osob a neutrali-
ta ve vztahu k nim. Základním kamenem spolupráce jsou rozhovory s klienty a rodiči. Dále je to pozorová-
ní, využíváme hru – zvláště u menších dětí a prvky dramaterapeutické, arteterapeutické, neverbální tech-
niky komunikace. Využíváme je v práci s hranicemi, subsystémy rodičů, dětí a prarodičů – cílem je pomoci 
rodině znovu vytvořit zdravou strukturu s přiměřenými hranicemi a adekvátním uspořádáním rodinných 
subsystémů. V individuální spolupráci se často zaměřujeme na současné vztahy dítěte a jejich reálný kon-
text, ve kterém dítě prožívá konflikty, je frustrováno a nemá dostatek citové podpory od důležitých blíz-
kých osob. Pro proces pozitivní změny je podstatný vztah dítěte s odborným pracovníkem, v němž dítě 
získává emočně korektivní zkušenost. Emočně korektivní zkušenost může vést ke změně emočního proží-
vání a interpersonálního chování dítěte. Cílem spolupráce je odstranit překážku, která omezuje psychický 
růst a vývoj dítěte (hra, cílená činnost, psychodrama, psychogymnastika). 

U klientů se snažíme o posílení žádoucího chování dítěte a redukování nežádoucího chování. Vycházíme z 
kognitivně behaviorální terapie - z teorie učení, kdy příčiny poruch vidí v interakci dítěte s prostředím, za-
měřuje se na pozorovatelné, konkrétní a ohraničené chování dítěte, klade si konkrétní cíle a předpokládá 
aktivní spolupráci dítěte. Dále klademe důraz zejména na lidskou individualitu, seberealizaci člověka, ob-
last duchovních hodnot, a subjektivitu lidské zkušenosti. Konzultace s klientem může být jedinečným se-
tkáním, které napomáhá procesu vnitřního růstu.   

Významnou složku činnosti SVP tvoří spolupráce s jednotlivými školami v regionu, s odděleními sociálně-
právní ochrany dětí a PMS v Trutnově a Jilemnici. Služby střediska jsou zaměřeny na pomoc všem, kteří 
mají problémy zvládat sami sebe, mají problémy s vrstevníky, rodiči, učiteli, kteří jsou vystavováni nepříz-
nivým sociálním vlivům, či experimentují s alkoholem a dalšími návykovými látkami. Dále pracuje s klienty, 
kteří mají počínající i rozvinuté poruchy chování v rovině disociální, asociální i antisociální (agresivita, zá-
školáctví, lži, krádeže, juvenilní delikvence, útěky z domova, toulání …).      

 

Personální zajištění 

 

Pracoviště Varianta 

Funkce přepočtený úvazek 

Vedoucí SVP, etoped 

Psycholog 

Sociální pracovník 

1 

1 

1 
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Ambulantní činnost  

Středisko je začleněno do systému zařízení poskytujících preventivně výchovnou péči dětem a mládeži 
v trutnovském regionu. Nadále je středisko zapojeno do pracovní skupiny komunitního plánování sociál-
ních služeb.  

SVP Varianta udržuje dobrou spolupráci s dalšími detašovanými pracovišti DDÚ v Hradci Králové – SVP 
Návrat Hradec Králové, Kompas Náchod, Mimóza v Ústí nad Orlicí, Pyramida Rybitví. S těmito středisky 
pravidelně spolupracuje také v rámci intervizních setkání.  

Spolupráci s klienty se vždy snažíme orientovat směrem k prevenci poruch chování, ke zvýšení odolnosti 
vůči sociálně patologickým jevům, k prevenci šikany, k řešení vrstevnických a partnerských vztahů a k 
práci s problematickými rodinami. Snažíme se klienty podporovat a doprovázet při objevování a využí-
vání vlastních zdrojů v hledání možností řešení problémů a při přebírání osobní zodpovědnosti. 

V době dočasně přerušené činnosti SVP, z důvodu vyhlášení nouzového stavu, měli stávající klienti i pří-
padní zájemci o navázání spolupráce možnost využít telefonické konzultace a poradenství. 

V tomto „nestandardním“ školním roce jsme poskytli služby celkem 115 klientům, z toho bylo 66 no-
vých klientů. Převážnou část tvořili žáci základních škol (101). Počet klientů po ukončení povinné školní 
docházky byl 9.  

Početní rozdíl mezi dětmi se školními a rodinnými problémy není statisticky významný. 

Nejčastějším iniciátorem spolupráce byli v tomto školním roce rodiče (36), dalším iniciátorem spoluprá-
ce byly školy (28) a klienti spolupracující v SVP na základě doporučení kurátorů OSPOD (17). Lékaři a kli-
ničtí psychologové doporučili ke spolupráci se SVP celkem 14 klientů. Pedagogicko psychologická porad-
na doporučila návštěvu u nás 11 klientům. 

Ve školním roce 2020/2021 byla ukončena dlouhodobá spolupráce se 42 klienty.  

