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Celková charakteristika školského zařízení
Historie školského zařízení a jeho budovy
Historie našeho školského zařízení sahá až do roku
1910, kdy se v Praze konala schůze Komise pro
ochranu dítek a péči o mládež v Království českém a
na základě jednání byla sepsána smlouva s touto komisí a městem Hradec Králové. Město zřídilo,
v domu č.p.62 Rokitanského ulici Chlapeckou výchovnu pro méně nadané a lehce slabomyslné hochy
a pro ty, u kterých se rodičovská a školní výchova
nesetkávala s úspěchem. Chlapecká výchovna měla
dvoutřídní obecnou školu pro lehce duševně postižené chlapce a pokračující školu pro starší chovance,
kteří zde mohli získat výuční list v oborech krejčí,
obuvník, truhlář a zahradník. Toto zařízení, kde byli
přijímáni chlapci ve věku 8-14 let, mělo kapacitu 65
chovanců a hlavním jeho smyslem byla výchova
k práci a příprava na různá zaměstnání.
V roce 1946 došlo ke změně názvu na Chlapecká výchovna a v roce 1959 na Záchytný dětský domov.
Název Dětský diagnostický ústav má zařízení od roku
1981. Přestože v průběhu minulých let byla budova
v Rokitanského ulici několikrát opravována a byla
pravidelně udržována, stál se její technický stav nezpůsobilým pro využívání daným typem školského
zařízení, kterým Dětský diagnostický ústav je, a to
zejména po stránce hygienické, kapacitní a dispoziční. Z tohoto důvodu město Hradec Králové odkoupilo
a rekonstruovalo budovu bývalého hotelu Flora
v Plotištích nad Labem. Do nového objektu se Diagnostický ústav přestěhoval a činnost zahájil k 1. 4.
2001. Do roku 2003 formou zvýšeného nájemného

byly uhrazeny městu vložené investiční náklady spojené s rekonstrukcí objektu a v roce 2004 byla budova odkoupena.
DDÚ Hradec Králové je v souladu se Zákonem o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních (zákon č.109/2002 Sb. Ve znění zákonač– 333/2012 Sb.) koedukovaným internátním
školským zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a školským zařízením pro preventivně
výchovnou péči s výše uvedenou územní působností.
Dětský diagnostický ústav přijímá děti podle § 2
odst. 3, 4 a 5 a § 7 odst. 1 zákona č.109/2002 Sb. Do
DDÚ jsou umisťovány děti ve věku od 3 let do ukončení povinné školní docházky.
Pobyt dítěte ve vztahu k aktuální školské legislativě a
k provádění komplexní diagnostice trvá zpravidla 8
týdnů. Reálná délka pobytu dítěte je závislá na rozhodování soudu.

Charakteristika školského zařízení
Dětský diagnostický ústav (DDÚ)
Základní úkoly DDÚ
Diagnostika dítěte: Komplexní diagnostika osobnosti a intelektu dítěte, včetně diagnostiky pedagogické
a etopedické.
Edukace dítěte: Výchovné a vzdělávací činnosti,
směřující k rozvoji osobnosti dítěte ve vztahu k jeho
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 vztahů a přizpůsobení.
Sociálně-právní úkoly: Činnosti směřující k sociálně
právní ochraně dítěte a k zajištění jeho sociálních
potřeb.
4
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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 pedagogickou péči



poskytovat vybraným dětem specifickou péči
využitím metody EEG biofeedback při nápravě
poruch chování a učení



Poradenská a terapeutická podpora rodiny dítěte

né výchovy. Odborná pomoc je nabízena dětem i jejich rodinám také prostřednictvím rodinných terapií.

Základní úkoly SVP


poskytovat svým klientům psychologickou pomoc
a preventivní speciálně pedagogickou péči



poskytovat odborné konzultace a pomoc osobám
odpovědným za výchovu dětí



poskytovat metodickou a speciálně pedagogickou
pomoc školám a třídním kolektivům na základě
jejich žádosti

Systém řízení jednotlivých součástí
Grafické schéma řízení jednotlivých součástí
(pracovišť) DDÚ a SVP Hradec Králové viz Příloha,
str. 50

Středisko výchovné péče (SVP)
Středisko výchovné péče poskytuje prostřednictvím
činností ambulancí a pobytových částí pracovišť SVP
všestrannou preventivní, speciálně pedagogickou,
psychologickou, poradenskou, terapeutickou péči a
psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy
poruch chování a negativními jevy v sociálním vývoji. Tato péče se poskytuje dětem, u kterých ještě
nenastal důvod k nařízení ústavní či uložení ochran-

Statutárním zástupcem Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče,
základní školy a školní jídelny je

