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Historie našeho školského zařízení sahá až do roku 1910, kdy se v Praze konala schůze Ko-

mise pro ochranu dítek a péči o mládež v Království českém a na základě jednání byla 

sepsána smlouva s touto komisí a městem Hradec Králové. Město zřídilo, v domu č.p.62 

Rokitanského ulici Chlapeckou výchovnu pro méně nadané a lehce slabomyslné hochy 

a pro ty, u kterých se rodičovská a školní výchova nesetkávala s úspěchem. Chlapecká 

výchovna měla dvoutřídní obecnou školu pro lehce duševně postižené chlapce a pokra-

čující 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 zaměst-

nání. 

V roce 1946 došlo ke změně názvu na Chlapecká výchovna a v roce 1959 na Záchytný 

dětský domov. Název Dětský diagnostický ústav má zařízení od roku 1981. Přestože v prů-

běhu let byla budova v Rokitanského ulici několikrát opravována, stal se její technický 

stav nezpůsobilým pro využívání daným typem školského zařízení, kterým Dětský diagnos-

tický ústav je, a to zejména po stránce hygienické, kapacitní a dispoziční. Z tohoto důvo-

du město Hradec Králové odkoupilo a rekonstruovalo budovu bývalého hotelu Flora v 

Plotištích nad Labem. Do nového objektu se Diagnostický ústav přestěhoval a činnost za-

hájil k 1. 4. 2001. Do roku 2003 formou zvýšeného nájemného byly uhrazeny městu vložené 

investiční náklady spojené s rekonstrukcí objektu a v roce 2004 byla budova odkoupena 

MŠMT. 

DDÚ Hradec Králové je v souladu se Zákonem o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy 

ve školských zařízeních (zákon č.109/2002 Sb. ve znění pozdějších zákonů) koedukovaným 

internátním školským zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a školským zaří-

zením 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 aktuální školské legislativě a k provádění komplexní 

diagnostice trvá zpravidla 8 týdnů. Reálná délka pobytu dítěte je závislá na rozhodování 

soudu. 

 

Statutárním zástupcem Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče, základ-

ní školy a školní jídelny je PhDr. Pavel Janský, Ph.D. 
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Dětský diagnostický ústav (DDÚ) 

Základní úkoly DDÚ 

Diagnostika dítěte: Komplexní diagnostika osobnosti a intelektu dítěte, včetně diagnostiky peda-

gogické a etopedické. 

Edukace dítěte: Výchovné a vzdělávací činnosti, směřující k rozvoji osobnosti dítěte ve vztahu k 

jeho individuálním výchovně-vzdělávacím potřebám a stanoveným prioritám. 

Výchovně terapeutické úkoly: Pedagogické, speciálně pedagogické, režimové a tréninkové 

činnosti, směřující k rozvoji osobnosti dítěte ve vztahu k nápravě poruch chování, sociálních vzta-

hů a přizpůsobení. 

Sociálně-právní úkoly: Činnosti směřující k sociálně právní ochraně dítěte a k zajištění jeho sociál-

ních potřeb. 

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

ochrany a spolupráce s dalšími relevantními subjekty v oblasti  péče o ohrožené děti. 

Koordinační: Činnosti směřující k prohloubení a sjednocení odborných postupů zařízení v rámci 

územního obvodu, k ověřování jejich účelnosti a ke sjednocení součinnosti s orgány státní správy 

a dalšími osobami, zabývajícími se péčí o děti. 

Další úkoly: 

 poskytovat vybraným dětem specifickou psychologickou, terapeutickou a speciálně pedago-

gickou péči 

 Poradenská a terapeutická podpora rodiny dítěte 

Středisko výchovné péče (SVP) 

Středisko výchovné péče poskytuje prostřednictvím činností ambulancí a pobytových částí 

pracovišť SVP všestrannou preventivní, speciálně pedagogickou, psychologickou, poraden-

skou, terapeutickou péči a psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch cho-

vání a negativními jevy v sociálním vývoji. 

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

ochranné výchovy. Odborná pomoc je nabízena ohroženým dětem v kontextu jejich rodin. 

 poskytovat svým klientům psychologickou pomoc a preventivní speciálně pedagogickou 

péči 

Základní úkoly SVP 

 poskytovat svým klientům psychologickou pomoc a preventivní speciálně pedagogic-

kou 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 

 

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

viz Příloha, str. 62 
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V rámci své působnosti diagnostický ústav ovlivňuje svou metodickou a koordinační 

činností příslušná zařízení v daném územním obvodu, organizuje porady pracovníků, 

pracovní stáže, obsahově zabezpečuje i seminární setkávání a výcviky. Svou odbornou 

metodickou činností pomáhají určení pracovníci DDÚ naplňovat ve spádových škol-

ských zařízeních požadavky standardů kvality péče. Tato odborná pomoc je terénem 

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

vysokoškolským pracovištěm v regionu – především v oblasti erudiční přípravy perspek-

tivních 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 studi-

um pracovníků organizace. Ve smyslu příslušného ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. je 

realizována potřebná míra spolupráce s institucemi sociálně právní ochrany dětí jed-

notlivých odborů sociálních věcí. Zcela samozřejmou oblastí je nezbytný kontakt s Policií 

České republiky, Městskou policií HK, Okresními soudy, K-centry a řadou dalších institucí. 

Průběžně je věnována pozornost specifickým vzdělávacím potřebám dětí, odborně 

jsou posuzovány případy a situace dětí zařazovaných do příslušných vzdělávacích pro-

gramů a jsou realizována operativně i příslušná opatření. 

Je využíváno internetových stránek k vnější prezentaci zařízení – lze je nalézt na adrese : 

www.ddu-hk.cz 

Snahou je učinit tyto stránky centrem vzájemné výměny informací, nabídek a prezenta-

cí nejen našeho zařízení, ale i zařízení náhradní rodinné a výchovné péče našeho regio-

nu. Současně se snažíme v rámci možností posilovat využívání informačních a komuni-

kačních technologií dětmi i pedagogickými pracovníky. Je proto zpracován plán roz-

voje ICT, který je součástí povinné dokumentace zařízení. 

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

odborného charakteru (Plavecká štafeta, Hradecká smeč, Závody v lehké atletice a 

další). 

Celkové pojetí práce v zařízení je podřízeno základnímu poslání ústavu, daří se efektiv-

ně propracovávat komunitní systém přímého výchovného a vzdělávacího působení, 

jsou realizovány nové přístupy, Specifika práce spočívá i v určité časové limitaci pobytu 

dětí a následném ověřování validity předávané komplexní zprávy, včetně zjišťování ka-

tamnestických údajů. 

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

komplexní individuální programy. Dětem je nabízena možnost vyjádřit svůj názor v jed-

notlivých etapách denního i týdenního hodnocení (vesměs při předávání a přebírání 

příslušné skupiny dětí), širokou platformou jsou pravidelná společná setkání s cíleně sta-

noveným programem a odborně etopedickým vedením. Je upřednostňován osobní 

kontakt, dílčí problémy jsou přenášeny do programové náplně „ výběrových skupin 

“ (spolupráce psycholog – etoped ve smyslu nárysu perspektivy dalších postupů). Dět-

skou samosprávu (spolusprávu) vede, svolává a náměty dětí přenáší ředitel ústavu. Je 

chápána rovněž jako další možná forma přenosu názorů a požadavků, tedy aktivní za-
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pojení dětí do činností DDÚ a přijetí přímého pocitu odpovědnosti. 

V oblasti mimoškolní přímé výchovné práce zachováváme rámec rolí rodinného prostředí, 

personální skladbu ( žena - muž ) u výchovné skupiny. V systému práce je značná pozornost 

věnována oblasti zájmových aktivit. 

Daří se nabízet dětem činnosti v zájmových útvarech rozmanitého charakteru, kdy dochází k 

transformaci výchovných skupin a vytvoření zájmových skupin. Zařazování do těchto zájmo-

vých skupin je využíváno i jako motivačně výchovný činitel. 

na ochranu osobních údajů 

a zákona č.  110/2019 o ochraně osobních údajů celkovou  inventarizaci mechanismů a 

způsobů získávání a nakládání s osobními údaji klientů a zaměstnanců a zpracovalo aktu-

ální Směrnici na ochranu osobních ůdajů ve školském zařízení. Bližší informace lze nalézt na 

našich webových stránkách 

V rámci šablon jsme dostali možnost čerpat finanční pro-

středky s podporou Evropské unie na zájmovou činnost dětí. 

Díky tomu vedeme 3 kroužky – badatelský, logický a čte-

nářský, dále děti jezdí na exkurze a jiné zajímavé akce. Ta-

ké jsme zafinancovali zimní ozdravný pobyt v Krkonoších, 

kde se všechny děti během jednoho týdne naučily jezdit 

na běžkách. 
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Výuka ve školním roce 2018 – 2019 probíhala v pěti třídách po celý školní rok.  

V 1. třídě byli vzděláváni žáci 1. – 5. ročníku, jejich vzdělávání probíhalo dle  ŠVP ZV  vychá-

zející z RVP ZV. Ve druhé třídě se vzdělávali žáci 6. a 7. ročníku a ve 3. třídě se vzdělávali žáci 

8. a 9. ročníku. V obou třídách probíhala výuka dle ŠVP ZV. Ve 4. třídě byli vzděláváni žáci 8. 

– 9. ročníku podle RVP ZV - LMP. V 5. třídě, na pracovišti Brandlova ul., se vzdělávali žáci, kte-

ří jsou zařazeni do skupiny kde probíhá odborná výchovně terapeutická prodloužená péče 

o děti přijaté do dětského diagnostického ústavu  na základě soudního rozhodnutí.  Osobní 

charakteristiky a typy problémů akceptují potřebu více stabilního prostředí v rámci činností 

vyčleněné skupiny s důrazem na poskytnutí souvisejících ambulantních služeb a výchovné 

podpory jejich rodin.  V této třídě byli vzděláni žáci 5. a 6. – 9.  ročníku dle ŠVP ZV a 8.ročníku 

dle ŠVP ZV – LMP. 

Každému žákovi byl po čtrnáctidenní adap-

tační době a po zjištění aktuálního stavu vě-

domostí a dovedností 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.  

ŠVP ZV - LMP 

8. třída 3 

9. třída 1 

celkem 4 

ŠVP ZV 

1. třída 1 

2. třída 2 

3. třída 2 

4. třída 6 

5. třída 6 

6. třída               14 

7. třída               10 

8. třída 9 

9. třída                 5 

celkem 55 
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Celkem na pracovišti DDÚ, Říčařova ul. a Brandlova ul., bylo vzděláváno 59 kmenových žáků. 

V naší škole jsou též vzděláváni žáci, kteří jsou umístěni na smluvní pobyt ve středisku výchovné 

péče Návrat a Pyramida. Tito žáci zůstávají žáky svých kmenových škol. Do těchto škol se vrací 

po uplynutí 2 měsíců daných smlouvou. V měsíci březnu se uskutečnila škola v přírodě 

v Krkonoších. 

Do naší školy byly umisťovány děti s širokým spektrem různých znevýhodnění. Žáci měli přede-

vším závažné problémy v oblasti poruch chování, a to zejména s nerespektováním autorit – ve 

škole i v rodině, se záškoláctvím, agresivitou, krádežemi, s vlivem závadových part, dále žáci se 

sexuálně rizikovým jednáním a v neposlední řadě i se zkušeností s alkoholem, kouřením a požívá-

ním návykových látek. Šlo převážně o žáky bez motivace ke školní práci, často se syndromem 

ADHD, se specifickými vývojovými poruchami učení, s logopedickými problémy, ale také 

s onemocněním neurologického a psychiatrického charakteru. Též bylo značné množství žáků 

ze sociálně znevýhodněného prostředí a několik žáků týraných a zneužívaných svými blízkými.  

Na pracovištích SVP v Pardubicích a SVP Říčařova v Hradci Králové byli vzděláváni žáci ve čty-

řech třídách. Tito žáci jsou v SVP umístěni na žádost rodičů, tudíž zůstávají žáky svých kmeno-

vých škol, s nimiž jednotlivá odloučená pracoviště SVP spolupracují při dosahování vytyčených 

výchovně vzdělávacích cílů.  

Na vyučující, kteří jsou plně kvalifikovaní, a na jejich přípravu byly kladeny vysoké nároky, 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 se 

žáci v naší škole vzdělávají déle než 2 měsíce a tudíž školou prochází menší počet dětí, než to-

mu bylo v předcházejících letech.  

I v letošním roce se i naše škola zapojila do inkluze a společného vzdělávání, která byla vládním 

nařízením aplikována v září 2016. V rámci těchto opatření se s dětmi realizovala podpůrná opat-

ření navrhovaná školskými poradenskými zařízeními a byla realizována na 1. i 2. stupni ZŠ.  

Vzhledem k potřebám jednotlivých žáků 

probíhala výuka vysoce individuálně. Bě-

hem výuky a klasifikace bylo přihlíženo 

k SVPU a doporučení psychologů a ostat-

ních odborných pracovníků, jako jsou 

PPP a SPC. Byla také prováděna individu-

ální logopedická péče. Byly využívány 

nové metody a styly práce. Jako vynikají-

cí motivace se u mnohých dětí osvědčila 

pochvala za sebemenší náznak úspěšné-

ho zvládání požadavků, neboť na oce-
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nění a pochvalu nebyli zvyklí. Žáci byli vedeni k vytváření a upevňování školních a pracov-

ních návyků, k získání odpovídajících kompetencí.  

Jako součást výuky vlastivědy, zeměpisu, dějepisu a občanské výchovy proběhlo několik 

exkurzí a besed. Velmi zdařilá byla beseda s pamětníkem II. světové války, která byla zamě-

řena především na období heydrichiády. V rámci zeměpisného cyklu Planeta 3000 shlédli 

žáci program Myanmar a navštívili vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové a dále proběhla 

exkurze do Hvězdárny a planetária Hradec Králové. Žáci navštívili představení Filharmonie 

Hradec Králové, a to v říjnu a březnu. V únoru byli unešeni představením Klicperova divadla 

– Kytice. Po celý školní rok se žáci průběžně účastnili různých sportovních soutěží a turnajů – 

Hroších her v Chrudimi, fotbalového turnaje v Chrudimi, v Horním Maršově a atletických zá-

vodů v Lánově. Nejvýznamnější byla účast na atletických závodech regionu a soutěže 

v kopané Černobílý gól, dále plavecké štafetě a Hradecké smeči. Žáci měli v neposlední 

řadě možnost besedy s hokejisty HC Hradec Králové a fotbalisty FC Hradec Králové. Také se 

účastnili jako diváci MS ve florbalu v Praze, který se uskutečnil v prosinci 2018. Zajímavou zku-

šeností byly cyklistické závody v Krkonoších. V rámci prevence sociálně patologických jevů 

se žáci v pravidelných časových intervalech účastnili besedy v kontaktním centru Laxus 

v Hradci Králové, dále navštívili Protialkoholní záchytnou stanici v Pardubicích. Také jsou pro 

žáky realizovány takové výchovně vzdělávací akce, které napomáhají k utváření a rozvoji 

osobnostních vlastností prostřednictvím silného emocionálního prožitku, např. canisterapie. 

Další významný výchovně vzdělávací prvek představují terapeuticko výchovné aktivity na 

naší minifarmě, kde se kromě dvou koní nacházejí čtyři kamerunské kozičky. Tato forma čin-

ností je realizována v rámci mezipředmětových vztahů a významně napomáhá při plnění či 

dosahování výchovně vzdělávacích cílů. Tyto aktivity jsou plánovány ve spolupráci s jinými 

úseky, jako je odborný, výchovný a zdravotní, kdy jsou programy koncipovány na konkrétní 

typ osobnosti dítěte. Dané „zážitkově zátěžové“ programy jsou také plánovány a realizová-

ny ve formě cykloturistické či turistické. Výchovně vzdělávací akce s charakterem zátěže se 

koncipují do prostředí přírodního (hory, řeky, skály, lanová centra,….), neboť pro vlastní plá-

nování a realizaci vyžadují charakter ná-

ročnosti ve smyslu vlastní efektivity ve 

vztahu k výchovně vzdělávacím cílům. 