Odesláno bylo 41 závěrečných zpráv. dobrovolný internátní pobyt absolvovalo 6 klientů.  

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 in-
formací se všemi spolupracujícími orgány udržovat co nejaktivnější. Zaměřit se na cílenou spolupráci 
s rodinou klientů střediska. Prostor pro rozšíření činnosti střediska by bylo vhodné realizovat v rámci 
skupinové práce s klienty, pokud to umožní aktuální epidemiologická situace. Poptávka po službách SVP 
je adekvátní jeho personálnímu obsazení a začlenění do propracované sítě sociálních služeb 
v trutnovském regionu. 

Školní rok 2020/2021 proběhl v duchu udržování kontaktů a vztahů se školami, odděleními OSPOD a 
spolupracujícími organizacemi ve spádové oblasti SVP Varianta.  
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Kvantitativní přehled o počtu klientů SVP 

Kvantitativní přehled o odborné činnosti ambulance SVP 

 

  Počet Předškolní Plnící školní 
docházku 

Po ukončení školní docházky 

Počet klientů ambulance 115 5 101 9 

Noví klienti 66 3 57 6 

Typ činnosti Počet konzultací Počet hodin 

Vstupní pohovor 44 87 

Konzultace 414 612,5 

Skupinová práce 0 0 

Psychologické vyšetření 22 61,5 

Jednorázové konzultace 67 95 

Suma 547 856  
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Pracoviště Pyramida 

Obecná charakteristika uplynulého roku  

Minulý školní rok, byl opět poznamenán coronaviro-
vou pandemií. To se dotklo jak ambulantního tak i 
pobytového oddělení. Na podkladu hygienických pravidel došlo k omezení kontaktu mezi dětmi a jejich 
zákonnými zástupci. Dále byla omezena kapacita pobytového oddělení. Utlumení služeb se týkalo i naše-
ho ambulantního oddělení. Převážná agenda se přesunula do „on line“ prostoru. Naši pracovníci tak za-
čali významněji komunikovat s klienty pomocí komunikačních aplikací. Ač se tento způsob komunikace 
ukázal jako schůdnou cestou, jak předejít přerušení kontaktu s klienty, tak na konci školního roku již bylo 
patrné, že i klienti samotní jsou tímto způsobem komunikace „unavení“. Přesto jsme rádi, že jsme doká-
zali i přes uvedené omezení udržet kontakt s našimi klienty.  

Během uplynulého školního roku odborní pracovníci pobytové části střediska pomáhali 39 klientům a je-
jich rodinám. Tato podpora a pomoc však byla velmi narušena pandemickými omezeními, které zasáhly 
četnost vzájemné komunikace, která je však tolik potřebná k budovaní cíleného intervenčního procesu. 

 

Personální zabezpečení střediska 

Ambulantní služby 

Uplynulý školní rok byly ambulantní služby významně narušeny covidovou pandemii. Ke spolupráci 
s klienty se využívaly „on line“ platformy, které umožňovaly do jisté úrovně udržet kontakt s klienty. Dluž-
no podotknout, že ne všichni klienti byli schopni tento způsob komunikace využívat. Důvodem byly 
zejména jejich materiální podmínky či oslabená ochota přizpůsobit se nové situaci.  Ač „on line“ komuni-
kační aplikace považujeme za přínosné, tak praxe ukázala, jak je důležitý obyčejný osobní kontakt. Proto 
jsme velmi rádi, že se s rozvolněním hygienických pravidel vrátili naši klienti k tradičnějšímu způsobu spo-
lupráce a tu si také pochvalují. Pro budoucí období, a tedy následující školní rok vzhlížíme s očekáváním. 
V rámci vnitřních zdrojů reorganizace pracovních míst se nám podařilo navýšit počet pracovníků v našem 
ambulantním oddělení na tři osoby.  Od tohoto kroku si do budoucna slibujeme možnost rozšíření posky-
tovaných ambulantních služeb pro naší spádovou oblast. 

Pobytové služby   

Coronavirová pandemie se rovněž dotkla i pobytových služeb. Díky celostátním i rezortním pokynům 
jsme byli nuceni upravovat pobytový program. Oproti minulému roku se nepřikročilo k zásadnímu ome-
zení služeb ve formě uzavření celého pobytového oddělení. Přesto některá omezení významně zasáhla 
do průběhu preventivně výchovných pobytů. Nejvýraznějším omezením bylo umělé snížení kapacity stře-

Funkce  přepočtený úvazek 

Vedoucí SVP, etoped 1 

Etoped 3 

Psycholog 4 

Sociální pracovník 1 

Učitel 3 

Vychovatel 3 

Asistent pedagoga 2 (noční) 

1 (denní) 

Celkem 18 



35 

 

diska tak, aby se mohl jeden pokoj vyčlenit pro případné karanténní účely.  To ve výsledku znamenalo sní-
žení počtu klientů za celý školní rok o bezmála 20 dětí. Dalším omezením, které zasáhlo do probíhajících 
pobytů, byla komplikace v podobě snížení možnosti kontaktu mezi rodiči a dětmi. Zákonní zástupci mohli 
své děti vídat jen po omezenou dobu oproti standardnímu volnému režimu. V tomto duchu byly omezeny 
i pravidelné víkendové pobyty dětí v domácím prostředí. Tento fakt se podepsal na snížené úrovni dosa-
žených výsledků skrze preventivně výchovný pobyt. Návštěvy v domácím prostředí jsou nedílnou součástí 
preventivně výchovného programu v našem středisku. Pomáhají testovat úroveň a funkčnost rodinných 
vztahů v jejich přirozeném prostředí. 