PhDr. Pavel Janský, Ph.D.
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Celkové hodnocení školského zařízení
V rámci své působnosti diagnostický ústav ovlivňuje
svou metodickou a koordinační činností příslušná zařízení v daném územním obvodu, organizuje porady pracovníků, pracovní stáže, obsahově zabezpečuje i seminární setkávání a výcviky. Svou odbornou metodickou
činností pomáhají určení pracovníci DDÚ naplňovat ve
spádových školských zařízeních požadavky standardů
kvality péče. Tato odborná pomoc je terénem hodnocena pozitivně. Jako přínosné se rovněž ukazuje přímé
zapojení a spolupráce s vysokoškolským pracovištěm
v regionu – především v oblasti erudiční přípravy perspektivních speciálních pedagogů i pracovníků doprovodných pomáhajících profesí.
Pravidelně byla umožňována stáž a praxe studentů speciální a sociální pedagogiky, byly uskutečňovány exkurzně hospitační návštěvy, recipročně pak i řešeno vlastní
studium pracovníků organizace. Ve smyslu příslušného
ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. je realizována potřebná míra spolupráce s institucemi sociálně právní
ochrany dětí jednotlivých odborů sociálních věcí. Zcela
samozřejmou oblastí je nezbytný kontakt s Policií České
republiky, Městskou policií HK, Okresními soudy, Kcentry a řadou dalších institucí.
Průběžně je věnována pozornost specifickým vzdělávacím potřebám dětí, odborně jsou posuzovány případy a
situace dětí zařazovaných do příslušných vzdělávacích
programů a jsou realizována operativně i příslušná
opatření.
Je využíváno internetových stránek k vnější prezentaci
zařízení – lze je nalézt na adrese :
www.ddu-hk.cz
Snahou je učinit tyto stránky centrem vzájemné výměny informací, nabídek a prezentací nejen našeho zařízení, ale i zařízení náhradní rodinné a výchovné péče našeho regionu. Současně se snažíme v rámci možností
posilovat využívání informačních a komunikačních technologií dětmi i pedagogickými pracovníky. Je proto
zpracován plán rozvoje ICT, který je součástí povinné
dokumentace zařízení.
Ústav je v rámci své spádové oblasti organizátorem
řady akcí sportovního, kulturního i odborného charak-

teru (Plavecká štafeta, Hradecká smeč, Závody v lehké
atletice a další).
Celkové pojetí práce v zařízení je podřízeno základnímu
poslání ústavu, daří se efektivně propracovávat komunitní systém přímého výchovného a vzdělávacího působení, jsou realizovány nové přístupy, experimentálně se
ústav podílí i na výzkumných úkolech.
Specifika práce spočívá i v určité časové limitaci pobytu
dětí a následném ověřování validity předávané komplexní zprávy.
Práva dětí umístěných v zařízení jsou v přímé praxi respektována, jsou jim vytvářeny komplexní individuální
programy. Dětem je nabízena možnost vyjádřit svůj názor v jednotlivých etapách denního i týdenního hodnocení (vesměs při předávání a přebírání příslušné skupiny
dětí), širokou platformou jsou pravidelná společná setkání s cíleně stanoveným 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). Dětskou
samosprávu (spolusprávu) vede, svolává a náměty dětí
přenáší ředitel ústavu. Je chápána rovněž jako další
možná forma přenosu názorů a požadavků.
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 eliminaci výchovných skupin a vytvoření zájmových skupin. Zařazování do těchto zájmových skupin je využíváno i jako motivačně výchovný činitel.
Na konci kalendářního roku 2017 byl zaměstnanci školského zařízení zpracován sociometrický a autoevaluační
dotazník, který přinesl následující poznatky:
- Byla prokázána motivovanost naprosté většiny pracovníků k řešení problémů a úkolů svého pracoviště, včetně
vysoké spokojenosti s celkovou koncepcí organizace,
s efektivitou řízení, se svou pracovní pozicí a osobnostními předpoklady svých vedoucích pracovníků.
- Nedostatky byly vnímány především v rámci vztaho6
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vých problémů mezi některými pracovníky, včetně nedůsledného řešení provozních problémů.
- Vyplývajícím úkolem je posílit standardy profesní komunikace, klást důraz na dodržování požadovaných a očekávaných profesních rolí, včetně dodržování pravidel odpovídajících scénářů chování a věcného, racionálního způsobu řešení problémů, s maximálním omezením emočního hodnocení a subjektivního přístupu, ovlivněného osobnostními charakteristikami a náladami participujících osob.
- Velkým nebezpečím pro potřebnou kooperaci je postupné uzavírání se jednotlivých kolektivů vůči svému pracovnímu okolí a tendence k neobjektivnímu, jednostrannému vnímání problémů především mimo své pracoviště, včetně polohy tzv. „vnějšího nepřítele“
Pro posílení kooperace mezi pracovišti byla následně realizována týmová supervize, směrovaná na pracovníky výchovného úseku DDÚ a SVP HK

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péči, základní škola a školní jídelna Hradci Králové i nadále
úzce spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové na přípravě budoucích odborníků oblasti speciálního školství i pracovníků jiných pomáhajících profesí oblasti sociální patologie mládeže.