Zátěžové akce se opírají o teorii zážitkové 

pedagogiky, kde je motivem atraktivnost 

akcí v podobě různých psychických a 

fyzických aktivit, které využívají prostředku 

silného emocionálního prožitku a mohou 

vést ke změně postojů, hodnot a z části i 

vlastností osobností dětí. Ze zkušeností je 
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zřejmé, že se jedná o velmi funkční metodu výchovy a vzdělávání, jejíž přínos pro osobnost 

dětí vede prostřednictvím transformace prožitků do podoby nových zkušeností a příznivě 

ovlivňují následné chování dětí, které je společností hodnoceno jako žádoucí. Jedna ze 

zmiňovaných akcí se uskutečnila Krkonoších v lednu. Na tento pobyt navázal jednodenní 

výlet do Adršpachu. 

Na žádost žáků proběhl netradiční den - Teplákový den, kdy všichni žáci a zaměstnanci di-

agnostického ústavu strávili den v návaznosti na připravené sportovní aktivity v teplácích. 

V červnu byl uskutečněn nácvik evakuace při požáru a chování za mimořádných událostí. 

Školní rok byl náročný na empatické vedení žáků, na klidné, důsledné a trpělivé přístupy 

pedagogů. Pedagogové zajišťují rovnost přístupu k právům umístěných dětí bez jakékoli 

diskriminace z důvodu sociálního, etnického a zdravotního. 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 ….celoživotního vzdělávání . Jsme 

fakultním pracovištěm UHK, kde studenti získávají praxi v neučitelských oborech. Také je na 

velmi dobré úrovni navázána spolupráce s Univerzitou Pardubice, Univerzitou Olomouc, 

Univerzitou Ústí nad Labem, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové 

– obor Sociální činnost a VOŠ Litomyšl. Příležitostně na našem pracovišti vykonávají praxi ta-

ké studenti z jiných středních a vysokých škol. Praktikanti jsou velmi spokojeni s průběhem a 

vedením praxí, což odpovídá stále většímu počtu zájemců o vykonání praxe právě v naší 

škole. 
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Výchovný úsek 

Zajišťuje reedukační a resocializační činnost s dětmi ve vztahu k jejich specifickým potře-

bám, zpracovává průběžná hodnocení dětí, připravuje plán rozvoje osobnosti dítěte a po-

dílí se na zpracování závěrečné zprávy včetně výchovných doporučení. 

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

mimoškolní výchovu (Edukační program DDÚ Hradec Králové). 

Personální zabezpečení 

Pracoviště Říčařova má čtyři výchovné skupiny s kapacitou 4 – 8 dětí. U každé z nich pracují 

dva kmenoví vychovatelé muž a žena, kteří suplují rodinný model rolí - matka a otec. Tyto 

role jsou také důležité pro samotnou diagnostiku, kdy ukáží, jaký postoj dítě zaujímá k těmto 

autoritám. Pouze u 4. výchovné skupiny, do které jsou vřazeni starší chlapci se zvýšeným ag-

resivním potenciálem, působí vychovatelé muži. 

Dále jsou v týmu 3 vychovatelé, tzv pendleři, kteří pracují s dětmi individuálně, spolupracují 

s vychovateli při zajišťování náročnějšího programu a  zastupují kmenové vychovatele 

v jejich nepřítomnosti 

Nedílnou součástí výchovného úseku jsou asistenti pedagoga, kteří pomáhají v situacích, 

kdy je potřeba individuálního přístupu u dětí psychicky labilních, agresivních, nebo vyžadují-

cích soustavnější péči a dohled. Důležitým úkolem je také jejich aktivní účast při řešení  ná-

ročných či nečekaných situací – akutní příjem, útěk, úraz dítěte. Podílí se také na umístění 

dětí a mládeže v rámci tzv. záchytného režimu, kdy naše zařízení určené pouze pro děti, 

musí v souladu se školskou legislativou přijímat do tohoto režimu i svěřence z výchovných ús-

tavů pro mládež.  

Organizační struktura 

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

ganizačních bloků, který dává dětem s poruchami chování, ADHD nebo s deprivačními pro-

jevy pocit jistoty, bezpečí a současně jasně vymezuje požadované režimové a výchovné 

mantinely“. 

Výchovné skupiny  

Děti jsou rozděleny do jednotlivých skupin s přihlédnutím na věk, osobnost, jejich anamnézu 

a sourozenecké vazby. 

1. výchovná skupina -  do 8 dětí -   6 až 11 let (mladší školní věk), koedukovaná 

2. výchovná skupina -  do 8 dětí - 12 až 15 let (starší školní věk), koedukovaná 
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 3. výchovná skupina -  do 8 dětí - 12 až 15 let (starší školní věk), koedukovaná 

4. výchovná skupina -  do 8 dětí - 12 až 15 let (starší školní věk), chlapecká 

 

Činnost skupin se řídí týdenními plánovanými aktivitami, ve kterých se promítají v rámci ko-

munitního systému standardní, pravidelné činnosti (režimové, klubové a zájmové) s individu-

álně zaměřenými odbornými činnostmi, vycházejícími z aktuálního složení výchovné skupiny 

a ze speciálních potřeb dětí. Nedílnou součástí jsou aktivity zaměřené na rozvoj sociability, 

utváření morálních postojů, norem a hodnotového systému. Důraz je kladen na pohybové a 

sportovní aktivity (vzhledem k velkému procentu dětí se syndromem ADHD), dále pak čin-

nosti výtvarné, poznávací, turistické, hudební, přírodovědné apod. Tento model týdenní čin-

nosti se v podmínkách diagnostického ústavu, i přes vysokou variabilitu složení dětí, osvěd-

čuje a je při zachování jasné struktury dostatečně flexibilní a přínosný. 

U vybraných dětí se ve spolupráci s etopedy, psychology a dalšími pracovníky realizují indivi-

duální i skupinová terapeutická sezení, děti se také učí relaxacím. V rámci denního režimu 

zůstává i prostor pro osobní volno, ve kterém si děti realizují činnost dle svého výběru (tj. čas 

neorganizovaný dospělými). Novým prvkem ve výchovném působení u dětí jsou soudem 

podmíněné dlouhodobé pobyty, přesahující i jeden rok, které vyžadují specifickou úpravu 

motivace a stimulů, vytváří se tím také současně větší prostor pro práci s rodinou. 

Komunitní systém práce 

V rámci komunitního systému práce je jednou týdně organizováno velké společné setkání, 

kterého se účastní s dětmi všichni pedagogičtí pracovníci, kdy jednou měsíčně se přidává i 

odloučené pracoviště Brandlova. 

Komunitní setkání je jasně strukturované, s důrazem na terapeutické uchopení hlavního pro-

blému. Stabilní prostředí se zažitými rituály a komunitními rolemi vytváří model, obsahující te-

rapeuticko- výchovné, hodnotící, tréninkové i relaxační prvky, kde hodnotící složka je redu-

kována a vázána především k vybraným aktuálním problémům, zpracovaným v prostředí 

skupinové dynamiky, prostřednictvím emočního prožitku. Tato komunitní forma je osvědče-

ná ve vztahu k častým osobnostním charakteristikám umísťovaných dětí (snížená schopnost 

soustředění, nízká míra frustrační tolerance, hyperaktivita – nutnost hlubšího prožitku a emoč-

ního přeladění v rámci jednotlivých součástí).  

Komunitě pravidelně předchází porada pedagogických i odborných pracovníků, na které 

je jasně definována „zakázka“ (hlavní problém), dohodnuta příslušná technika ve vztahu k 

požadovanému cíli, pravděpodobným reakcím dětí a vhodným intervencím dospělých.  

Bezprostředně po komunitě následuje krátká pracovní porada týmu, reflektující její průběh 

ve vztahu k dalšímu působení.  
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Na „velké“ komunitní setkání volně navazuje v týdnu skupinové sezení s kmenovým vycho-

vatelem (tzv. reflexní skupina), které v uzavřenějším prostředí skupiny dále zpracovává aktu-

ální komunitní téma (forma tréninkové skupiny, modelování problémových situací, bese-

da…). 

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 s cílem zvnitř-

nění hodnotových norem. Využíváme v patřičných mezích i přirozené potřeby dětí soutěžit, 

porovnávat se s ostatními i se svými vlastními výkony. Zároveň se snažíme vlastní hodnocení 

vést formou vzájemné interakce, zpětných vazeb mezi dítětem, dospělým a kolektivem a 

náhledem na vlastní chování a jednání.  

Přehlednost a jednoduchost hodnotícího systému a jeho důsledné uplatňování přispívají k 

posilování vlastní odpovědnosti dětí, náhledu na své chování a jednání a tvoří základ pro 

postupné zvnitřňování sociálních norem. Hodnotící systém je akceptován i jejich rodiči, kteří 

tak v případě projevení zájmu mají možnost sledovat průběžný vývoj chování svých dětí, 

mohou takto participovat na výchovném působení ve spolupráci s našimi pracovníky, v 

mnohých konkrétních případech máme z jejich strany pozitivní odezvu. 

V rámci výchovného úseku provádí denní hodnocení vždy příslušný vychovatel před předá-

ním dětí noční službě. Při těchto zpětnovazebních reflexích a hodnoceních dodržujeme zá-

sadu individuální specifikace hlavního problému dítěte – aktuální prioritu. Každé dítě by mě-

lo v rámci denních aktivit zažít dílčí prožitek úspěchu. Tento požadavek je velmi důležitý na-

příklad pro děti s ADHD.  

Pravidelné „týdenní hodnocení“ probíhá v jednotlivých skupinách se skupinovými vychova-

teli. V rámci diskuze s každým jednotlivým dítětem je shrnuto jeho chování za předchozí 

hodnotící týden a na závěr je seznámeno s návrhem na udělení „výhod“ či „nevýhod“. Děti 

mají možnost se vyjádřit nejen ke svému hodnocení, ale i k hodnocení svých vrstevníků, je tu 

prostor pro zpětnou vazbu, podporu úspěchů i nápovědu možných řešení nezdařených akti-

vit.  

Významnou součástí týdenního hodnocení je také stanovení si jednoho konkrétního cíle, 

který si dítě určí samo (nelhat, nepodvádět aj.) a po celý následující týden usiluje o jeho do-

sažení či o změnu ve svém chování.  

Týdenní časový horizont je optimální pro využívání možností krátkodobější motivace (tj. opat-

ření v horizontu od jednoho dne do týdne).  

V některých případech je využívána také motivace v rozsahu pouhého jednoho dne (malé 

děti, nekompenzované ADHD aj.).  

Výběrové skupiny a individuální terapie 

Při pravidelných „posudkových“ poradách, organizovaných 1x týdně, kladou pedagogičtí 

pracovníci „terapeutickou“, nebo intervenční zakázku příslušným specializovaným odbor-
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 ným pracovníkům. Ti pak zpětně seznamují ostatní s jejím průběhem, dosaženými dílčími výsled-

ky, případně s úkoly a doporučenými opatřeními ve vztahu ke klientovi. Důležitým úkolem po-

sudkových porad je odlišit, které problémy dětí bude vhodnější a efektivnější řešit prostřednic-

tvím práce kmenových vychovatelů ve standardní skupině, kdy zvolit výběrovou skupinu cíleně 

složenou z dětí s podobným problémem, nebo přesunout důraz na individuální terapii. Individu-

ální terapeutický přístup je u mnohých starších dětí efektivnější a je svěřen odborným pracovní-

kům (psycholog, etped). 

Prevence 

V našem zařízení se zaměřujeme na primární i sekundární prevenci v různých oblastech 

(závislosti, kyberšikana, šikana aj.). Primární prevenci rizikového chování cílíme na děti, u kterých 

se ještě nevyskytlo rizikové chování. 

Při sekundární prevenci se snažíme o předcházení vzniku, rozvoje a přetrvávání rizikového cho-

vání u dětí, které jsou již rizikovým chováním ohroženy. Např. předcházení vzniku a rozvoji závis-

losti u jedinců, které již drogu užívají. V rámci těchto aktivit jsme byli např. na exkurzi 

v protialkoholní záchytné stanici. 
 

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 reali-

zaci zábavného programu pro celý kolektiv. Program si pro ostatní děti připraví vždy jedna vý-

chovná skupina, která vede všechny hry a soutěže. Vychovatelé jsou pouze v roli pozorovatelů, 

dětem do programu zasahují minimálně, naopak se spontánně zapojují do všech činností. Na 

konci klubu probíhá jeho zhodnocení jak ze strany dětí tak vychovatelů, každý může vyslovit svůj 

názor, co se mu během programu líbilo, nelíbilo, co by šlo udělat lépe či jinak. 

Cílem je vedle rozvoje kreativity a samostatnosti i vytváření pozitivního příkladu možných volno-

časových aktivit. Přináší často dětem novou zkušenost a prožitek při organizování a řízení činnos-

tí, setkávají se s odpovědností, kterou mají náhle „tváří v tvář“ vůči svým kamarádům, byť je ob-

sahem převážně zábava a relaxace. 

Zájmová činnost  

Děti s poruchami chování mají oslabenou emocionální stránku, proto mají problémy se zvládá-

ním svých emocí, stresu. Obtížně rozpoznávají jak vlastní emoce, tak emoce druhých, mají pro-

blém zacházet se zlostí, hněvem a strachem. Pro intervenci v emocionální oblasti je důležité vě-

dět, že cesta pozitivních zážitků je pro děti s poruchou chování cestou k objektivizaci náhledu 

na vlastní situaci. Vrstevnické aktivity a pozitivní zážitky jsou využitelné i pro cílenou intervenci se-

bevnímání a sebehodnocení. 

Všem dětem pravidelně nabízíme (vedle činností připravovaných ve výchovné skupině) také 

výběrové kroužky, ve kterých se mohou realizovat a při kterých dochází k přirozenému prolínání 
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dětí z různých kmenových skupin i odloučeného pracoviště Brandlova. Výběr je nedílnou 

součástí hodnotícího systému. Děti si mohou vybrat z pestré nabídky: plavání, výtvarný, spor-

tovní (florbal, hokejbal, fotbal, stolní tenis, kulečník, tenis aj.), vaření, keramický, modelářský, 

IT kroužek, kondiční kulturistiku, rybaření, jízdu na koni, bowling, in-line bruslení a další. Na 

kroužcích se podílejí všichni vychovatelé, asistenti, etopedi. 

Další výchovně vzdělávací aktivity 

Mimoškolní činnost zaměřujeme na realizaci výchovných a výukových cílů formou naplňo-

vání volnočasových aktivit. Záměrně a cíleně volené akce umožňují zvnitřnění návyků k 

vhodnému využívání volného času svěřených dětí a pro pedagogické pracovníky jsou 

vhodnou příležitostí k prohloubení diagnostiky.  

Přehled akcí: 

výstava jablek  

lanové centrum 

rybářské závody okresní kolo 

exkurze ve Výzkumném ústavu ovocnářském 

moderní Science centrum s planetáriem a stovkami originálních interaktivních exponátů 

Liberec 

výstava lesní techniky 

naučná vycházka s mykoložkou 

návštěva Galerie moderního umění 

návštěva Slavnosti královny Elišky 

centrum originální zábavy a volnočasových aktivit Mirákulum 

Noc vědců program Univerzity HK 

návštěva hradu Kunětická hora, Brandýs, Pecka, Trosky….. 

beseda s reprezentantem v hokeji Petrem Sýkorou 

Dožínky 

cirkus Jo Joo 

beseda s extraligovými hokejisty Mountfieldu HK 

zapojení do programu Veselé zoubky 

zapojení do programu Ukliďme Česko! 

trénink v rybolovné technice pod vedením mistra ČR Zbyňka Bačiny 

rybářské závody krajské kolo 

výukový program se psem Sorbonem 

akce u příležitosti Světového dne vody 

návštěva zámku Opočno, Častolovice, Doudleby n. O. … 

Keltská stezka Železnými horami 

exkurze sklárna Harrachov 

návštěvy extraligy hokeje, první ligy hopané, ligového basketbalu 

výstava Pixar 30 let animace a další…… 
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Spolupráce s veřejností 

I v letošním školním roce jsme se zapojili do celostátní akce Ukliďme Česko! Jde o dobrovol-

nickou úklidovou akci, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár mís-

tech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. 