Na konci školního roku jsme rovněž zaznamenali nárůst klientů, jejich indikací byla školní zanedbanost a 
vyhrocené problémy v komunikační oblasti z důvodu dlouho trvajícího lockdownu a nemožnosti se vzdě-
lávat v běžném školním prostředí. 

Aktivity a prezentace SVP 

Uplynulý školní rok byl na možnost prezentace střediska velmi střídmý. Více jsme se proto zaměřili na naši 
prezentaci na sociálních sítích.  Zvětšili jsme počet příspěvků na našich facebookových stránkách. V této 
činnosti plánujeme nadále vytrvat a informovat tak širokou veřejnost o dění v našem zařízení. Na konci 
školního roku se osvědčilo umožnění praxe pro kolegy učitele, kteří si doplňují vzdělání na post metodika 
prevence na škole. Kolegové se tak mohli seznámit s chodem střediska bližším způsobem než z pouhé pří-
padné přednášky. To nám vnuklo myšlenku  kontaktovat členy školních poradenských pracovišť a nabíd-
nout jim možnost profesní stáže u nás. Cílem by bylo osobní navázání kontaktů  a celkové navýšení pově-
domí o našem zařízení i v odbornějších kruzích. 

Kvantitativní přehled o odborné činnosti ambulance SVP a počtech klientů 

Počty žáků v jednotlivých ročnících školy 

  
Počet Předškolní Plnící školní docház-

ku 
Po ukončení povinné školní 

docházky 

Počet klientů v ambulantní péči 66   66   

Noví klienti ambulantního pra-
coviště 

58   57 1 

 Základní škola Zš praktická 

1.ročník     

2.     

3. 1   

4. 3   

5. 6   

6. 6   

7. 11   

8. 7   

9. 5   

Celkem 39 0 

  Celkem Chlapci Dívky 

Počty klientů internátní služby 39 25 14 

Počty předčasně ukončených pobytů       
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Výchovné problémy vedoucí k pobytu v SVP 

 

 Krádeže doma 3 

  ve škole 3 

  na veřejnosti 1 

Záškoláctví   5 

Výchovné problémy doma 45 

  ve škole 38 

  mimo domov  25 

Útěky   0 

Drogy   0 

Vyšetřován PČR   1 

Závadová parta   2 
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Údaje o pracovnících 

Počet pracovníků 

Kvalifikační předpoklady 

 

Dle úseků 

Výchovně vzdělávací a odborný úsek 

Ostatní úseky (úsek sociální, ekonomický a provozní 

Funkce fyzických přepočtených 

DDÚ, Říčařova 277 50 48,40 

SVP 46 43,00 

Škola 15 14,50 

Školní jídelna 7 6,62 

Celkem 118 112,50 

 Počet pracovníků 118 

Středoškolské vzdělání 27 

Vysokoškolské vzdělání 76 

Psychoterapeutický výcvik 16 

úsek počet  

ÚSO 

 

VŠ 
učitelé 14  14 

vychovatelé 25 4 21 

psychologové 15  15 

speciální pedagog 13  13 

Všeobecná sestra 1 1  

Asistent pedagoga 18 17 1 

kvalifikace 

 Počet pracovníků 32 

Základní vzdělání 2 

Střední odborné vzdělání 9 

Úplné střední odborné vzdělání 10 

Vysokoškolského vzdělání 11 
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Hodnocení ekonomického úseku 

Úvod 

Obecné údaje: 

Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen § 5 a § 17 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústav-
ní 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 pravi-
dlech a o změně některých souvisejících zákonů. 

Pro zabezpečení své hlavní činnosti ve sledovaném kalendářním roce 2020 disponovala naše organizace 

majetkem cca ve výši 89 615.569,00 Kč dle níže uvedeného členění: 

 

Účet 021 – Stavby       61 910.420,64 

Účet 022 – Samostatné mov. věci soubory mov. věcí     7 506.831,15 

Účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  10 832.734,86 

Účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek        277.782,10 

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         276.844,94 

Účet 902 – Jiný DHM pod 3.000,00       4 362.182,00 

 

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 nemo-
vitosti. 

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 vy-
hlášky 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 organiza-
ce 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 orga-
nizace 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 2020: 

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. 2020 NIV celkem, MP celkem, OON celkem a limit počtu zaměst-
nanců. 