Díky pravidelnému rybářskému kroužku pod vedením našich vychovatelů, jsme mohli přihlá-

sit naše děti na rybářské závody v Jeníkovicích, kde jsme dosáhli úspěchu v umístění a to na 

5. a 6. místě. Dále jsme se účastnili rybářského závodu Zlatá udice – okresní kolo, ze kterého 

jsme postoupili do krajského! Dokázali jsme porazit i děti, které se rybaření věnují několik let. 

Tento 3-denní závod se uskutečnil v Lomnici nad Popelkou. I letos jsme pomáhali místním 

hasičům s přípravou Dne dětí, hlídali jsme stanoviště i zároveň soutěžili o pěkné ceny. Také 

jsme jezdili pomáhat česat jablka do Výzkumného ústavu v Holovousích, který nám poté 

jako dar věnoval finanční obnos, za který jsme si zakoupili hudební nástroje. 

Zátěžové pobyty mimo DDÚ 

Na tyto pobyty jezdí vychovatelé s vybranými dětmi. Zimní zátěžový program vedl učitel 

s vychovateli. Děti měly možnost si vyzkoušet, jaké to je starat se sám o sebe, zdolávaly ná-

ročnější situace v terénu, poznávaly samy sebe. Zimní pobyt proběhl v Krkonoších, kde sou-

částí byla jízda jak na běžkách, tak pochod sněhem, samostatná příprava jídla.  

Další dva pobyty proběhly na březích řeky Orlice. Děti se učily rozeznávat stromy, podzimní 

květiny, rozdělávat oheň a spoustu dalších užitečných věcí. Večer trávily u táboráku za do-

provodu kytary a zpěvu.,  
Spolupráce s hradeckými fotbalisty a hokejisty 

Již patnáct let trvá spolupráce mezi FC Hradec Králové a Dětským diagnostickým ústavem. 

Hradečtí fotbalisté nám poskytují zdarma permanentky, na oplátku je děti chodí povzbuzo-

vat na stadion. Stejně tak je to s hradeckými hokejisty. Vždy jednou ročně přichází hráči na 

besedu, přinesou drobné dárky, zahrají si s dětmi florbal, kopanou. Děti mají možnost jim po-

kládat dotazy z oblasti sportu, vyrobí pro hráče drobné dárky. 

Canisterapie 

Každých 14 dnů probíhá canisterapie pod vedením jedné z psycholožek, která má caniste-

rapeutický výcvik. Kontakt se psem pomáhá rozvíjet citové, rozumové a pohybové schop-

nosti (cílená hra, slovní zásoba..), relaxovat.  

Sebeobsluha, pracovní a sociální dovednosti 

Součástí výchovné práce v našem školském zařízení je i snaha naučit děti sebeobsluze, pra-

covním a sociálním dovednostem a návykům tak, aby se po ukončení ústavní výchovy 

mohly úspěšně zapojit do společnosti. Děti jsou zapojovány do vaření, úklidu, při činnosti 

v dílně se učí základním dovednostem v používání drobného nářadí, na zahradě základům 
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pěstitelství, učí se zacházet samostatněji s finančními prostředky (finanční gramotnost). 

Během školního roku jsme zorganizovali také 3 víkendové pobyty v přírodě, kde si děti samy 

připravovaly jídlo, učily se rozdělávat oheň, učily se rozeznávat stromy, květiny a volně žijící 

zvířata. 

Regionální soutěže 

DDÚ ve spolupráci s Královéhradeckým krajem pořádá již mnoho let 4 regionální soutěže 

pro dětské domovy a dětské domovy se školou – atletické závody, Černobílý gól. Plaveckou 

štafetu a Hradeckou smeč (stolní tenis). Je to nejen možnost si zazávodit, ale tyto soutěže 

zároveň slouží k setkání kamarádů a jejich doprovodu. 

Užitková zahrada 

Svépomocí jsme si vybudovali užitkovou zahradu, na které se děti učí základním pěstitel-

ským činnostem, jak používat nářadí, pečovat o rostliny, jak si vypěstovat rajčata, papriky, 

jahody a další. Bylinky nám věnovala hradecká Farmaceutická fakulta – její botanická za-

hrada. 

Letní táborové pobyty  

Důležitou součástí pobytu dětí v DDÚ jsou i dva letní tábory, kde děti mohou poznat, že vol-

ný čas se dá trávit aktivním smysluplným způsobem.  

První týdenní se zaměřením na celotáborovou hru probíhal v Podkrkonoší v Borovničce. Děti 

byly rozděleny na dva týmy, které mezi sebou soupeřily a poměřovaly si své síly. Děti se učily 

týmové spolupráci. 

Druhý čtrnáctidenní se konal v Krkonoších v horském středisku Jánské Lázně a byl zaměřen 

na turistiku. Děti prochodily celé východní Krkonoše od Žacléře až po Špindlerův Mlýn, vy-

stoupaly také na naší nejvyšší horu ČR. 
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Odborný a sociální úsek 

Odborný úsek 

psycholog, speciální pedagog – etoped, etoped – koordinátor  

V diagnostickém ústavu pracovali tři psychologové (absolventi vysokoškolského studia psychologie) 

– zabezpečující potřebná psychologická vyšetření přijímaných dětí, podíleli se na komplexním dia-

gnostickém vyšetření a sestavování potřebných individuálních výchovně vzdělávacích programů 

rozvoje osobnosti dítěte. Poskytovali servis pedagogickým pracovníkům, a to včetně metodické po-

moci celému týmu. Jednalo se o podíl na vedení odborných přednášek a seminářů pro pedagogic-

ké pracovníky zařízení. Etoped koordinátor zajišťoval dle Plánu vzdělávání odborné vzdělávání pra-

covníků našeho zařízení, ale i zařízení etopedické sítě, prostřednictvím realizovaných přednášek a 

kurzů.  

Psychologové a etopedi dále zabezpečují potřebné intervenční služby dětem na pobytu v našem 

zařízení ale i v zařízeních spádové oblasti. Provádějí vstupní psychologické vyšetření dětí a doporu-

čují opatření ke zvýšení efektivity reedukačního a resocializačního působení. V rámci přímého půso-

bení na děti organizují a uskutečňují individuální, skupinovou a rodinnou terapii. Formou ambulantní 

péče poskytují služby dětem po ukončení pobytu v zařízení. 

Dále se zaškolení psychologové a etoped zařízení podílí na ověřování standardů kvality péče o děti 

ve školských zařízeních našeho regionu.  

Speciální pedagog — etoped uskutečňuje speciálně pedagogické nápravné, edukační, reedukač-

ní a kompenzační činnosti s jedinci a skupinami dětí. Dále připravuje, odborně vede a vyhodnocuje 

speciálně pedagogické edukační, výcvikové, terapeutické a preventivní programy osobnostního 

rozvoje dítěte. V neposlední řadě odborný úsek iniciuje a realizuje případová setkání odborníků a 

zainteresovaných stran při řešení záležitostí umístěných dětí. Realizují metodickou podporu při zavá-

dění 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 ochrany dětí, soudy 

a dalšími zainteresovanými institucemi tak, aby naše pracoviště bylo pro region významným pomoc-

níkem v řešení péče o ohrožené děti. Dalším důležitým úkolem i nadále zůstává spolupráce se zaříze-

ními spádové oblasti zejména při realizaci standardů péče a koordinační činnosti výkonu ústavní vý-

chovy daného regionu  

Ke konci hodnoceného období odborný úsek přistoupil k  autoevaluaci kvality poskytované péče 

umístěným dětem. Jedná se o průzkum názorů dětí, jejich zákonných zástupců i dalších institucí po 

ukončení pobytu v našem zařízení.  

Sociální úsek 

Sociální úsek zajišťuje realizaci sociálně právní agendy a souvisejících služeb přijímaným dě-

tem. V pracovní náplni sociálních pracovnicje jak přímý kontakt s dítětem a jeho zákonný-

mi zástupci, tak i komunikace se všemi zainteresovanými subjekty, jako jsou kmenové školy, 

orgány sociálně právní ochrany dětí příslušných okresních úřadů, školská zařízení pro výkon 

ústavní a ochranné výchovy, soudy, policie, zdravotnická zařízení, atd.  

Toto pracovní zařazení klade svým širokým rozsahem požadovaných činností vysoké profes-

ní nároky a současně potvrzuje nezastupitelné místo diagnostického ústavu v systému ná-

hradní výchovné péče. V uplynulém školním roce nebylo provedenými kontrolami státního 

zastupitelství a školské inspekce zjištěno pochybení či nedostatky ve vedení agendy umístě-

ných dětí, včetně zajištění odpovídající péče o tyto děti. 

Provozní úsek 

Provozní úsek zahrnuje úseky ekonomický, zdravotní, školní jídelnu  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 po-

třeb klientů školského zařízení i spolupracujících subjektů.  

Jde o odbornou výchovně terapeutickou prodlouženou péči o děti přijaté do DDÚ HK na 

základě rozhodnutí soudu nebo žádosti rodičů, jejichž osobnostní charakteristiky a typy pro-

blémů akcentují potřebu více stabilního prostředí v rámci činnosti vyčleněné skupiny, 

s důrazem na poskytování souvisejících ambulantních služeb a výchovné podpory jejich ro-

dinám. Činnost a program této vyčleněné skupiny, včetně příslušné třídy základní školy, je 

propojen a koordinován se školními i mimoškolními aktivitami v rámci celého školského zaří-

zení, tak aby byly v požadované míře zajištěny potřebné sociální kontakty umístěných dětí.  

Jedním z cílů tohoto výchovně terapeutického a stabilizačního programu, nabízeného nej-

častěji v délce přesahující standardní dvouměsíční pobyt, je návrat dětí do rodin, včetně 

poskytování následné podpory. Prakticky půjde 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 programu pro přijaté děti 

bude propojení činností vedených odbornými pracovníky tohoto pracoviště s aktivitami a 

programy dostupnými ve městě a jeho okolí a související příprava dětí na zvládání mimoús-

tavního prostředí, vyžadující posílení jejich příslušných osobnostních kompetencí.  

Personální zabezpečení 

Tým elokovaného pracoviště byl zabezpečen v rámci vzdělávacího úseku 2 učiteli, výchov-

ný úsek byl obsazen 2 vychovateli a 2 asistenty, dále pak 3 asistenty pro noční práci. Odbor-

né zázemí poskytoval etoped a v rámci potřeb psycholožky z hlavního pracivště, dále pak 

sociální pracovnice. Provozní úsek zastupují , 2 kuchařky a dva hospodářští pracovníci. V če-

le pracoviště je zástupce ředitele pro odloučené pracoviště. 

Činnost pracoviště 

V období od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019 zde bylo umístěno průběžně 10 dětí (4 dívky a 6 chlap-

ců), další 2 chlapci a 1 děvče byli vedeni ve stavu a docházeli z rodinného prostředí na pra-

videlné konzultace.  

Hlavním cílem bylo naplnit zamýšlené cíle 

a požadavky. Vedle systematického a 

provázaného odborného vedení dětí jak 

v individuální rovině, tak i v rámci týmové-

ho vedení ze strany výchovného, vzdělá-

vacího i odborného úseku, se využívalo i 

možností, které poskytuje vlastní umístění 

pracoviště – vedle standardních nabídek 

kulturního i společenského vyžití, také za-

pojení do zájmových kroužků domu dětí a 

mládeže, kde jsme opět navázali dobrou 

spolupráci a využití i večerních divadel-

ních představení. 
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Zároveň se nezapomínalo i na propojení s dětským kolektivem pracoviště Říčařova, kdy 

jsme s dětmi pravidelně navštěvovali a podíleli se na dětském klubu a činnostech zájmo-

vých kroužků, společné besedy se známými osobnostmi, vytváření společných týmů pro 

sportovní akce, poměrně často se obě skupiny dětí spojovaly při víkendových akcích a 

prázdninové měsíce již probíhaly v činnostech spojené do jednoho pracoviště. 

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

intenzivní spolupráce a podpora všech aktivit, které nějakým způsobem rehabilitovaly po-

škozené, narušené či nedostačivé vzájemné vztahy a vazby. Probíhaly cílené i spontánní 

konzultace a společná sezení s dětmi, návštěvy v rodinách či v zařízeních náhradní rodinné 

péče a poměrně masivní možnost víkendových pobytů v rodinném prostředí, včetně ná-

sledné výměny informací a zpětné vazby o vlastním průběhu. Významnou kategorií péče 

byla v případě  návratů dětí do rodinného a školního prostředí práce s třídním kolektivem a 

učiteli  kmenové školy pro vytváření přátelského a tolerantního přijetí našich dětí.   

K 31. 6. ukončilo postupně pobyt 8 dětí. Z toho se zpět do rodinné péče vrátilo 5 děti, 2 děti 

byly umístěny do DDŠ, 1 dítě do DD. Děti, které se vracely domů, jsou nadále v rámci doho-

dy s rodinnými zástupci a příslušnými pracovišti OSPOD povinny pokračovat na našem pra-

covišti v rámci ambulantní a konzultační péče. 

Hodnocení činnosti pracoviště 

I nadále se potvrzuje, že elokované pracoviště svým individuálním přístupem, „rodinným“ 

prostředím a nastavenou odbornou péčí vykazuje potřebnost i smysluplnost této péčr nejen 

směrem k dětem, ale i jejich zákonným zástupcům. Tam, kde vnímáme ze strany rodičů zá-

jem, daří se narovnávat vzájemné vztahy. Pravidelnou spoluprací dosahujeme úspěchu při 

stabilizaci rodinných vztahů, a vazeb, lépe se nastavují výchovné postupy a lze i participo-

vat 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 pro-

středí 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 se-

zení, jsou více zainteresování do příprav dětí na různé sportovní  a společenské akce. To vše 

přispívá k vytváření víceméně rodinné atmosféry, která má sice jasně daná pravidla, ale zá-

roveň je přátelská a pomáhající. 

Organizační náležitosti řízení a běhu odloučeného pracoviště, včetně spolupráce 

s pracovištěm Říčařova, se stále postupně vyvíjejí, aktuálně jsou upravovány; probíhají spo-

lečné porady obou pracovišť, na letních táborových pobytech se podílejí pracovníci obou 

týmů. 
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Pracoviště Návrat 

Základní údaje o pracovišti 

SVP Návrat poskytuje všechny služby - ambulantní, stacionární a internátní - na adrese 

Říčařova 277 Hradec Králové od roku 2016. Propojení služeb v jedné budově se i nadá-

le osvědčuje z hlediska personálního zabezpečení, koordinace předávání informací 

mezi jednotlivými pracovníky, včetně pracovníků DDÚ a komplexnosti nabídky činností.  

Cíle a zásady nabízených služeb 

Odborná individuální a skupinová preventivní pomoc v oblasti diagnostických, vzdělá-

vacích, poradenských, výchovně terapeutických a reedukačních činností, které stře-

disko poskytuje v rámci péče o děti a mládež s rizikem poruch chování nebo s již rozvi-

nutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji. Cílem je posílení 

potřebných kompetencí a stabilizace v kontextu rodiny, školního prostředí a širšího soci-

álního prostředí. Dále vytváření podmínek pro eliminaci rizikového chování a předchá-

zení rozvoji sociálně patologických jevů, stanovování způsobu poradenské podpory 

klientovi při zvládání tíživých životních situací. Na základě výsledků vyšetření v ambu-

lantním programu, doporučí odborný pracovník další formy péče, včetně možného 

doporučení zařadit klienta do stacionární či internátní služby na základě žádosti zákon-

ných zástupců. Hlavními zásadami, které se promítají do veškeré činnosti střediska, jsou 

aktivní přístup osob využívajících služeb střediska ke spolupráci a vědomí jejich vlastní 

spoluzodpovědnosti za očekávané výsledky ve výchově. Pravidelné a včasné dochá-

zení na předem dohodnuté konzultace je předpokladem efektivní spolupráce.  

Služby SVP jsou určeny dětem, zletilým osobám do ukončení přípravy pro budoucí po-

volání, nejdéle však do 26 let věku, osobám odpovědným za výchovu a pedagogic-

kým pracovníkům. Také dětem, u nichž o zařazení do střediska rozhodl soud, či podle 

zvláštního právního předpisu bylo uloženo výchovné opatření.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambulantní služby 

Ve školním roce 2018/2019 využilo ambulantních konzultací 295 klientů, z toho 148 bylo 

nových. Jednorázových poradenských konzultací využilo 14 klientů. Nejčastěji řešenou 

problematikou byla témata související s výukovými problémy (ADHD, SVPU, záškoláctví, 

neplnění domácích úkolů a přípravy, výrazné zhoršování prospěchu), výchovnými 

problémy v rodině a ve škole (nerespektování autorit, opoziční vzdor, lži, agresivita, 

neplnění pokynů, vztahové problémy uvnitř rodiny – mezi sourozenci, po rozchodu/

rozvodu rodičů, partnerů krádeže, šikana, kyberšikana) a témata vztahového charak-

Funkce  přepočtený úvazek 

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

Etoped 1 (A) 

Psycholog 4 (A+I) 

Sociální pracovnice 1 (A+I) 

Učitel 3 (I) 

Vychovatel 5 (I) 

Asistent pedagoga pro noční službu 

Bezpečnostní pracovník pro noční službu 

2 (I) 

 1 (I) 
 

Celkem 18 
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teru (maladaptivita v dětských kolektivech, příslušnost k závadové partě, konflikty v rámci 

rodiny). Další problémy řešené v ambulanci je zneužívání návykových látek (THC a jiných, 

kouření cigaret, požívání alkoholu). 

Nejčastější klientelou ambulance SVP jsou děti, které absolvují povinnou školní docházku, 

a to jak na prvním, tak na druhém stupni základní školy. Byl zaznamenán také zájem o 

poradenské a výchovně vzdělávací služby pro rodiny s dětmi předškolního věku (8 klientů) 

nebo studenty středních škol, včetně učebních oborů (43 klientů). Zájem je o navázání 

spolupráce s dětmi s pedopsychiatrickou diagnózou, které jsou do SVP doporučeny 

dětskými lékaři, pedopsychiatry, školnímui psychology, metodiky prevence a OSPOD - 

nejpočetnější doporučovaná klientela. 

V prvním pololetí uplynulého školního roku byla otevřena dětská skupina zaměřená opět 

na děti s dg ADHD a projevy maladaptivity. Ve druhém pololetí z personálních důvodů 

skupiny pokračovat nemohly. Skupinová práce se ale velmi osvědčila, zpětná vazba zá-

konných zástupců a škol byla pozitivní. V dalším školním roce tento skupinový program 

bude opět pokračovat. Z důvodu místní a časové dostupnosti se skupinová práce s vy-

branými dětmi uskuteční opět na elokovaném pracovišti DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ v ulici Brandlo-

va Hradec Králové. 

V uplynulém školním roce lze ze statistik doložit 54 klientů, kteří úspěšně ukončili program 

v ambulanci s výstupem v podobě závěrečné zprávy. Ve 27 případech byla ambulantní 

spolupráce ukončena absolvováním internátního programu, ve 13 případech navazova-

la po internátním programu opět spolupráce v ambulanci pro udržení nastavených 

změn. Neúspěšných klientů v ambulantním programu bylo 12. Důvodem byla nespoluprá-

ce rodiny, neochota dítěte ke spolupráci, změna služby, doporučení psychiatra nepokra-

čovat v ambulantním programu. 

Stacionář (program celodenní péče) 

Program celodenní péče je službou pro děti, které plní povinnou školní docházku. Služba 

je vhodná pro rodiny z Hradce Králové a blízkého okolí. 8 hodinový program je 

specifickou formou internátní služby, která klade především na rodiče zvýšené nároky na 

spolupráci se střediskem. Děti jsou vřazeny do výchovných skupin „běžné“ internátní 

služby, ale ve středisku nepřespávají a neabsolvují (pokud není dohodnuto jinak) víkendo-

vé 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 od-

loučení od rodiny a jejich problémy mají vztah především k plnění školních povinností a 

začlenění do vrstevnických kolektivů.  

Služba celodenního stacionáře je personálně zajištěna týmem odborných pracovníků in-

ternátních služeb.  

V uplynulém školním roce o tuto službu nebyl zájem. 

Internátní služby 

Internátní forma poskytovaných služeb je zajištěna nepřetržitou výchovně vzdělávací 

péčí, včetně ubytování a stravy, a plněním 

individuálního vzdělávacího plánu 

vypracovaného kmenovou školou žáka. 

Podmínkou pro přijetí klienta do inter-

nátního oddělení je výhradně doporučení 

oddělení ambulantního nebo rozhodnutí 

soudu. 

Kapacita internátního oddělení SVP Náv-

rat 8 + 8 dětí rozdělených do dvou 

výchovných skupin a školních tříd, kde je 

prostor realizovat i služby stacionáře. 

Skupiny jsou koedukované. Pobyt klientů v 

internátním oddělení trvá nejdéle 8 týdnů 
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a je nejčastěji realizován na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi SVP a zákonnými 

zástupci dítěte. 

Nejčastějšími důvody pro přijetí byly poruchy chování typu nerespektování autorit (v rodině, 

ve škole). Následně se jednalo o velký počet klientů s projevy agresivity, méně časté bylo 

záškoláctví, trestná činnost, útěky a toulání. Méně se vyskytovalo sexuálně-rizikové chování, 

autoagrese, zneužívání návykových látek. Konstatujeme, že důvody přijetí dětí do internátní 

služby jsou srovnatelné s předchozím obdobím. Počet dětí z rodin úplných v porovnání 

s dětmi z rodin neúplných či doplněných byl nevyrovnaný opakovaně v „neprospěch“ 

úplných rodin. Zaznamenáváme nárůst dětí z rozpadlých, nefunkčních rodin, často se 

stanovenou střídavou péčí rodičů. K pobytu do internátního oddělení byli přijati také klienti z 

náhradní rodinné péče (2 z pěstounských rodin). Celkem internátní služby absolvovalo 52 

dětí. 

Internátní služba využívá při práci s dětmi režimové prvky a nastavená pravidla. Klienti SVP 

jsou vedeni týmem odborných pracovníků, kteří uplatňují metody práce v podobě indi-

viduálního přístupu (především v rámci vyučování), skupinové a individuální terapie, psy-

chologických a sociometrických her, muzikoterapie, dramaterapie, arteterapie, jsou up-

latňovány relaxační techniky (imaginace, autogenní trénink). Velmi pozitivně je vnímána 

práce v rámci minifarmy. Jedná se o aktivity s využitím koní a koz. Nově využíváme canis-

taerapii.  

Významnou součástí programu SVP je fungující komunitní systém práce. Obsahuje terapeu-

ticko-výchovné, hodnotící, tréninkové i relaxační prvky. Motivační složka je redukována a 

vázána především k vybraným aktuálním problémům zpracovaným v prostředí skupinové 

dynamiky, prostřednictvím emočního prožitku.  

Hodnocení chování klientů ve SVP vychází z motivačního (hodnotícího) systému a provádí 

se s ohledem k jejich osobnostním charakteristikám. Mnoho dětí přichází s negativní 

zkušeností ve vztahu ke škole, nerespektováním autorit obecně, zachytili jsme i výraznou ci-

tovou deprivaci, více než polovina klientů má diagnostikováno ADHD. Registrujeme také 

zvýšenou pohotovost k afektivně impulzivnímu chování různého druhu (agrese slovní i fyz-

ická, hysterické projevy, trucovitost, útěky ze třídy,…). V rámci kognitivně behaviorálního 

přístupu pracujeme s každodenní reflexí chování klientů. Děti získávají neustálou zpětnou 

vazbu na své chování jak od pedagogické autority, tak od ostatních klientů, učí se veřejně 

vystoupit a obhájit svůj názor přijatelnou formou.  

K terapeutickým úspěchům přispívá intenzivnější spolupráce s rodinami dětí, pedagogové 

SVP jsou v kontaktu s rodiči, klienti absolvují víkendové či prázdninové pobyty doma, rodiče 

jsou pravidelně informováni o naší péči, o vzniklých problémech jejich dětí a je-li navázána 

atmosféra vzájemné důvěry, domlouváme s rodiči i výchovnou strategii.  

Pro udržování 

n a s t a v e n ý c h 

pozitivních změn 

d o p o r u č u j e m e 

rodičům v rámci 

i n d i v i d u á l n í c h 

osobních kon-

zultací, jak postu-

p o v a t  p o 

ukončení spolup-

ráce s internátním 

o d d ě l e n í m . 

Důležitá je spolup-

ráce s kmenovými 

školami. Na zá-

kladě informo-

http://www.svphk.cz/
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 vaného souhlasu školu v některých opodstatněných případech po ukončení internátních 

služeb navštíví příslušný učitel a psycholog SVP. Významná je také spolupráce s pracovníky 

OSPOD a dalšími institucemi, které se podílejí na pomoci rodině i dětem. 

Aktivity a prezentace SVP 

Středisko výchovné péče Návrat se účastní setkání v případových konferencích při OSPOD 

Hradec Králové a dalších městech východočeského a pardubického kraje, případně se 

konají v našem zařízení. I ve školním roce 2018/2019 byly v rámci SVP poskytovány praxe stu-

dentům pedagogických a sociálních oborů, také stáže pro pracovníky jiných zařízení.  

Pedagogičtí pracovníci v internátních službách realizovali nebo se zúčastnili řady 

zajímavých akcí, například: Den s Městskou policií, Plavecká štafeta, Hradecká smeč, 

lehkoatletické závody Sokol Hradec Králové, účast na hokejových utkáních, workshopy v 

Městské knihovně HK a další.  

SVP pravidelně navštěvuje a spolupracuje s kmenovými školami dětí, které absol-

vují ambulantní i internátní program. 

Pedagogičtí pracovníci připravují výlety pro děti (Kuks, Velká Deštná, Chlum, Třebechovický 

betlém, Potštejn, Adršpach, Broumov, Ratibořice, Sněžka a mnoho dalších).  

I nadále je vydáván časopis „První patro“, který je pravidelně umisťován na stránky 

www.svphk.cz. Čtenáři zde naleznou rozhovory s jednotlivými pracovníky internátního 

oddělení SVP, informace o minifarmě, která je součástí objektu, ukázky společných prací 

dětí, vychovatelů a učitelů, soutěže a v neposlední řadě, co vše v daném období děti s 

dospělými prožily.  

Počet klientů internátního oddělení doporučených z jiného SVP: 

Mimoza 0 

Kompas 7 

Varianta 5 

Pyramida 0 

ostatní 0 

CELKEM  12 

Kvantitativní přehled o odborné činnosti ambulance SVP a počtech klientů 

 

 

I - internátní program 

S - stacionář 

 

  Počet Předškolní 
Plnící školní 

docházku 

Po ukončení 

školní docházky 

Počet klientů v ambulantní pé-

či (celkem) 
295 8 244 43 

Noví klienti ambulantního pra-

coviště 
148 6 120 22 

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

Počty klientů internátní služby 52 (52/0) 37 (37/0) 15 (15/0) 

Počty předčasně ukončených 

pobytů 
5 (5/0) 3 (3/0) 2 (2/0) 
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Výchovné problémy vedoucí k pobytu v SVP 

(I+S) 
Počet klientů 

Krádeže - doma 

                 ve škole 

                 na veřejnosti 

10 

2 

1 

Záškoláctví 12 

Výchovné problémy - ve škole 

                                    doma 

                                    mimo domov 

48 

49 

9 

Útěky 5 

Drogy 1 

Vyšetřován policií 4 

Závadová parta 13 

Počty žáků v jednotlivých 

ročnících školy 

Základní škola 

(I/S) 

Zvláštní škola 

1.ročník 0 0 

2. 1 0 

3. 3 (3/0) 0 

4. 3 (3/0) 0 

5. 9 (9/0) 0 

6. 10 (10/0) 1 

7. 10 (10/0) 1 

8. 12 (12/0) 0 

9. 2 (2/0) 0 

Celkem 50 2 
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Pracoviště Kompas 

Základní  údaje o pracovišti 

Středisko výchovné péče (dále SVP) KOMPAS je ambulantním poradenským a terapeutickým 

školským zařízením pro děti a mládež s poruchami chování a rizikovými faktory vývoje. Od roku 

2001 je součástí Dětského diagnostického ústavu Hradec Králové. Nachází se v Náchodě, 

v ulici Smiřických 1237. 

KOMPAS sídlí ve společném objektu s Pedagogicko - psychologickou poradnou (dále PPP) 

Náchod a Speciálně pedagogickým centrem Náchod. Toto poradenské centrum lze nalézt v 

budově bývalého internátu ve čtvrti Plhov. Pro rodiče s dětmi jsou zde 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, 1x 

za týden, pravidelně dojíždí a vykonávají v terapeutické místnosti svoji odbornou práci s 

klienty. 

Středisko poskytuje ambulantní péči dětem a mládeži s rizikem či projevy poruch chování. Po-

moc se realizuje jako sekundární prevence osobnostních a školních selhávání s cílem, aby ne-

docházelo k nežádoucím omezením rozvoje a vzdělávacích možností jedince. Služby jsou 

zaměřeny také k řešení vztahových a zejména rodinných vazeb dětí a mládeže, aby bylo 

v maximální možné míře zamezeno odebírání dětí z rodin do ústavní výchovy. V neposlední 

řadě je náplní práce střediska i prevence závažných sociálně patologických jevů jakými jsou 

například začleňování dětí do rizikových skupin typu asociální party, extrémistických hnutí, ale i 

prevence toxikomanie apod. 

Celé letní prázdniny za plného provozu probíhala sanace budovy, úprava terénu kolem bu-

dovy a zpevňování ploch. Vše bylo v režii majitele nemovitosti PPP. Ve vlastních prostorách 

SVP se v kanceláři u sociální pracovnice uskutečnila výměna koberce a vymalování místnosti.  

Personální zabezpečení 

SVP Kompas na počátku školního roku pracovalo v oslabení o jednoho kolegu. Provoz 

zajišťoval 3členný odborný tým. Od listopadu nastoupil nový psycholog a středisko bylo plně 

personálně zajištěno (sociální pracovnice, etoped a 2 psychologové). Dva pracovníci na 

pracovišti pracují na snížené úvazky.           

Všichni uvedení zaměstnanci vedle svého odborného vzdělání na danou pracovní pozici ab-

solvují dlouhodobé psychoterapeutické výcviky např. výcvik v krizové intervenci, v arteterapii, 

sebezkušenostní výcvik, výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch. Své vědomosti si 

pravidelně rozšiřují na odborných kurzech a seminářích. Při práci pracovníci využívají různých 

metod diagnosticko-intervenčních např. Sand Play nebo terapeutických metod např. My 

back pack.                        

V tomto školním roce neproběhla na pracovišti žádná supervize, která by byla určitě velkým 

přínosem. Pouze jeden psycholog si zajišťoval individuální supervizi mimo zařízení SVP.  

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 mladiství klienti, nemalá část poradenství a pomoci se dostává 

také rodičům, zákonným zástupcům klienta, případně jeho prarodičům, učitelům, vychovate-

lům a dalším. V řešení jednotlivých případů uplatňujeme individuální krátkodobou i 
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dlouhodobou terapii.  

Část klientely ambulance také v indikovaných případech, při zvážení prognózy a limitů ambu-

lantního pracoviště, předáváme do vlastní sítě pobytových středisek. Výhodou je vzájemná 

spolupráce a možnost efektivní pomoci dítěti v rámci jednoho systému.  

V nutných případech středisko poskytuje také krizovou intervenci, případně jednorázovou po-

moc, zpravidla spojenou s následným nasměrováním klienta na vhodné, odborně příslušné 

pracoviště jiného subjektu. V uplynulém roce se jednalo již tradičně zejména o pedopsychiat-

rické ambulance, pracoviště OSPOD, případně řidčeji krizová centra, poradny, azylové domy 

a další.  

V tomto školním roce byly realizovány dvě dětské skupiny, které byly sestaveny dle věku 

docházejících dětí. Jednalo se o uzavřené skupiny. Obě byly zaměřeny na rozvoj a posilování 

pozitivních sociálních kompetencí a zároveň na prevenci problémového chování. Celkem se 

jednalo o 15 dětí, z toho 2 účastníci skupinový program nedokončili. Díky zpětné vazbě od 

rodičů a učitelů víme, že u většiny dětí došlo ke zlepšení chování ve škole a k rozvoji 

vztahových a komunikačních kompetencí. Pro velký zájem rodičů i dětí bude středisko v této 

aktivitě pokračovat i v následujícím školním roce.  