V kalendářním roce 2020 nebyly překročeny závazné ukazatele. Limit počtu zaměstnanců nebyl překro-
čen. 

V r. 2020 bylo ukončeno hospodaření organizace celkem s upraveným hospodářským výsledkem - ziskem 
+ 521.302,72 Kč. Kladný HV r. 2020 je krytý finančními prostředky na běžném účtu a byl předělen do Re-
zervního fondu. 

Odbor financování regionálního školství a programového financování MŠMT schválil hospodaření naší 
organizace na základě protokolu o schválení účetní závěrky dne 8. 6. 2021, Čj.: MSMT – 12451/2021. 

Výše navržený hospodářský výsledek byl schválen na příděl do rezervního fondu náměstkem pro řízení 
sekce vzdělávání dne 20. 8. 2021, Č. j. MSMT – 22215/2021-1. 

Fond odměn nebyl zapojen do hospodaření organizace v kalendářním roce 2020.  

Rezervní fond byl zapojen do hospodaření organizace, a to přídělem zlepšeného hospodářského výsledku 
roku 2019 ve výši 4.541.089,76 Kč, peněžní dary 9.086,00 Kč.  

Fond reprodukce majetku (FRM) byl zapojen do hospodaření organizace v kalendářním roce 2020 
v celkové výši: 583.866,00 Kč dle níže uvedeného členění: 

Garáž na kola         14.500,00 Kč 

Osobní automobil                 348.047,00 Kč   

Malování části objektu DDÚ                  92.345,00 Kč 

Kombinovaný sporák        58.830,00 Kč 

Administrace VZMR        24.200,00 Kč 

Projektová dokumentace k rekonstrukci kotelny    24.200,00 Kč 

Podíl na nákupu osobního automobilu     21.744,00 Kč 

Celkem:                    583.866,00 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 sta-
novenými pravidly s rozpočtem FKSP pro r. 2020. Fond kulturních a sociálních potřeb byl ve sledovaném 
školním roce čerpán výhradně na obědy zaměstnanců, rekreace, masáže, na sportovní a kulturní využití, 
nákup dioptrických brýlí nebo čoček a na životní jubilea. 

 

Ve sledovaném kalendářním roce obdržela naše organizace prostředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT 
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z prostředků Královéhradeckého kraje v rámci programu Etika pro děti s poruchami chování dle níže uve-
deného členění: 

OON:             6.400,00 Kč 

ONIV:         18.600,00 Kč 

Celkem:        25.000,00 Kč 

Ve sledovaném kalendářním roce obdržela naše organizace prostředky z mimorozpočtových zdrojů 
v rámci dotace MŠMT – 133V12300 podpora pořízení vícemístných vozidel na nákup 9-ti místného auto-
mobilu pro Středisko výchovné péče Pyramida v Rybitví v celkové výši 924.410.00 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 fi-
nančních prostředků. Měsíčně byly prováděny ekonomické rozbory hospodaření, jež byly podrobně ana-
lyzovány 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 překroče-
ny 

NIV celkem, MP celkem a OON v členění dle jednotlivých §. 

Daňová povinnost našemu zařízení v letech minulých ani v r. 2020 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 2020 ani v letech minulých se 
záporným hospodářským výsledkem, nebyla přijata nápravná opatření. 

 

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 uvede-
ných investičních akcí: 

1) investiční akce: DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové - rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky – zho-
tovení 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 rok 2021. 

Z dotace MŠMT činí požadovaná částka     1.016.400,00 Kč 
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Z vlastních zdrojů činí podíl         185.130,00 Kč 

Celkové náklady na zhotovení PD činí    1.201.530,00 Kč 

2) investiční akce: DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ, Hradec Králové – rekonstrukce plynové kotelny. Důvodem je havarij-
ní stav. Celý objekt je nyní závislý pouze na jednom kotli, druhý je mimo provoz. Fungující kotel je na kon-
ci své životnosti.  

Z dotace MŠMT činí požadovaná částka        970.000,00 Kč 

Z vlastních zdrojů činí podíl         300.000,00 Kč 

Celkové náklady na zhotovení PD činí    1.270.000,00 Kč 

 

Ostatní plánované úkoly 

Významným úkolem je vyřízení dotací a financování samotné rekonstrukce objektu z důvodu narušené 
statiky na základě zhotovené projektové dokumentace. V návaznosti na schválení celé akce zřizovatelem 
a schválení poskytnutí dotace patří mezi důležité úkoly příprava a zahájení výběrových řízení na adminis-
trátora veřejné zakázky, technický dozor, dozor v rámci BOZP a PO a na zhotovitele stavby. Vytvoření 
všech investičních záměrů. Zajištění veškerých provozních změn spojených s rekonstrukcí.  

Ostatní plánované úkoly nad rámec běžného provozu vycházejí z aktuálních potřeb organizace. Věci pro-
vozního charakteru jsou zajišťovány během roku průběžně, plánovitě s přihlédnutím k přiděleným finanč-
ním prostředkům a vlastním tržbám. 