Školy se poptávají nejen po konzultacích a poradenstvích pro své žáky s poruchami chování, 

ale mají zájem i o práci s třídními kolektivy. Prioritou střediska je však individuální práce 

s jednotlivcem a dále práce skupinová ovšem na půdě SVP. Z tohoto důvodu došlo 

k jednoznačnému útlumu pracovních činností se třídními kolektivy na školách. V tomto roce 

byla uskutečněna z kapacitních důvodů pouze jedna práce se třídou. Jednalo se o dvě setká-

ní diagnosticko-intervenčního charakteru. Kolektiv v této třídě byl a stále je velmi narušený, 

nejednotný, děti nejsou schopné vzájemné komunikace. Z tohoto důvodu bude třeba 

dlouhodobější spolupráce. 

V minulém školním roce byla na našem středisku ukončena spolupráce celkem s 88 klienty. 

Z toho u 34 klientů byla zakázka naplněna úspěšně, 31 klientů bylo ukončeno pro nekon-

taktování SVP ze strany rodičů, 2 pro nespokojenost rodičů, 18 z důvodu stěhování nebo jim by-

la doporučena jiná organizace, jiný odborník a se 3 klienty proběhly jednorázové konzultace. 

116 klientů i nadále aktivně spolupracuje s našimi odborníky. 

V letošním školním roce bylo odbaveno celkem 204 klientů od předškolního do dorostového 

věku, z toho bylo 125 nových případů a zbývající byli klienti, kteří po určité době obnovili kon-

takt se střediskem. Vedle uvedených klientů jsou klienty střediska samozřejmě i rodiče a další 

zákonní zástupci, kterým pracoviště vedle poradenství poskytuje i možnost rodinného pora-

denství a dalšího odborného vedení.  

http://www.svpkompas.cz/
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Průměrná délka spolupráce s klienty je 3 až 6 měsíců průběžných návštěv převážně ve čtr-

náctidenních intervalech. S každým klientem a jeho zákonnými zástupci je sepsána smlouva a  

individuální plán jako dohoda o řešení daného případu a jeho rozvoje. 

Aktivity a prezentace SVP 

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

školskými subjekty i se sociálními odbory městských úřadů. Z narůstajícího počtu klientů i zájmu 

pedagogů o odborné poradenství nebo metodické schůzky k řešení sociálně patologických 

jevů na školách je patrné, že tato cesta prezentace je úspěšnější, než pouhá distribuce letáků 

a prezentace zařízení např. na PC. 

Středisko nadále pokračovalo v uplynulém roce v aktivní účasti na práci Týmu pro mládež, kde 

se podařilo významným způsobem upevňovat a koordinovat jeho pozici v regionu. Na podzim 

středisko uspořádalo, v našich prostorách SVP Kompas,  Den otevřených dveří pro náchodské 

organizace, školy a instituce.  

Podařilo se navázat četné nové kontakty, 

nabízet své služby a zároveň získat vhodné 

navazující služby pro naše klienty. 

 

Dle všech dostupných zpětných vazeb je 

činnost střediska v regionu hodnocena ja-

ko velmi kvalitní a potřebná. 

 

 

 

 

 

Kvantitativní přehled o odborné činnosti ambulance SVP a počet klientů SVP 

 

 

 

 

 

Typ činnosti Počet konzul-

tací 

   Počet  hodin 

Vstupní pohovor 101 168 

Krizová intervence 3 3,5 

Konzultace 713 1166 

Skupinová práce 35 90 

Psychologické vyšetření 63 133 

Celkem  915 1560,5 

  Počet Předškolní Plnící školní 

docházku 

Po ukončení školní 

docházky 

Počet klientů 

v ambulantní péči 

204 5 179 20 

Noví klienti ambulant-

ního pracoviště 

125 3 108 14 
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Pracoviště Varianta 

Základní  údaje o pracovišti 

SVP VARIANTA je ambulantní školské zařízení, které je součástí 

Dětského diagnostického ústavu v Hradci Králové. Jedná se o 

zařízení, které poskytuje komplexní poradenský servis pro děti, 

rodiny a školy. Pomáhá dětem navštěvujícím základní a střední 

školy, v případě zájmu i studentům VŠ.  

Významnou složku činnosti SVP tvoří i práce s třídním kolektivem a spolupráce s odděleními 

sociálně-právní ochrany dětí, pediatry a pedopsychiatry. Služby střediska jsou zaměřeny na 

pomoc všem, kteří mají problémy zvládat sami sebe, mají problémy s vrstevníky, rodiči, uči-

teli, kteří jsou vystavováni nepříznivým sociálním vlivům, či experimentují s alkoholem a další-

mi návykovými látkami. Dále pracuje s klienty, kteří mají počínající i rozvinuté poruchy cho-

vání v rovině disociální, asociální i antisociální (agresivita, záškoláctví, lži, krádeže, juvenilní 

delikvence, útěky z domova, toulání …).  

Středisko poskytuje psychologickou a speciálně-pedagogickou podporu a všem svým kli-

entům poskytuje výchovné poradenství a kazuistické a metodické konzultace pro rodiče, 

učitele a další zájemce.  

Personální zajištění 

 

Ambulantní činnost  

Středisko se podařilo úspěšně začlenit do systému zařízení poskytujících preventivně vý-

chovnou péči dětem a mládeži v trutnovském regionu a navázalo s nimi aktivní spolupráci. 

Při své činnosti úzce spolupracujeme především s kurátory a sociálními pracovníky orgánů 

péče o dítě Městských úřadů v Trutnově, Dvoře Králové nad Labem a Jilemnicí, spolupra-

cujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Trutnově, která klientelu s výchovnými 

problémy směřuje právě k nám do střediska. Spolupráce SVP je navázána i s Probační a 

mediační službou v Trutnově. Klienty s výchovnými či školnímu problémy odkazuje na SVP i 

RIAPS.   

Od roku 2015 je SVP Varianta členem „preventivní skupiny“ složené ze zástupců Policie ČR, 

Městské Policie, RIAPS, PPP a Mediační a probační služby, které v Trutnově působí.  

Převládající činností však nadále zůstává individuální práce s klientem a s jeho rodiči.  

Funkce přepočtený úvazek 

Vedoucí SVP, etoped 

Psycholog 

Sociální pracovník 

1 

1 

1 
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V tomto školním roce jsme poskytli služby celkem 171 klientům, z toho bylo 108 nových kli-

entů, přičemž převážnou část tvořili žáci základních škol. Počet klientů po ukončení povin-

né školní docházky se standardně drží kolem počtu 10 klientů. Nejčastěji nabízenou služ-

bou je individuální práce s klientem a práce s rodinou.   

Terapeutické pískoviště 1 

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

častějším iniciátorem spolupráce byli v tomto školním roce školy (57) a samotní rodiče (54), 

významný podíl tvoří klienti přijatí na základě doporučení kurátorů OSPOD(41).  

V  příštím roce je pro naši činnost důležité kontakty se školami dále udržovat a zachovávat 

vzájemnou komunikaci. Prostupnost informací se všemi spolupracujícími orgány udržovat 

co nejaktivnější. Zaměřit se na cílenou spolupráci s rodinou klientů střediska. Poptávka po 

službách SVP je v trutnovském regionu aktuálně adekvátní jeho personálnímu obsazení.     

Školní rok 2017/2018 proběhl v duchu udržování kontaktů a vztahů se školami, odděleními 

OSPOD a spolupracujícími organizacemi ve spádové oblasti SVP Varianta.  

Kvantitativní přehled o počtu klientů SVP 

 

 

 

 

Kvantitativní přehled o odborné činnosti  

 

  Počet Předškolní Plnící školní 

docházku 

Po ukončení školní 

docházky 

Počet klientů 

ambulance 

171 8 152  11 

Noví klienti 108 8 97 3 

Typ činnosti Počet konzultací Počet hodin 

Vstupní pohovor 108 190 

Konzultace 769 1155 

Skupinová práce 0 0 

Psychologické vy-

šetření 

45 91 

Suma  922 1436 
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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. Samostat-

ně působí v regionu bývalého okresu Ústí nad Orlicí jako am-

bulantní zařízení poskytující poradensko – terapeutickou a pre-

ventivně – výchovnou péči dětem a mládeži v obtížné životní 

situaci, převážně spojené s poruchami chování a rizikovými faktory vývoje. 

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

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

Práce střediska je zaměřena na přímou odbornou intervenci v oblasti diagnostiky a reeduka-

ce poruch chování (psychologická a speciálně pedagogická – etopedická diagnostika, 

individuální a rodinná terapie, práce s dětskou skupinou) a zahrnuje také širší preventivní a 

metodické aktivity v oblasti sociálně patologických jevů (diagnostika třídních kolektivů a in-

tervenční programy ve školách, spolupráce s pedagogy a sociálními pracovníky); součástí 

našeho střediska je i spolupráce se soudy, které nám umísťují k ambulantní péči děti a mla-

distvé v rámci uloženého výchovného opatření. 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled pracovníků pracoviště SVP 

Všichni pracovníci mají požadované vzdělání, většina psychoterapeutické výcviky, průběž-

ně absolvují další kurzy a semináře. Každý pedagogický pracovník je pod individuální super-

vizí.  

Vzdělávání:  

Odborní pracovníci střediska dokončují započaté výcviky v Gestalt terapii, 

v Psychodynamické analytické terapii, supervizní části rodinné terapie psychosomatických 

poruch. 

Dále jsme se účastnili různých seminářů: 

 sebepoškozování dětí a mladistvých 

 kiberšikany 

 seberozvojové aktivity 

 seminář o syndromu vyhoření v pomáhajících profesích 

 psychosomatika Dr. Hadaše 

 psychoterapie dětí s vážnou nemocí  

Ambulantní činnost 

Od září 2013 se naše pracoviště nachází na adrese Andrlíkova 972 v Ústí nad Orlicí. Máme 

k dispozici 6 místností, z toho nově komunitní místnost pro skupinovou práci, u které je též zá-

zemí malé kuchyňky. Další kuchyňka pro zaměstnance je v I. patře. Prostory využívané pro 

Funkce  přepočtený úvazek 

Vedoucí SVP, etoped 1 

Etoped 0,2 

Psycholog 1,2 

Sociální pracovník 1 

Celkem 3,4 
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SVP jsou v nájmu. Prostory jsou ideální pro individuální práci s dítětem a jeho rodiči. Ambu-

lantní 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 vyso-

ké úrovni všemi pracovníky. Individuálně terapeutické a rodinné konzultace poskytovali 

pracovníci s nejvyšší kvalifikací a zkušenostmi. Nabízeli jsme i možnost krizové intervence, jak 

samotným klientům, tak jejich rodinám, v celém spektru problematiky, máme v této oblasti 

taktéž potřebné vzdělání. 

Kontinuálně probíhala i skupinová práce. Podařilo se realizovat dvě dětské terapeutické 

skupiny pro děti ze základních škol a to ve II. po sobě navazujících cyklech, podzimním a 

jarním. 

Skupiny byly polootevřené, ve 14-ti denních intervalech. V rámci skupin probíhala jednak 

terapeutická činnost zaměřená především na rozvoj osobnosti dětí, ale i komunikační nácvi-

ky a nácviky sociálních dovedností. Zájem o zařazení dětí do skupin byl v tomto školním ro-

ce opět enormní, skupiny byly početně maximálně naplněny a další žadatelé museli být 

v pořadníku. V příštím školním roce je ke zvážení vedení 3 dětských skupin , protože o tuto 

službu je velký zájem i ze strany klientů PPP v Ústí nad Orlicí.  

  V návaznosti na skupinovou činnost proběhly i vícedenní preventivně výchovné programy 

mimo zařízení. 

S dětmi z I. stupně proběhlo přespání v prostorách SVP Mimoza s celodenním programem 

(únor  2019) a pro žáky II. stupně 3-denní pobyt v Budislavi (říjen 2018) a v Těchoníně (květen 

2019). O prázdninách byl realizován celodenní program pro děti (Kozlov), u kterých probí-

haly konzultace i přes prázdniny.  

Pokračuje spolupráce s Okresním soudem v Ústí nad Orlicí. Nezletilému klientovi, který 

spáchá čin jinak trestný, je soudem uloženo výchovného opatření (na základě zákona 

218/2003 Sb., §93 odst.1, písm.b), absolvovat u nás sociálně terapeutický program. Tato 

soudně „nařízená“ spolupráce již získala pevný rámec a klientela s touto problematikou nyní 

tvoří nedílnou součást práce naší ambulance. Jen u jedinců, z důvodu např. nařízení ÚV, 

nedošlo ke spolupráci. Ostatním klientům bylo po úspěšném plnění výchovného opatření 

navrženo ukončení, příp. bylo ukončeno zletilostí.  

Interaktivní programy pro třídní kolektivy, kde se vyskytují vztahové problémy mezi žáky či v 

rámci školy, i širšího sociálního kontextu, spojené se sociometrií, jsou další  součástí naší čin-

nosti. V letošním školním roce jsme standardně nabízeli 2 školní programy a to: Program za-

měřený 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 ky-

beršikany pro II.stupeň základních a středních škol. Tyto programy byly realizovány průběž-

ně po celý školní rok podle zájmu škol a naší kapacity.  

Programy pro třídní kolektivy jsme směřovali za našimi klienty, kteří se účastní individuální te-
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rapeutické práce v našem středisku a práce se třídou, které jsou součástí, jim mohla pomo-

ci lépe zvládat dynamiku třídy, konflikty, odmítání, školní neúspěch, obtížnou roli apod.  

 Stabilní je spolupráce s mateřskými školami v regionu. Potřeba vychází z praxe péče o 

předškolní děti, kdy učitelky v MŠ řeší hlavně nezvládnutelnou agresi. Spolupráce probíhá 

formou rozhovorů s rodiči, učitelkami a náslechem v prostředí mateřské školy.    

Aktivity a prezentace SVP 

Středisko aktivně spolupracuje s OSPOD sedmi pověřených městských úřadů (Ústí nad Orli-

cí, Vysoké Mýto, Česká Třebová, Lanškroun, Králíky, Žamberk a Litomyšl). Oslovují nás i klienti 

z okolí Poličky, Svitav, Pardubic, Holic i vzdálenějších regionů.  

Dále pokračovala spolupráce s neziskovými organizacemi v rámci sanace rodiny – 

ABATAB, Farní charita Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Amalthea, LAXUS. 

I v tomto školním roce jsme byli součástí „pracovní skupiny“ složené ze zástupců PMS, sou-

du, státního zastupitelství, pracovníků OSPOD, PPP, policie ČR, zástupců poskytovatelů pro-

bačních programů – společně se chceme věnovat prevenci kriminality v okrese Ústí nad 

Orlicí a jsme zváni na pracovní schůzky, kterých se účastníme. Nadále jsme zapojeni do 

pracovní skupiny komunitního plánování pro skupinu mládeže a prevence sociálně patolo-

gických 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 – přede-

vším u klientů starších 15-ti let. 

Spolupracujeme se zařízeními poskytujícími ústavní výchovu – Dětský domov Potštejn, Dět-

ský domov Dolní Čermná, Výchovný ústav Brandýs nad Orlicí, Dětský domov se školou 

v Kostelci nad Orlicí. 

V rámci propagace našich služeb jsme v tomto školním roce spolupracovali  s MAS Nad 

Orlicí sérií přednášek o traumatech dětí, rodině jako klíčové instituci a o komunikaci mezi 

učitelem a žákem pro odbornou i laickou veřejnost v regionu. 

V Mimóze byl již tradičně pořádán seminář pro kolegy ze spolupracujících organizací a to 

na téma: Systematická psychoterapeutická práce s dětmi a dospívajícími (Mgr. Zuzana 

Kocábová, vedoucí psycholožka FN Motol). 

Kvantitativní přehled o odborné činnosti ambulance SVP a počtech klientů SVP 

 

  Počet Předškolní Plnící školní docházku 
Po ukončení škol-

ní docházky 

Počet klientů v ambulantní 

péči 
232 13 215 4 

Noví klienti ambulance 131 11 117 3 

Typ činnosti Počet konzultací Počet hodin 

Vstupní pohovor 139 223 

Krizová intervence     

Konzultace 787 1042,5 

Skupinová práce 29 160 

Psychologické vyšetření 49 95,5 

Celkem  1004 1521 
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Pracoviště Pyramida 

Základní  údaje o pracovišti 

Opakovaným cílem našeho střediska je poskytnutí co největší míry podpory a provázení na-

ším klientů, tak aby se mohli co nejvíce posunout v oblasti osobní a vzdělávací. Myslíme si, 

že se nám tento étos dařilo i tento uplynulý školní rok naplňovat. 

Stále se potvrzuje to, co je prezentované v odborné literatuře ohledně důležitých faktorů 

včasné detekce problémového chování. Z naší zkušenosti jasně plyne, že brzké zahájení 

vhodného intervenčního procesu přináší větší pravděpodobnost úspěšnosti dané spoluprá-

ce. Zde musíme vyzdvihnout sílu dobrovolné spolupráce mezi střediskem a klientem. Dobro-

volnost a tedy předpokládaná chuť ke změně vede k celkové větší úspěšnosti. Jsme proto 

rádi, že naši klienti  kladně hodnotí naše služby. 

Během uplynulého školního roku odborní pracovníci pobytové části střediska pomáhali 58 

klientům a jejich rodinám. Tato podpora a pomoc byla poskytnuta skrze několik druhů po-

bytů, které středisko poskytuje. Zásadou kvalitní spolupráce mezi námi a klientem je vždy 

vzájemná důvěra a otevřenost. 

Základní  údaje o pracovišti 

 

Základní  údaje o pracovišti 

Ambulantní služby patří mezi základní pilíře práce svp Pyramida. Ambulantní konzultace je 

nezbytnou platformou pro odbornou činnost ve prospěch klientů. 

Jsme velmi rádi, že i přes personální obtíže, kdy na ambulantním oddělení chyběl jeden 

pracovník, se podařilo udržovat vysoký standard konzultačních aktivit. Naše ambulantní od-

dělení se tak zaměřilo zejména na individuální činnosti s klientem v rámći prostor střediska.  Z 

tohoto důlvodu byly významně omezeny terréní služby a častější  výjezdy do základních 

škol. 

Oproti minulým rokům zaznamenáváme nárust klietely se širším psychiatrickým pozadím je-

jich výchovně-vzdělávacích problémů. 

Základní  údaje o pracovišti 

Ve školním roce 2017 - 2018 nedošlo v činnosti výchovného úseku k zásadním změnám. Po-

kračoval souběh činností internátního a celodenního oddělení. Existující problémy byly spíše 

organizačního charakteru. 

Platí principy uplatňované v předchozích letech, na které výchovný úsek úspěšně navazu-

je. Práce vychovatelů probíhá systémově a zároveň klade důraz na individuální pří-

stup  k jednotlivým klientům dle předem zadané zakázky. Výchovná činnost probíhá ve 

dvou rozdílných úrovních úroveň režimová a volnočasové. 

Jednotlivé režimové prvky první úrovně se periodicky opakují. Klient si zvyká na fakt, že jeho 

den má pevnou strukturu, to mu dodává pocit jistoty, přehledu a orientace v prostředí a 

Funkce  přepočtený úvazek 

Vedoucí SVP, etoped 1 

Etoped 4 

Psycholog 3 

Sociální pracovník 1 

Učitel 3 

Vychovatel 3 

Asistent pedagoga 2 (noční) 

1 (denní) 

Celkem 18 
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čase. Tato činnost zahrnuje přípravu na vyučování (v návaznosti na dopolední školní výuku), 

sebeobslužné činnosti a kolektivní aktivity, řízené buď vychovatelem  

(dle potřeby v přítomnosti asistenta vychovatele) nebo pod jeho dohledem samotnými klienty 

(žákovský klub). 

Druhou úroveň tvoří organizované volnočasové aktivity. Ta klade důraz na sportovní a kulturní 

vyžití klientů. Důležitou součástí jsou též skupinové hry, v kterých si zlepšují své sociální doved-

nosti, spolupráce v kolektivu či komunikace ve skupině. Těžiště volnočasových aktivit internát-

ního oddělení se přesunuly z týdenního do víkendů, kdy je na tyto aktivity větší časový prostor.  

Jsou realizovány formou návštěv, kulturních památek (pevnost Josefov, Regionální muzeum 

Litomyšl, VČ muzeum H. K., VČ muzea Pardubice a Chrudim, Zelená brána, Bílá věž apod.), 

sportovních zápasů (BK Pardubice, HC Pardubice, Sokol Pardubice), kde jsou klienti seznamo-

váni s kulturou a historií regionu. Větší důraz byl kladen na mírné a středně těžké zátěžové turis-

tické výlety s přihlédnutím k individuálním možnostem klientů.  

Nedílnou součástí práce s klienty je poskytování zpětné vazby jejich chování během celého 

jejich pobytu. K tomu slouží bodový systém hodnocení, který klientům poskytuje přesný obraz 

o jejich chování s důrazem na motivaci k jeho zlepšení. V závislosti na tomto systému se odvíjí 

ucelený systém odměn a sankcí. Několikrát denně proto probíhá verbální hodnocení daného 

úseku dne (ráno nočním vychovatelem, odpoledne učitelem, večer odborným vychovate-

lem). 

Úspěšně pokračoval projekt osobní knihy (booku), kam si klienti zaznamenávali své hodnocení 

a výchovné zakázky. 

Výchovný úsek byl opět nucen řešit problémy plynoucí s umisťováním klientů v rámci výchov-

ného opatření soudu. Dá se říci, že i přes obtíže spojené se začleněním těchto klientů do vý-

chovných skupin, se dařilo specifika těchto klientů úspěšně zvládat.  

Aktivity a prezentace SVP 

V průběhu školního roku probíhaly exkurze studentů univerzity Hradec Králové, univerzity Par-

dubice a spolupracujících institucí. Tato praxe již dlouhodobě patří mezi stabilní součásti škol-

ního roku ve středisku.  Zástupci střediska se aktivně podíleli na síťování služeb pro děti v ohro-

žení v Pardubickém okrese. Toto síťování probíhalo formou setkávámí fokusních skupin, kde 

byly prezentovány možnosti střediska. Tento školní rok jsme rovněž na půdě střediska mohli při-

vítat zástupce z řad školních psychologů pardubických základních škol. 

Počet klientů internátního oddělení doporučených z jiného SVP: 

 

Kvantitativní přehled o odborné činnosti ambulance SVP a počtech klientů 

 

 

Svp Mimoza, SVP Náchod, SVP Svitavy 10 

celkově 10 

  Počet Předškolní 
Plnící školní 

docházku 

Po ukončení povinné 

školní docházky 

Počet klientů v ambulantní péči 210 1 200 12 

Noví klienti ambulantního praco-

viště 
135 0 129 10 
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  Celkem Chlapci Dívky 

Počty klientů internátní služby 58 45 13 

Počty předčasně ukončených po-

bytů 
3 3 0 

Výchovné problémy vedoucí k pobytu v SVP Počet klientů 

Krádeže - doma 

                 ve škole 

                 na veřejnosti 

4 

3 

2 

Záškoláctví 5 

Výchovné problémy - ve škole 

                                    doma 

                                    mimo domov 

58 

50 

33 

Útěky 0 

Drogy 2 

Vyšetřován policií 4 

Závadová parta 2 

Počty žáků v jednotlivých 

ročnících školy 

Základní škola Zš praktická 

1.ročník 0 0 

2. 0 1 

3. 5 0 

4. 4 0 

5. 5 0 

6. 9 2 

7. 9 1 

8. 16 0 

9. 5 1 

Celkem 53 5 
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Počet pracovníků 

Kvalifikační předpoklady 

Dle úseků 

Výchovně vzdělávací a odborný úsek 

Ostatní úseky (sociální, ekonomický, provozní) 

 fyzických přepočtených 

DDÚ, Říčařova 277 50 48,61 

SVP 45 42,97 

Škola 17 16,50 

Školní jídelna 8 7,62 

Celkem 120 115,71 

Počet pracovníků 

Středoškolské vzdělání 39 

Vysokoškolské vzdělání 76 

Psychoterapeutický výcvik 16 

úsek počet kvalifikace  

  ÚSO VŠ 

Učitelé 16  16 

Vychovatelé 24 1 23 

Psychologové 15  15 

Speciální pedagog 11  11 

Všeobecná sestra 1 1  

Asistenti pedagoga 19 18 1 

Počet pracovníků 36 

Základní vzdělání 4 

Střední odborné vzdělání 10 

Úplné střední odborné vzdělání 13 

Vysokoškolského vzdělání 8 
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Pracoviště Dětského diagnostického ústavu Hradec Králové 

Výsledky vnitřní kontroly 

Stejně jako v minulém roce probíhala vnitřní kontrola dle zpracovaného systému kontrolní činnosti ve 

vztahu k příslušným kompetencím na daných pracovištích a dle aktuálních úkolů. 

 

Byla zaměřena především na kvalitu programů činnosti s dětmi, na vedení povinné dokumentace a 

dodržování pravidel činnosti, včetně zajištění bezpečnosti a pořádku na pracovišti. 

 

Na základě kontrolních zjištění lze konstatovat vysokou úroveň realizovaných reedukačních progra-

mů, včetně individuálního přístupu pedagogických pracovníků k jednotlivým dětem.  

 

Kvalita vedení povinné dokumentace, včetně závěrečných zpráv, dosahuje potřebného standardu, 

ale dále je potřeba zvýšit účast některých pedagogických pracovníků na zpracovávání pravidel-

ných denních záznamů o dětech.  

Zlepšilo se dodržování pořádku na pracovišti a dodržování dohodnutých pravidel činnosti.      

 

Výsledky vnějších kontrol 

Na základě podnětu pana K. M. ve věci výkonu sociálně-právní ochrany a ústavní výchovy nezletilé-

ho A. R. M. zahájila v lednu 2019 Kancelář veřejného ochránce práv šetření podmínek ústavní výcho-

vy nezletilého ve školském zařízení.  V rámci provedeného šetření se zástupce veřejného ochránce 

práv vyjadřoval k oblastem:  

 

 doby prováděné diagnostiky, 

 rozhodování o povolování krátkodobých pobytů nezletilého mimo zařízení, 

 naplňování jeho participačních práv, 

 omezování doby pro telefonování   
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Obecné údaje 

Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen § 5 a § 17 zákona č. 109/2002 Sb., o 

výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně vý-

chovné 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 odbor-

ném a jiném vzdělávání - školský zákon a prováděcí předpisy. 
 

Organizace nevykonává jinou činnost ve smyslu § 63 odst. 1 zákona 218/2000Sb., o rozpočto-

vých pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. 
 

Pro zabezpečení své hlavní činnosti ve sledovaném školním roce 2018-2019 disponovala naše 

organizace 

majetkem cca ve výši 87 419.474,91 Kč dle níže uvedeného členění: 

 

Účet 021 – Stavby        62 519.185,64 

Účet 022 – Samostatné mov. věci soubory mov. věcí     5 841.905,22 

Účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  10 503.806,29 

Účet 018 – robný dlouhodobý nehmotný majetek        396.630,70 

Účet 029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek          62.000,00 

Účet 031 – Pozemky            4 386.773,71 
 

Majetek podléhající evidenci a inventarizaci je využíván výhradně v rámci hlavní činnosti or-

ganizace. 
 

Chod organizace je řízen platným Organizačním řádem. 
 

Organizace není plátcem DPH- daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob, a 

daně z nemovitosti. 
 

Organizace účtuje podle Účtové osnovy a Postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové 

organizace a obce zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a předpisů 

a dále dle Prováděcí vyhlášky k Zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., dále jen Prováděcí vy-

hláška. Od 1.1.2012byla vyhláškou č. 403/2011Sb. novelizována vyhláška č. 410/2009 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů. Mimo jiné se organizace řídí platnými ustanoveními a úkoly ostat-

ních 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 závaz-

ných syntetických účtů je účtový rozvrh analyticky přizpůsoben potřebám odděleného sledo-

vání nákladů a výnosů dle potřeb organizace a dále dle jednotlivých součástí organizace. 

Pro financování svých investičních potřeb využívá naše organizace kromě přidělené dotace 

od zřizovatele také vlastní zdroje - Fond reprodukce majetku. 
 

Hospodaření organizace ve sledovaném školním roce 2018-2019: 
 

Výše schváleného rozpočtu byl přidělen - schválen naší organizaci odborem 261 MŠMT v níže 

uvedeném členění: 
 

§ 3132 Dětský diagnostický ústav 

§ 3148 Středisko výchovné péče 

§ 3114 Speciální základní škola 

§ 3141 Školní stravování 
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Závaznými ukazateli rozpočtu byly v r. 2018 - 2019 NIV celkem, MP celkem, OON celkem a 

limit počtu zaměstnanců. 
 

V kalendářním roce 2018 nebyly překročeny závazné ukazatele. Limit počtu zaměstnanců 

nebyl překročen. 
 

V r. 2018 bylo ukončeno hospodaření organizace celkem s upraveným hospodářským vý-

sledkem - ziskem  + 577.949,00 Kč. Kladný HV r. 2018 je krytý finančními prostředky na běž-

ném účtu a byl předělen do Rezervního fondu. 
 

Odbor financování regionálního školství a programového financování MŠMT schválil hos-

podaření naší organizace na základě protokolu o schválení účetní závěrky dne 18.6.2019, 

Č. j MSMT – 19195/2018. 
 

Výše navržený hospodářský výsledek byl schválen na příděl do rezervního fondu náměst-

kem pro řízení sekce vzdělávání dne 21. 8. 2019, Č. j. MSMT – 25604/2019-1. 
 

Fond odměn nebyl zapojen do hospodaření organizace ve školním roce 2018-2019.  
 

Rezervní fond nebyl zapojen do hospodaření organizace  
 

Fond reprodukce majetku ( FRM ) byl zapojen do hospodaření organizace ve školním roce 

2018-2019 v celkové výši: 1.053.877,00 Kč dle níže uvedeného členění: 
 

12/2018 Oprava plynového kotle      76.022,00 Kč 

12/2018 Čištění plynových kotlů      31.448,00 Kč   

12/2018 Oprava balkónů       81.983.00 Kč 

8/2019 Malování objektu DDÚ             105.904.00 Kč 

8/2019 Osobní automobil DDÚ              379.260,00 Kč  

8/2019 Osobní automobil Ústí                379.260,00 Kč  
Celkem:                        1.053.877,00 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 školním roce čerpán v sou-

ladu se stanovenými pravidly s rozpočtem FKSP pro r. 2018-2019. Fond kulturních a sociál-

ních potřeb byl ve sledovaném školním roce čerpán výhradně na obědy zaměstnanců, 

rekreace, masáže a na životní jubilea. 
 

Ve sledovaném školním obdržela naše organizace prostředky poskytnuté mimo kapitolu 

MŠMT výhradně z prostředků Královéhradeckého kraje na zajištění regionálních soutěží dle 

níže uvedeného členění: 
 

OON: 

na zajištění regionální soutěže - Lehkoatletické závody  1.700,00 Kč 

na zajištění regionální soutěže – Černobílý gól     1.700,00 Kč 

na zajištění regionální soutěže – Plavecká štafeta   1.700,00 Kč  

na zajištění regionální soutěže – Hradecká smeč   1.700,00 Kč 

Celkem:           6.800,00 Kč 
 

ONIV: 

na zajištění regionální soutěže - Lehkoatletické závody  24.700,00 Kč 

na zajištění regionální soutěže – Černobílý gól     13.700,00 Kč 

na zajištění regionální soutěže – Hradecká smeč      8.700,00 Kč 

na zajištění regionální soutěže – Plavecká štafeta    14.200,00 Kč 
Celkem:          61.300,00 Kč 

 

Účelové prostředky byly využity v plné výši za účelem, na který byly poskytnuty. Nedošlo k 

překročení ani k nedočerpání. 
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Čerpání finančních prostředků ve sledovaném školním roce probíhalo v návaznosti na přiděle-

ný limit finančních prostředků plánovitě a s přihlédnutím k výši vlastních tržeb. Vyrovnání fi-

nančních prostředků a ekonomické zajišťování plánovaných úkolů probíhalo vždy plánovitě a 

v návaznosti na přidělený limit finančních prostředků. Měsíčně byly prováděny ekonomické 

rozbory hospodaření, jež byly podrobně analyzovány a na jejichž základě docházelo k průběž-

ným 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 fi-

nančních operací. 
 