 

Provedené externí kontroly  

Ve sledovaném školním roce 2020 – 2021 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 pro-
středky státního rozpočtu. 

Je dodržena povinnost vyplývající ze zákona č. 563/91 Sb., pro provádění inventarizace v zařízení. Inventa-
rizace je prováděna 1x ročně. Zjišťuje se skutečný stav kontrolované položky – fyzickou s dokladovou in-
venturou. 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 důklad-
ně prověřeny z hlediska správnosti a úplnosti podkladů, byla dodržena kritéria hospodárnosti, efektivnosti 
a účelnosti připravovaných finančních operací. Předběžná řídící kontrola je prováděna u každé připravo-
vané finanční operace. Průběžná řídící kontrola je prováděna pracovníkem odpovědným za přímé usku-
tečňování 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. přija-
té fa, vydané fa, přijaté ošetřovné, finanční převody, mzdy, interní doklady atd.) a pokladních dokladů da-
ného měsíce. Průběžná řídící kontrola je tedy prováděna 12x ročně. 

Následnou řídící kontrolu provádí pracovník odpovědný za efektivní hospodaření s finančními prostředky. 
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Následnou řídící kontrolu provádí 1x ročně (za uplynulý kalendářní rok) u vybraných operací. V našem zaří-
zení 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 převo-
dem). 

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) 
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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 

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 bře-
meno 

spočívá v uložení vodovodní přípojky pod povrchem pozemku parc. č. st 94. Věcné břemeno je se souhla-
sem 

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). 
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Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – účet 018 

Využití majetku: v rámci hlavní činnosti, pro výuku dětí a pro administrativní účely. Na tomto účtu je evi-
dováno 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 od-
vod z prodeje do státního rozpočtu. Evidovaný majetek není zatížen věcnými břemeny. 

 

Závěrečná zpráva o průběhu inventarizace v r. 2020 

Dnem 1. 11. 2020 byla ředitelem organizace 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 inventari-
zace v r. 2020. 

Na základě vnitřní směrnice o účetnictví v souvislosti s inventarizací r. 2020, 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. 

Hlavní inventarizační komise: 

Mariana Bílková   

Ing. Bohumil Kyral 

Ing. Denisa Zahálková  
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Likvidační komise: 

Pavlína Borovcová     

Mgr. Karel Marek    

Vladimír Hlavatý  

Dílčí inventarizační komise pro DDÚ Říčařova ul. Hradec Králové: 

(majetek) 

Mgr. Monika Konštacká   

Mgr. Alena Macková     

Petra Plšková  

(finanční majetek, pohledávky, závazky, zásoby) 

Mariana Bílková  

Ing. Bohumil Kyral 

Ing Denisa Zahálková 

Dílčí inventarizační komise pro SVP Brandlova ul., Hradec Králové 

Mgr. Jiří Maléř 

Renata Hájková  

Dílčí inventarizační komise pro SVP Andrlíkova 972, Ústí nad Orlicí 

Mgr. Milan Jirout  

Bc. Dana Janoušková 

Dílčí inventarizační komise pro SVP Smiřických ul., Náchod: 

Mgr. Soňa Svobodová   

Bc. Alena Michelová 

Dílčí inventarizační komise pro SVP Mládežnická 536, Trutnov 

Mgr. Světlana Geislerová  

Mgr. Karla Lelková 

Dílčí inventarizační komise pro SVP Sokolovská ul., Rybitví: 

Mgr. Martin Fiala  

Vlasta Čermáková, Dis. 

Mgr. Jan Vacek 

Škodní komise: 

Předseda:  Bc. Ivo Filáček 

Členové:    Mgr. Karel Marek 

    Mgr. Jiří Maléř 

 

Dne 23. 9. 2020 se sešli na poradě zástupci jednotlivých pracovišť jmenovaných do komisí pro inventari-
zace v r. 2020. Byli seznámeni s průběhem inventarizace, obdrželi pokyny a časový harmonogram 
k průběhu inventarizací v r. 2020. Byly projednány formální náležitosti a zodpovězeny věcné dotazy týka-
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jící 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. 2020 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 odpověd-
ných za inventarizovaný majetek kontrolu stavu majetku, zásob, finančního majetku, pohledávek a závaz-
ků uvedených na inventurních soupisech a ověřila se stavem skutečným. Provedla kontrolu, zda vypraco-
vané inventurní soupisy splňují veškeré formální náležitosti.  

Hlavní inventarizační komise provedla na základě vypracovaných inventurních soupisů sledovaného ma-
jetku porovnání se stavem uvedeným v účetní evidenci (na příslušných inventarizovaných účtech) ke dni 
1. 2. 2021. Vypracovala inventarizační soupisy sledovaného majetku. K inventarizačním soupisům přiřadila 
jednotlivé dílčí inventurní soupisy vypracované odpovědnými pracovníky k 31. 12. 2020. 

 

Závěr: 

Provedenou inventarizací účtu 401 98 – Jmění účetní jednotky (zůstatková hodnota evidovaného majetku 
k 31. 12. 2020) byl, vyčíslen inventarizační rozdíl mezi skutečností a stavem vyčísleným v účetní evidenci 
ve výši 950.468.00 Kč.  

 

Stav dle účetní evidence :   62 168.809,98 

Stav dokladový (dle skutečnosti):  62 099.810,28 

Inventarizační rozdíl:             950.468,00   

 

Inventarizační rozdíl ve výši 950.468,00 Kč vyplývá z doúčtování oprávek na základě odpisového plánu sta-
noveného pro r. 2013 na účet MD 406- Oceňovací 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). 

Další nedostatky (inventarizační rozdíly) provedenou inventarizací v r. 2020 nebyly zjištěny, nebyla přijata 
nápravná opatření. Majetek byl řádně evidován, označován v průběhu roku inventárními čísly. Bylo zjiště-
no, že během roku byly veškeré změny evidovaného majetku včas podchyceny a hlášeny, tak aby během 
roku nedocházelo k nejasnostem a pochybení 

 

Přílohy: 

Rozvaha roku 2020   str.62 

Výkaz zisků a ztrát roku 2020 str. 68 
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Kontrolní činnost a hodnocení 

V tomto školním roce byla realizována pravidelná kontrola činnosti ze strany státního zastupitelství - bez 
zjištění pochybení ze strany organizace.   
Přehled a systém kontrolní činnosti v rámci ekonomického úseku jsou zmíněny v kap. Hodnocení ekono-

mického úseku. 

Plán kontrolní činnosti vedoucích pracovníků, včetně evidence provedených kontrol, je součástí jejich 

vedené spisové dokumentace.  

V daném roce nebylo zaznamenáno žádné hrubé porušení pracovních povinností ze strany zaměstnanců 

organizace, ani nebyla evidována žádná mimořádná situace.   

  

Koncepce školského zařízení  

Koncepce rozvoje zařízení  

Základní principy a cíle  

 

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 návaz-

nosti na vyplývající „Rámcovou koncepci MŠMT ČR v oblasti trans-formace systému náhradní výchovné 

péče o ohrožené děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventiv-

ně výchovnou péči, byl v našem školském za-řízení 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.  

K základním úkolům a cílům koncepce rozvoje organizace patří důraz na propojení, rozšíření a zefektivně-

ní 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.  

K dílčím cílům, nezbytným pro úspěšnou realizaci projektu, patří výrazné zlepšení komunikace s partici-

pujícími subjekty, především systémová změna komunikace s orgány sociální ochrany dítěte prostřednic-

tvím změny systému předávání a vyhodnocování informací (případová setkávání u „hraničních“ dětí), dá-

le 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 od-borných služeb v rámci pilotního projektu patří princip kom-

plexnosti a propojenosti služeb (mezioborový model péče, propojený systém služeb od podpůrných až 

po rezidenční, diferenciace příslušných programů), větší důraz na prevenci a následnou péči, dále prin-

cip dostupnosti a dosažitelnosti, princip zacílení priorit (rodina-primární sociální prostředí), princip zací-

lení pro-gramů (individualizace programů, včetně jejich délky, u prognosticky nadějných případů ukonče-

ní ústavní péče a návrat dítěte do rodiny přímo z „diagnostického ústavu“ bez nutnosti dalšího přemísťo-

vání do následného školského zařízení) a princip vyhodnocování efektivity služeb.  
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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 para-metry pro naplnění deklarovaných cílů, tedy zvý-

šení důrazu na preventivní programy, otevřenost v komunikaci a v partnerské spolupráci s participující-

mi subjekty a zvýšení kvality a komplexnosti nabídky dostupných odborných služeb. Vytvořený model 

péče se opírá o ne-zbytné klíčové principy - standardy, které jsou pro funkčnost systému nezbytné.  

Jedním ze základních principů bylo dosažení standardu pravidel systémové a včasné komunikace a spo-

lupráce se zúčastněnými subjekty, především s orgány sociálně právní ochrany dětí, vytvářející funkční 

systém pře-dávání informací, včetně případových setkávání v rámci závažnějších kauz.  

Souvisejícím nezbytným předpokladem úspěšné péče je princip komplexnosti, spočívající v nabídce do-

statečně širokého spektra územně i finančně dostupných služeb, umožňujících volbu optimálních alter-

nativ pro řešení situace ohrožených dětí. Nabízená komplexní péče musí být propojena s funkčním sys-

témem poskytování informací o těchto službách, obsahujících jejich základní charakteristiky a příslušné 

indikace. Jedná se o širokou nabídku ambulantních poradenských, terapeutických, intervenčních čin-

ností.  