Byla dodržena kritéria čerpání finančních prostředků dle závazných ukazatelů rozpočtu. Neby-

ly překročeny 

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

Daňová povinnost našemu zařízení v letech minulých ani v r. 2018 nevznikla. Tato věc byla pro-

jednána a písemně doložena FÚ Hradec Králové. Z ustanovení § 38 m Zákona o dani z příjmu 

vyplývá, že pokud daňový subjekt nemá příjmy, které jsou předmětem daně, není povinen po-

dat daňové přiznání k dani z příjmů 

právnických osob. 

 

Takové příjmy naše organizace prokazatelně nemá. Zisk je tvořen z dotace od zřizovatele, ne-

dočerpaná dotace od zřizovatele není předmětem daně. 
 

Závěrem lze zkonstatovat, že naše zařízení neukončilo hospodaření v roce 2018 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 ve sledovaném školním roce byla realizace a dokončení 

níže uvedených investičních akcí: 
 

1) Čištění a opravy plynových kotlů v budově DDÚ a SVP Říčařova.  

2) Úpravy hygienických zařízení, podle požadavků Krajské hygienické stanice Pardubice. 

3) Oprava balkónů v havarijním stavu na budově DDÚ a SVP Říčařova. 

4) Nákup osobních automobilů pro DDÚ Říčařova a SVP Ústí.  
 

Výše uvedené investiční akce byly financované z vlastních zdrojů FRM, byly dokončeny 

v souladu s pokyny zřizovatele a rozpočtovými pravidly. 

Veškeré další plánované akce provozního charakteru byly realizovány v časovém sledu, tak 

jak vyplývalo z harmonogramu pro zajišťování provozu zařízení. 
 

Čerpání investičních prostředků 
 

Ve sledovaném školním roce nebyly čerpány investiční prostředky z dotace od zřizovatele. 
 

Ostatní plánované úkoly 
 

Jedním ze stěžejních úkolů organizace je zajištění investiční akce – Rekonstrukce sociálního za-

řízení v objektu Diagnostického ústavu, Říčařova 277, Hradec Králové. Důvodem je téměř ha-

varijní stav sociálního zařízení a velmi špatná statika objektu. Na výše uvedenou investiční akci 

byl ve sledovaném školním roce vypracován statický průzkum budovy. Předpokládaný termín 

plnění je odhadován na r. 2020 – r. 2022. 

Ostatní plánované úkoly nad rámec běžného provozu vycházejí z aktuálních potřeb organiza-

ce. Věci provozního charakteru jsou zajišťovány během roku průběžně, plánovitě s přihlédnu-

tím k přiděleným finančním prostředkům a vlastním tržbám. 
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Provedené externí kontroly  

Ve sledovaném školním roce 2018 - 2019 byly v organizaci zahájeny 2 externí kontroly s 

níže uvedenými zjištěními. 
 

Veřejnosprávní kontrola ČŠI 

Předmětem kontroly byla kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu. 

Kontrolované období: r. 2017,2018 a 2019 do data kontroly.  

Kontrolou bylo zjištěno, že organizace nedorovnala příděl do fondu FKSP a to v částce 

362,-Kč. Po dohodě z FÚ Královéhradeckého kraje nebylo nutné toto porušení hlásit, 

neboť vzhledem k výši částky není možné vyměřit sankce.  

Kontrolou mzdových nákladů bylo zjištěno, že bylo zaúčtováno o 29,-Kč méně než byly 

skutečně vyplacené prostředky. Částka byla opravena v následujícím období výplat 

zaměstnancům.   

Veřejnosprávní kontrola Královéhradeckého kraje 

Předmětem kontroly byla kontrola čerpání finančních prostředků poskytnutých Králové-

hradeckým krajem na realizaci projektů regionálních soutěží.  

Kontrolou bylo zjištěno, že u projektu Plavecká štafeta byl uhrazen výdaj ve výši 1.757,-

Kč fakturou a to již po termínu realizace akce. Organizace zaplatila na základě výzvy 

k vrácení dotace 1.757,-Kč.  

U projektu atletické závody bylo kontrolou zjištěno, že závěrečná zpráva nebyla přes 

elektronický systém řádně odeslána v daném termínu. Organizace obdržela výzvu 

k vrácení celé dotace ve výši 24.700,-Kč. Řízení se přesouvá na školní rok 2019/2020.  
 

Vnitřní kontrolní systém v zařízení 

 

Kontrolní činnost je zajištěna jak z hlediska správy státního majetku, tak z hlediska hospo-

daření s prostředky státního rozpočtu. 

Je dodržena povinnost vyplývající ze zákona č. 563/91 Sb., pro provádění inventarizace 

v zařízení. Inventarizace je prováděna 1x ročně. Zjišťuje se skutečný stav kontrolované 

položky – fyzickou s dokladovou inventurou. Jsou sestavovány inventurní soupisy. Porov-

nává se zjištěný skutečný stav se stavem uvedeným v účetní evidenci a zjišťují se inven-

tarizační rozdíly. Inventura pokladny je prováděna 4x ročně. 
 

Jsou dodržovány postupy vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a 

vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se zákon provádí. Hospodaření s prostředky státního 

rozpočtu je v souladu s výše citovaným zákonem. V souvislosti se zavedeným systémem 

o finanční kontrole byly veškeré finanční operace důkladně prověřeny z hlediska správ-

nosti a úplnosti podkladů, byla dodržena kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 

připravovaných finančních operací. Předběžná řídící kontrola je prováděna u každé 

připravované finanční operace. Průběžná řídící kontrola je prováděna pracovníkem 

odpovědným za přímé uskutečňování operací při hospodaření s finančními prostředky 

1x měsíčně (za uplynulý kalendářní měsíc). Průběžnou řídící kontrolu provádí u všech 

finančních operací, které byly v daném měsíci uskutečněny. V našem 

zařízení se jedná o provedení průběžné řídící kontroly všech účetních dokladů daného 

měsíce (např. přijaté fa, vydané fa, přijaté ošetřovné, finanční převody, mzdy, interní 

doklady atd.) a pokladních dokladů daného měsíce. Průběžná řídící kontrola je tedy 

prováděna 12x ročně. 
 

Následnou řídící kontrolu provádí pracovník odpovědný za efektivní hospodaření s fi-

nančními prostředky. 

Následnou řídící kontrolu provádí 1x ročně (za uplynulý kalendářní rok) u vybraných 

operací. V našem zařízení se jedná o provedení následné řídící kontroly u výkaznictví 

(rozvaha, výkaz zisku a ztrát, statistické výkazy – např. P1 04, výkaz Práce 2 04). 
 

Péče o spravovaný majetek 

 

Majetek podléhající evidenci a inventarizaci je využíván výhradně v rámci hlavní čin-
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nosti 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 administrativ-

ním účelům pro dětský diagnostický ústav. 

Majetek není zatížen věcnými břemeny. 

Nemovitosti:   stavební parcela č. 980,981 (zastavěná plocha a nádvoří) 

výměra m2: 1353 

okres: Hradec Králové 

katastrální území: Plotiště nad Labem 

Nabývací tituly: kupní smlouva ze dne 31. 11. 2004, právní účinky ke dni 27. 12. 2004 (úplatným 

převodem). 

Objekt v Brandlově ul. 112, 500 03 Hradec Králové 

Využití majetku: v rámci hlavní činnosti, za účelem ubytování dětí, výuky dětí a k administrativ-

ním 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 administrativ-

ním účelům pro odloučené pracoviště SVP. 

Majetek není zatížen věcnými břemeny 

Nemovitosti:  stavební parcela č. 378 (zastavěná plocha, objekt k bydlení) 

výměra m2: 2377 

okres: Pardubice 

obec: Rybitví 

katastrální území: Rybitví 

Nabývací tituly: smlouva o převodu práva hospodaření s majetkem státu ze dne 28. 8. 2000 

(delimitací). 
 

Pozemky (nemovitosti – účet 031) 
 

Pozemky v Říčařově ul. 277, 503 01 Hradec Králové ( účetní hodnota 4 163.083,71 ) 

Využití majetku: v rámci hlavní činnosti Dětského diagnostického ústavu. 

Majetek není zatížen věcnými břemeny 

Nemovitosti (pozemky):   

st. parcela č. 980, výměra 27 m2, zastavěná plocha a nádvoří 

st. parcela č. 981, výměra 1326 m2, zastavěná plocha a nádvoří 

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. 
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 Věcné břemeno 

spočívá v uložení vodovodní přípojky pod povrchem pozemku parc. č. st 94. Věcné bře-

meno je se souhlasem 

vlastníka zřízeno na dobu neurčitou. 

Nemovitost (pozemek):  

st. parcela č. 94, výměra 1441 m2, zastavěná plocha a nádvoří 

okres: Hradec Králové 

obec: Hradec Králové 

katastrální území: Slezské předměstí 

Nabývací tituly: Hospodářská smlouva ze dne 18. 12. 1990 č. 2/1990 (bezúplatný převod). 
 

Pozemek v Sokolovské ul. 146, 533 54 Rybitví (účetní hodnota – 7.540,-) 

Využití majetku: v rámci hlavní činnosti odloučeného pracoviště SVP. 

Majetek není zatížen věcnými břemeny. 

Nemovitost (pozemek) :   

st. parcela č. 378, výměra 377 m2, zast. plocha, objekt k bydlení 

okres: Pardubice 

obec: Rybitví 

katastrální území: Rybitví 

Nabývací tituly:  smlouva o převodu práva hospodaření s majetkem státu ze dne 28. 8. 

2000 (delimitací). 
 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – účet 018 
 

Využití majetku: v rámci hlavní činnosti, pro výuku dětí a pro administrativní účely. Na tom-

to účtu je evidováno softwarové vybavení, licence apod. do 60.000,-Kč.  
 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - účet 022 
 

Využití majetku: 

PC – v rámci hlavní činnosti, pro výuku dětí a pro administrativní účely. 

Osobní automobily – v rámci hlavní činnosti, na rozvozy dětí, výlety dětí a k zajištění pro-

vozu 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, ne-

byl proveden odvod z prodeje do státního rozpočtu. Evidovaný majetek není zatížen věc-

nými břemeny. 
 

Závěrečná zpráva o průběhu inventarizace v r. 2018 

 

Dnem 7. 11. 2018 byla ředitelem organizace vyhlášena fyzická a dokladová inventariza-

ce majetku, zásob, finančního majetku, pohledávek a závazků na níže uvedených pra-

covištích: 

Říčařova 277, Hradec Králové 

Brandlova 112, Hradec Králové 

Sokolovská 146, Rybitví 

Andrlíkova 972, Ústí nad Orlicí 

Smiřických 1237, Náchod 

Mládežnická 536, Trutnov 
 

Inventarizace probíhala řádně a návazně dle stanoveného harmonogramu a pokynů 

k průběhu inventarizace v r. 2018. 
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Na základě vnitřní směrnice o účetnictví v souvislosti s inventarizací r. 2018, 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 usměr-

ňovala provádění dílčích inventur. 
 

Dne 5. 9. 2018 se sešli na poradě zástupci jednotlivých pracovišť jmenovaných do komisí 

pro inventarizace v r. 2018. Byli seznámeni s průběhem inventarizace, obdrželi pokyny a ča-

sový harmonogram k průběhu inventarizací v r. 2018. Byly projednány formální náležitosti a 

zodpovězeny věcné dotazy týkající se průběhu inventarizace. 
 

Jednotliví správci místností a odpovědní pracovníci za evidenci sledovaného majetku, zá-

sob, finančního majetku, pohledávek a závazků vypracovali inventurní seznamy k 31. 12. 

2018 a zkontrolovali sledovaný majetek se stavem skutečným (fyzickým). Opravili či nahra-

dili 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 pracov-

níků odpovědných za inventarizovaný majetek kontrolu stavu majetku, zásob, finančního 

majetku, pohledávek a závazků uvedených na inventurních soupisech a ověřila se stavem 

skutečným. Provedla kontrolu, zda vypracované inventurní soupisy splňují veškeré formální 

náležitosti.  

Hlavní inventarizační komise provedla na základě vypracovaných inventurních soupisů sle-

dovaného majetku porovnání se stavem uvedeným v účetní evidenci (na příslušných in-

ventarizovaných účtech) ke dni 8. 3. 2019. Vypracovala inventarizační soupisy sledované-

ho majetku. K inventarizačním soupisům přiřadila jednotlivé dílčí inventurní soupisy vypraco-

vané odpovědnými pracovníky k 31. 12. 2018. 
 

Závěr: 

Provedenou inventarizací účtu 401 98 – Jmění účetní jednotky (zůstatková hodnota evido-

vaného majetku k 31. 12. 2018) byl, vyčíslen inventarizační rozdíl mezi skutečností a stavem 

vyčísleným v účetní evidenci ve výši 937.020.00 Kč.  
 

Stav dle účetní evidence :   62 125.938,35 

Stav dokladový (dle skutečnosti):  61 188.918,35 

Inventarizační rozdíl:             937.020,00  
 

Inventarizační rozdíl ve výši 937.020,00 Kč vyplývá z doúčtování oprávek na základě odpiso-

vého plánu stanoveného 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. 2018 nebyly zjištěny, 

nebyla přijata nápravná opatření. Majetek byl řádně evidován, označován v průběhu roku 

inventárními čísly. Bylo zjištěno, že během roku byly veškeré změny evidovaného majetku 

včas podchyceny a hlášeny, tak aby během roku nedocházelo k nejasnostem a pochybe-

ní 

 

 

Přílohy: 
 

Rozvaha roku 2018   str. 63 

Výkaz zisků a ztrát roku 2018 str. 69 
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Základní principy a cíle 

Základní principy a cíle 

V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 13. 7. 2009 č. 883, kterým byl schvá-

len „Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti a na 

období 2009 – 2011 a v návaznosti na vyplývající „Rámcovou koncepci MŠMT ČR v oblasti 

transformace systému náhradní výchovné péče o ohrožené děti ve školských zařízeních 

pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, byl v na-

šem školském zařízení zpracován příslušný pilotní projekt, kladoucí si za cíl realizovat v rám-

ci 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, rozší-

ření a zefektivnění poskytovaných služeb, včetně zvýšení jejich dostupnosti a posílení pre-

ventivních aktivit, s následným snížením počtů dětí umísťovaných v rámci příslušné spá-

dové oblasti na základě soudního rozhodnutí do institucionální péče.  

K dílčím cílům, nezbytným pro úspěšnou realizaci projektu, patří výrazné zlepšení komuni-

kace s participujícími subjekty, především systémová změna komunikace s orgány sociál-

ní ochrany dítěte prostřednictvím změny systému předávání a vyhodnocování informací 

(případová setkávání u „hraničních“ dětí), dále potřebná změna struktury a řízení organi-

zace (rozšíření nabídky koordinovaných a vyhodnocovaných služeb, propojení pracovišť, 

vytvoření standardů pravidel systémové komunikace, předávání informací, jednotná do-

kumentace a evidence výkonů, centrální evidence klientů, včetně zabránění neefektivní-

mu překrývání a duplicity poskytovaných služeb).  

K základním principům poskytovaných odborných služeb v rámci pilotního projektu patří 

princip komplexnosti 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 princip dostupnosti a dosažitelnosti (finanční dostup-

nost smluvních pobytů), princip zacílení priorit (rodina-primární sociální prostředí), princip 

zacílení pro-gramů (individualizace programů, včetně jejich délky, u prognosticky naděj-

ných případů ukončení ústavní péče a návrat dítěte do rodiny přímo z „diagnostického 

ústavu“ bez nutnosti dalšího přemísťování do následného školského zařízení) a princip vy-

hodnocování efektivity služeb.  

Na základě rozsáhlé analýzy, týkající se příčin a způsobů umísťování dětí do institucionál-

ní 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 od-

povídá dle našich zkušeností aktuálním požadavkům praxe a obsahuje nezbytné klíčové 

parametry pro naplnění deklarovaných cílů, tedy zvýšení důrazu na preventivní progra-

my, otevřenost v komunikaci a v partnerské spolupráci s participujícími subjekty a zvýšení 

kvality a komplexnosti nabídky dostupných odborných služeb. Vytvořený model péče se 

opírá o nezbytné klíčové principy - standardy, které jsou pro funkčnost systému nezbytné.  

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

munikace a spolupráce se zúčastněnými subjekty, především s orgány sociálně právní 

ochrany dětí, vytvářející funkční systém předávání informací, včetně případových setká-

vání v rámci závažnějších kauz.  
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Souvisejícím nezbytným předpokladem úspěšné péče je princip komplexnosti, spočívající v 

nabídce dostatečně širokého spektra územně i finančně dostupných služeb, umožňujících 

volbu optimálních alternativ pro řešení situace ohrožených dětí. Nabízená komplexní péče 

musí být propojena s funkčním systémem poskytování informací o těchto službách, obsahu-

jících jejich základní charakteristiky a příslušné indikace. Jedná se o širokou nabídku ambu-

lantních poradenských, terapeutických, intervenčních a podpůrných činností, zahrnujících i 

následnou post-pobytovou péči, dále program denního stacionáře i rezidenční služby pro 

smluvní nebo soudně nařízené pobyty. Princip komplexnosti v sobě zahrnuje nejenom mezi-

oborovou propojenost nabízených činností, ale také zaměření na práci s celým rodinným 

systémem, včetně intervencí do širšího prostředí (škola, mimoškolní aktivity..).  

Monitorování výkonů a požadovaných parametrů činnosti je podpořeno zpracovaným sys-

témem standardů kvality, vyplývající z metodického pokynu MŠMT ČR. 

Pro zvýšení efektivity odborných činností bylo nezbytné u všech součástí organizace dohod-

nout priority (tj. reálně vyhodnotit své možnosti, kompetence a limity) a koordinovat potřeb-

né činnosti dle principu jejich zacílení. Vytvořené programy musí jasně vymezovat, pro koho 

jsou určené, jaké mají cíle, jak se mají realizovat a jakým způsobem (dle jakých kritérií) se 

má hodnotit jejich úspěšnost. Jako základní priorita pro zacílení odborných služeb byla urče-

na 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 transformované-

ho systému pro-vázaných, evidovaných a koordinovaných činností, posílených odpovídají-

cí změnou odborného týmu a systému řízení, bylo vytvoření pracovního modelu „Dětského 

centra integrovaných komunitních služeb“, zahrnujícího současné pracoviště diagnostické-

ho ústavu a pracoviště příslušných středisek výchovné péče. Velkou výhodou tohoto orga-

nizačního modelu bylo, až do ztráty možnosti uzavírání smluvních pobytů v DDÚ, vzájemné 

propojení a velmi snadná prostupnost celou škálou cíleně poskytovaných preventivních 

programů, překonávajících rozdíly mezi tradičním vnímáním činnosti diagnostického ústavu 

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

vence. Tento pohled nejenže neodpovídá současné praxi diagnostických ústavů a jejich 

zákonnému vymezení, ale také je velmi kontraproduktivní vzhledem k zájmu o nabízené 

služby. Významnou výhodou propojení celého komplexu poskytovaných služeb do zastřešu-

jícího modelu jednotného centra, vytvářejícího společný právní subjekt a tím i jediného 

správce údajů, je také možnost snadnějšího operativního předávání důležitých údajů o kli-

entovi, které jsou nezbytné pro poskytování odborných služeb (osobní kar-ta, výsledky od-

borných 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, kte-

ré jsou uvedeny na webových stránkách všech našich pracovišť, prostřednictvím pověře-

ných pracovníků komplexní základní informace o typu služeb celého právního subjektu a 

současně realizaci požadovaných indikovaných služeb dohodnutým způsobem na zvole-

ném pracoviště zprostředkujeme. Souběžně dochází k jejich centrální evidenci, která zajišťu-

je, že nebudou vykonávány duplicitně (tj. významný posun od předchozího období, kdy 

jednotlivá odloučená pracoviště nekomunikovala na potřebné úrovni, což vedlo nejen k 

překrývání činností ve vztahu k jednotlivým klientům, ale také nedostatečné informovanosti 
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 a připravenosti v případě potřeby předat klienta na jiné pracoviště s jiným typem služby, př.: 

ambulance – pobyt.). 

Dle naší stávající zkušenosti z činností „modelu dětského centra integrovaných služeb můžeme 

konstatovat, že jeho velkou výhodou je možnost na základě osobních konzultací a odborného 

posouzení jednotlivých případů operativně směrovat klienty dle charakteristik jejich problémů 

na optimálně zvolené pracoviště s příslušným odborným potenciálem a odpovídajícím typem 

programu. Vzhledem k velikosti naší organizace a související variabilitě nabízených služeb mů-

žeme potřebným způsobem diferencovat charakteristiky programů, kdy významným ziskem je 

zvýšení účinnosti služby, která tak nejlépe odpovídá potřebám klientů (posuzovaná kritéria: 

závažnost problému a související anamnestická data, míra ohrožení klienta a aktuálnost řeše-

ní, jeho osobnostní charakteristiky, spolupráce, motivovanost a kompetence rodiny, interven-

ce OSPOD, ….)  

Sumarizace základních tezí, aktuálních výstupů a dalších úkolů projektu  

Diagnostický ústav a středisko výchovné péče v rámci projektu vytvořily funkční celek propo-

jených služeb, kdy rozšířené spektrum smluvních preventivních programů, nabízených a koor-

dinovaných z pozic pracovišť SVP, vytvářelo nabídku řešení situace ohroženým dětem v kon-

textu rodiny, včetně dětí akutně ohrožených odejmutím z rodiny na základě rozhodnutí soudu. 

Bohužel ztráta možnosti realizace smluvních pobytů v DDÚ tento funkční celek výrazně naruši-

la.  

Diagnostický ústav současně prostřednictvím cílených odborných služeb vytváří předpoklady 

významnému 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 nabízených a ověřovaných v rámci pilotního projektu, je efektivní a funkční alternati-

vou v rámci připravované transformace systému péče o ohrožené děti, která by mohla mít 

své zakotvení v připravovaných legislativních změnách. 

Systém péče o ohrožené děti potřebuje změny, které musí odpovídat společenskému vývoji a 

nebudou zatíženy ideologickým dogmaty a překonanými názorovými stereotypy.  

Základní parametry poskytovaných odborných služeb, bez ohledu na to, kdo je poskytuje, 

musí být vždy systémově kontextuální, tedy respektující princip celistvosti, kdy problém dítěte 

se řeší v kontextu charakteristik jeho osobnosti, situace a prostředí. V tomto smyslu není rozdíl 

mezi činností diagnostických ústavů a středisek výchovné péče, neboť odborné služby obou 

typů školských zařízení s těžištěm činnosti v oblasti sekundární prevence musí vycházet z kvalit-

ní diagnostiky ohroženého dítěte, která je nezbytným předpokladem vytvoření individuálně 

cíleného programu. Teprve tento program se svými parametry je podstatou a hlavním smys-

lem jejich činnosti a kvalita programu, včetně jeho praktické realizace, určuje míru úspěšnosti 

plnění odborné zakázky.  

Na základě mnohaleté zkušenosti v péči o ohrožené děti i na základě výsledků činnosti 

„dětského centra“ můžeme konstatovat, že osobnostní charakteristiky soudně umístěných 
dětí nejsou v naprosté většině případů odlišné od charakteristik i typů problémů dětí přijatých 

k pobytu na základě smluvního vztahu.  
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Společným jmenovatelem jsou výchovně podmíněné problémy, rezultující v narušený 

vztah k hodnotovému systému a v mnoha případech pouze náhodné okolnosti určují, 

zda některé z těchto dětí jsou umístěny do institucionální péče z rozhodnutí soudu, nebo 

jsou svěřeny instituci na základě smluvního vztahu.  

Nabízené programy vycházejí především z hodnocení osobnostních charakteristik dětí a 

jejich úspěšnost nespočívá v tom, zda daný program je nabízen střediskem či diagnostic-

kým 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 vytvoře-

ní moderního systému efektivních služeb, musí respektovat humanizační trendy ve výcho-

vě, které nebudou diverzifikovat poskytovanou péči v poloze restrikce nebo prevence, 

ale vytvoří inkluzivní edukační systém, který bude nabízet otevřené alternativy dle odbor-

ného posouzení potřeb dítěte, zahrnující státní i nestátní instituce, bez ohledu na resort či 

zřizovatele. Rozhodujícím kritériem, určujícím typ a charakteristiku poskytovatele požado-

vané 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 ústa-

vu i střediska výchovné péče, je jednou z možných alternativ, vytvářející potřebnou plu-

ralitu v systému služeb, která by mohla mít potřebné zakotvení ve vytvářené legislativě.  

Jsme přesvědčeni, že funkční systém poskytovaných služeb ohroženým dětem musí re-

spektovat skutečnost, že ústavní výchova je nedílnou součástí preventivní péče, realizo-

vané ze specifických důvodů pouze po nezbytnou dobu v ústavních podmínkách a její 

účinnost je značně podmíněna mírou propojenosti s ostatními typy preventivních služeb.  

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

ztrátu rozmísťovací kompetence diagnostických ústavů, související s výrazným snížením 

funkčnosti sítě školských zařízení a ztrátu možnosti smluvních pobytů v diagnostických ús-

tavech, což společně s praxí umísťování dětí do SVP na základě rozhodnutí soudu nejen 

výrazně narušuje systém zavedené spolupráce, ale současně komplikuje práci SVP a de 

facto  nekoncepčně stírá rozdíly mezi funkcí DÚ a SVP.      

Proto jako zásadní úkol, obsahující nezbytný předpoklad znovuobnovení funkčnosti sítě 

školských zařízení, včetně činnosti DDÚ a SVP, vnímáme snahu o navrácení rozmisťova-

cích kompetencí diagnostickým ústavům a umožnění realizace smluvních pobytů v DDÚ 

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

tem umístěným na základě rozhodnutí soudu a tím se de facto stírají rozdíly v zacílení i 

programech mezi oběma typy zařízení,  může být koncepční návrh obsažený v rámci 

věcného  záměru novely zákona č.109/2002 Sb., dle kterého by střediska poskytovala 

služby pouze na základě dobrovolnosti, tedy na základě smluvního vztahu mezi klientem 

a pracovištěm SVP a diagnostické ústavy transformované do podoby diagnostických 

center by poskytovaly komplexní diagnostiku a škálu preventivně výchovných služeb dě-

tem 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 vý-

znamného snížení jejich funkčnosti.          



51 

 

Celkový počet umístěných dětí v DDÚ HK a důvody umístění: 

 

Počty soudně umístěných dětí z náhradní rodinné péče (v %): 

 

 

 

 

 

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

vodních soudních rozhodnutí (předběžné opatření, ústavní výchova): 

 

 

 

 

 

Odchody dětí (ústavní výchova, předběžné opatření) z DDÚ HK do jednotlivých 

typů následné péče 

Školní rok 2018/2019 

3% 

 Důvod umístění Školní rok 2018/2019 

ochranná výchova 0 

předběžné opatření 38 

ústavní výchova 4 

smluvní pobyt 0 

celkem přijato 42 

Školní rok 2018/2019 

3% 

Odchod do  Školní rok 2016/2017 

dětský domov 3 

dětský domov se školou 13 

výchovný ústav 3 

domů, popř. pěstounská péče 7 
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Další údaje: 

 

Průměrná délka pobytu dítěte v dětském diagnostickém ústavu:  145 dní 

Průměrný věk umístěných dětí:         13, 5 let 

Celkem umístěno ve školním roce 2018/2019      42 dětí 

 z toho chlapců           30  (75%) 

  z toho dívek          12 (25%) 

 

 

 Vytvořit funkční model spolupráce s pracovišti OSPOD, DD a DDŠ  příslušné spádové 

oblasti s cílem efektivního předcházení a řešení případů špatně umísťovaných dětí. 

 Problematika spolupráce a role diagnostického ústavu v rámci umísťování dětí byla 

důležitou součástí pracovního jednání organizovaného Krajským úřadem Králove-

hradeckého kraje dne 11. 4. 2019, za přítomnosti náměstkyně hejtmana, soudců 

okresního soudu, vedoucích pracovníků oddělení sociálních věcí, oddělení sociálně 

právní ochrany dětí, oddělení středního a speciálního vzdělávání, včetně ředitelů 

DD.  

 Zpřesnit koncepci ve vztahu k propojení, přístupu a spolupráci mezi pracovišti DDÚ 

Říčařova a DDÚ Brandlova. Specifické odlišnosti obou pracovišť ve vztahu 

k programu a personálnímu zajištění vyžadují společně sdílené zkušenosti v rámci 

realizované pedagogické praxe, včetně systémové výměny zkušeností v kontextu 

společných odborných činností, společných porad nebo komunitních setkávání. 

 Pokračovat v dalším rozvoji a zkvalitňování postupů etopedické diagnostiky, včetně 

zpřesnění metodiky získávání, zpracovávání a vyhodnocování údajů o umístěných 

dětech a současně zvyšování důrazu na odbornost, strukturu a efektivitu specificky 

zaměřených programů z oblasti sekundární prevence. 

 Zvýšit míru autoevaluace prováděné 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 zpracované pro děti, jejich zákonné 

zástupce, pracovníky OSPOD, školy a školská zařízení, do kterých jsou děti po absol-

vování programu v DDÚ umísťovány. (viz výsledky dotazníkové akce „Spokojenost 

dětí“ - str. 54) 

 Vytvářet tlak na vyjasnění a posílení potřebných kompetencí školských zařízení pro 

výkon ústavní a ochranné výchovy ve vztahu k jejich programové specifikaci a růz-

ně interpretovaným právům a povinnostem umísťovaných dětí. 

 Realizovat systém supervizních dohlídek a pomoci v příslušných spádových škol-

ských zařízeních v oblasti plnění požadovaných standardů kvality.  

 Postupně obnovovat vybavení místností pro mimoškolní činnosti dětí, především 

funkční nábytkové zařízení. 

 V roce 2020 zpracovat příslušnou projektovou dokumentaci a následně realizovat  

rekonstrukci budovy DDÚ v souladu se zjištěným havarijním stavem. 
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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 doved-

nost, 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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafické znázornění vyhodnocených dotazníků poukazuje na fakt, že všichni dotazovaní 

klienti reflektují pobyt v DDÚ pozitivně. Kladně hodnotí nejen vztahy s pedagogickým per-

sonálem, ale zejména pestrost vykonávaných aktivit a zájmových kroužků. Pozitivní sebe-

reflexí klienti potvrzují výrazné posuny (zlepšení) v deficitech, se kterými do DDÚ přišli a 

osvojení si nových zkušeností a dovedností. Jako negativní prvek pobytu označují nasta-

vená pravidla, která je určitým způsobem limitují, zároveň však potvrzují skutečnost, že da-

né limity jim pomáhají snáze dosáhnout žádoucí reedukace. Sto procent klientu odpoví-

dalo, že se jim v DDÚ líbilo.     
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Školská rada seznámena a schválila    

 

 

                 Mgr. Karel Marek 

               předseda Školské rady 

 

 

v Hradci Králové 31října 2019 
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Na výroční zprávě se podíleli všichni vedoucí pracovníci  

DDÚ a SVP Hradec Králové. 

 

 

          PhDr. Pavel Janský, Ph.D. 

        ředitel DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ 

 

 

v Hradci Králové 20. října 2019 
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Systém řízení DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ, Hradec Králové 
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Rozvaha 



64 

Rozvaha 
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Rozvaha 
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Rozvaha 
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Rozvaha 
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Rozvaha 
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Výkaz zisku a ztrát 
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Výkaz zisku a ztrát 
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Výkaz zisku a ztrát 
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Výkaz zisku a ztrát 
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Dětský diagnostický ústav, 

Středisko výchovné péče, 

Základní škola a školní jídelna 

www.ddu-hk.cz 

Výroční zpráva 