Monitorování výkonů a požadovaných parametrů činnosti je podpořeno zpracovaným systémem stan-

dardů 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 je-jich úspěšnost. Jako základní 

priorita pro za-cílení odborných služeb byla určena přímá práce s ohroženým dítětem dle individuálně 

stanoveného programu, zahrnujícímu kontext rodiny, která vytváří klíčové charakteristiky primárního 

sociálního prostředí.  

 

Organizace služeb  

 

Důležitou organizační změnou, vyplývající z aplikace popsaných priorit a z transformovaného systému 

pro-vázaných, evidovaných a koordinovaných činností, posílených odpovídající změnou odborného tý-

mu a systému řízení, bylo vytvoření pracovního modelu „Dětského centra integrovaných komunitních 

služeb“, zahrnujícího současné pracoviště diagnostického ústavu a pracoviště příslušných středisek vý-

chovné péče. Velkou výhodou tohoto organizačního modelu bylo, až do ztráty možnosti uzavírání 

smluvních pobytů v DDÚ, vzájemné propojení a velmi snadná prostupnost celou škálou cíle-ně poskyto-

vaných preventivních programů, překonávajících rozdíly mezi tradičním vnímá-ním činnosti diagnostic-

kého ústavu a střediska výchovné péče, nesprávně reflektované veřejností stále v poloze restrikce – pre-

vence. Tento pohled nejenže neodpovídá současné praxi diagnostických ústavů a jejich zákonné-mu 
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vymezení, ale také je velmi kontraproduktivní vzhledem k zájmu o nabízené služby. Významnou výho-

dou propojení celého kom-plexu poskytovaných služeb do zastřešujícího modelu jednotného centra, 

vytvářejícího společný právní subjekt a tím i jediného správce údajů, je také možnost snadnějšího opera-

tivní-ho předávání důležitých údajů o klientovi, které jsou nezbytné pro poskytování odborných služeb 

(osobní karta, výsledky odborných vyšetření, 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 uve-

deny na webových stránkách všech našich pracovišť, prostřednictvím pověřených pracovníků komplexní 

základní informace o typu služeb celého právního subjektu a současně realizaci požadovaných indikova-

ných služeb dohodnutým způsobem na zvoleném pracoviště zprostředkujeme. Souběžně dochází k jejich 

centrální evidenci, která zajišťuje, že nebudou vykonávány duplicitně (tj. významný posun od předchozí-

ho 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 připrave-

nosti 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 konsta-

tovat, že jeho velkou výhodou je možnost na základě osobních konzultací a odborného posouzení jed-

notlivých 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 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 ohro-

žení klienta a aktuálnost řešení, jeho osobnostní charakteristiky, spolupráce, motivovanost a kompeten-

ce 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 slu-

žeb, 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 smluv-

ních pobytů v DDÚ tento funkční celek výrazně na-rušila.  

Diagnostický ústav současně prostřednictvím cílených odborných služeb vytváří předpoklady významné-

mu procentu dětí umístěných na základě rozhodnutí soudu do institucionální péče pro opětovný návrat 

do rodinného prostředí, včetně poskytování nezbytné následné péče.  

Na základě získaných zkušeností se domníváme, že model propojených a koordinovaných služeb nabíze-

ných 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 legisla-

tivních změnách.  
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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 společenské-mu vývoji a nebu-

dou 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 kon-

textu charakteristik jeho osobnosti, situace a prostředí. V tomto smyslu není rozdíl mezi činností dia-

gnostických ústavů a středisek výchovné péče, neboť odborné služby obou typů školských za-řízení s 

těžištěm činnosti v oblasti sekundární prevence musí vycházet z kvalitní diagnostiky ohroženého dítě-

te, která je nezbytným předpokladem vytvoření individuálně cíleného programu. Teprve tento pro-

gram 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 na-

prosté většině případů odlišné od charakteristik i typů problémů dětí přijatých k pobytu na zákla-

dě smluvního vztahu.  

Společným jmenovatelem jsou výchovně podmíněné problémy, rezultující v narušený vztah k hodno-

tovému 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 moderní-

ho systému efektivních služeb, musí respektovat humanizační trendy ve výchově, které nebudou di-

verzifikovat poskytovanou péči v poloze restrikce nebo prevence, ale vytvoří inkluzivní edukační sys-

tém, který bude nabízet otevřené alternativy dle odborného posouzení potřeb dítěte, zahrnující stát-

ní 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 stře-

diska 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 sku-

tečnost, že ústavní výchova je nedílnou součástí preventivní péče, realizované ze specifických důvo-

dů pouze po nezbytnou dobu v ústavních podmínkách a její účinnost je značně podmíněna mírou 
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propojenosti s ostatními typy preventivních služeb.  

Jako velký problém a výrazný krok zpět v rámci systému péče o ohrožené děti vnímáme ztrátu roz-

mísťovací kompetence diagnostických ústavů, související s výrazným snížením funkčnosti sítě škol-

ských 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 spo-

lupráce, 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 dia-

gnostickým ústavům a umožnění realizace smluvních pobytů v DDÚ  

Řešením stávající situace, kdy střediska i diagnostické ústavy poskytují odbornou péči dětem umís-

těným 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 transformo-

vané 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 sní-

žení jejich funkčnosti.  

 

Tabulkové přílohy, dokládající relevantní údaje ve vztahu k vykonávané činnosti  

 

Celkový počet umístěných dětí v DDÚ HK a důvody umístění: 

 

  
 

Počty dětí navrácených z DDÚ HK do rodinné (náhradní rodinné) péče (v %) z původních soud-

ních rozhodnutí (předběžné opatření, ústavní výchova): 

Školní rok 2020/2021 

24,6% 

 Důvod umístění Školní rok 2020/2021 

ochranná výchova 0  

předběžné opatření  61 

ústavní výchova  8 

celkem přijato  69 
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Odchody dětí (ústavní výchova, předběžné opatření) z DDÚ HK do jednotlivých typů následné péče 

 

 

Další údaje platné pro školní rok 2020/2021:  

 

Průměrná délka pobytu dítěte v dětském diagnostickém ústavu:   126 dní  
Průměrný věk umístěných dětí:       13,21 let 
 
Celkem dětí umístěno ve školním roce      69 dětí  
 z toho chlapců        53 (77%)  
 z toho dívek         16 (23%)  
 
 

Aktuální úkoly a organizační změny vyplývající z požadovaných úsporných 

opatření pro školní rok 2021/2022 

 

• Pokračovat a dále rozvíjet koncepční propojení a spolupráci mezi pracovišti DDÚ Říčařova a DDÚ 
Brandlova. Specifické odlišnosti obou pracovišť ve vztahu k programu a personálnímu zajištění vy-
žadují společně sdílené zkušenosti v rámci realizované pedagogické praxe, včetně systémové vý-
měny zkušeností v kontextu společných odborných činností, společných porad nebo komunitních 
setkávání. - 

 

• Pokračovat v dalším rozvoji a zkvalitňování postupů etopedické diagnostiky, závěrečných zpráv o 
dětech, programů rozvoje jejich osobnosti, včetně zpřesnění metodiky získávání, zpracovávání a 
vyhodnocování údajů o umístěných dětech a současně zvyšovat  důraz na odbornost, strukturu a 
efektivitu specificky zaměřených programů z oblasti sekundární prevence.  

 

• Zvýšit míru autoevaluace prováděné diagnostické 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 zpraco-
vané 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 dě-
tí“ - str. 53) (Tento úkol se průběžně s úspěchem realizuje). 

Odchod do  Školní rok 2020/2021 

dětský domov 15 

dětský domov se školou 21 

výchovný ústav 8 

domů, popř. pěstounská péče 17 
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Dotazník „Spokojenost dětí“ 

Grafické zpracování a zhodnocení dotazníkové  

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

 

 

 

 

 

 

 

Překvapilo Tě něco? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co Ti v diagnostickém ústavu nejvíce vadilo, co Tě štvalo? 
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Chtěl/a bys něco změnit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Získal/la jsi nějakou novou zkušenost (s novou činností, novou znalost, novou dovednost, 

nový vztah …)? 

 

 

 

 

 

 

 

Cítil/a ses v diagnostickém ústavu bezpečně?  
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Ohodnoť nabízený program v diagnostickém ústavu (tj. činnosti ve výchovné skupině).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Které z činností Tě bavily? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak jsi vycházel s dospělými?  
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Ohodnoť materiální vybavení v diagnostickém ústavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povedlo se Ti na sobě něco změnit (zlepšit)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsi spokojen s nabídkou zájmových činností (kroužků)? 
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Které z nabízených zájmových činností (kroužků) si vybíráš nejraději? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přináší Ti něco nabízená zájmová činnost? Obohacuje Tě něčím? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baví Tě práce na minifarmě? 
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Co bys doporučil/a pro vylepšení minifarmy? 
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Školská rada seznámena a schválil 

 

 

 

        Mgr. Karel Marek 

              předseda školské rady 

 

 

 

V Hradci Králové  27. října 2021 
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Na výroční zprávě se podíleli vedoucí pracovníci DDÚ a SVP Hradec Králové 

 

 

 

 

       PhDr. Pavel Janský, Ph.D. 

       ředitel DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ 

 

 

 

V Hradci Králové 20. října 2021 
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Přílohy 

Systém řízení DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Hradec Králové 
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Přílohy 

Rozvaha 
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Přílohy 

Rozvaha 
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Přílohy 

Rozvaha 
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Přílohy 

Rozvaha 
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Přílohy 

Rozvaha 
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Přílohy 

Rozvaha 
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Přílohy 

Výkaz zisku a ztráty 
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Přílohy 

Výkaz zisku a ztráty 
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Přílohy 

Výkaz zisku a ztráty 
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Přílohy 

Výkaz zisku a ztráty 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 

o činnosti za školní rok 2020 - 2021  

Dětský diagnostický ústav,  

Středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna,  