Diagnostický ústav
Vzdělávací úsek
Výuka ve školním roce 2017 – 2018 probíhala v pěti
třídách po celý školní rok.
V 1. třídě byli vzděláváni žáci 1. – 5. ročníku, jejich
vzdělávání probíhalo dle ŠVP ZV vycházející z RVP
ZV. Ve druhé třídě se vzdělávali žáci 6. a 7. ročníku a
ve 3. třídě se vzdělávali žáci 8. a 9. ročníku. V obou
třídách probíhala výuka dle ŠVP ZV. Ve 4. třídě byli
vzděláváni žáci 7. – 9. ročníku podle RVP ZV - LMP. V
5. třídě, na pracovišti Brandlova ul., se vzdělávali žáci, kteří jsou zařazeni do skupiny, kde probíhá odborná výchovně terapeutická prodloužená péče o děti
přijaté do dětského diagnostického ústavu na základě soudního rozhodnutí nebo žádosti rodičů. 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.
Každému žákovi byl po čtrnáctidenní adaptační době
a po zjištění aktuálního stavu vědomostí a dovedností
vytvořen individuální pobytový plán výuky, který vycházel z výše uvedených kurikulárních dokumentů.
Vzdělávací program a organizace vzdělávání v DDÚ je
upravena podle individuálních vzdělávacích potřeb a
možností jednotlivých žáků.

celkem

ŠVP ZV

celkem

1. třída

-

1. třída

2

2. třída

-

2. třída

3

3. třída

-

3. třída

3

4. třída

-

4. třída

5

5. třída

-

5. třída

3

6. třída

-

6. třída

9

7. třída

0

7. třída

8

8. třída

2

8. třída

9

9. třída

1

9. třída

4

celkem

3

celkem

46

ŠVP ZV - LMP
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Celkem na pracovišti DDÚ, Říčařova ul. a Brandlova ul., bylo vzděláváno 49 kmenových žáků a jeden žák MŠ – předškolní vzdělávání. 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 naší škole byly umisťovány děti s širokým spektrem různých znevýhodnění. Žáci měli především
závažné problémy v oblasti poruch chování, a to
zejména s nerespektováním autorit – ve škole i
v rodině, se záškoláctvím, agresivitou, krádežemi,
s vlivem závadových part, dále žáci se sexuálně
rizikovým jednáním a v neposlední řadě i se zkušeností s alkoholem, kouřením a požíváním návykových látek. Šlo převážně o žáky bez motivace
ke školní práci, se syndromem ADHD, se specifickými vývojovými poruchami učení, s logopedickými problémy, ale také s onemocněním neurologického a psychiatrického charakteru. Též bylo
značné množství žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a několik žáků týraných a zneužívaných svými blízkými. Tento školní rok byli u nás
vzděláváni žáci, kteří byli v našem zařízení umístěni na žádost rodičů, tzv. smluvní pobyty, kde se
spolupracovalo s jejich kmenovými školami, kam
se po dvou měsících pobytu vraceli zpět. Na pracovištích SVP v Pardubicích a SVP Říčařova v
Hradci Králové byli vzděláváni žáci ve čtyřech třídách. Tito žáci jsou v SVP umístěni na žádost rodičů, tudíž zůstávají žáky svých kmenových škol,
s nimiž jednotlivá odloučená pracoviště SVP spolupracují při dosahování vytyčených výchovně
vzdělávacích cílů.
Na vyučující, kteří jsou plně kvalifikovaní, a jejich
přípravu byla kladena vysoká náročnost, neboť
žáci jednotlivých ročníků přicházejí a odcházejí
v průběhu celého školního roku a jejich znalosti a
dovednosti jsou i v rámci jednoho ročníku naprosto rozdílné. Jako již tradičně se jeví velmi

problematické umísťování žáků 8. a 9. ročníků
v měsíci květnu a především v měsíci červnu do naší
školy. Tento jev způsobuje významné problémy
v klasifikaci žáků a především v dalším jejich profesním zařazení. Dalším, nově se vyskytujícím jevem je
delší setrvání dětí v naší škole z důvodu legislativních
změn, kdy o následném umisťování rozhodují příslušné soudy a tudíž se celý proces prodlužuje a děti se u
nás vzdělávají déle než 2 měsíce a proto naší školou
prochází menší počet dětí, než tomu bylo
v předcházejících letech.
I v letošním roce se i naše škola aktivně zapojila do
inkluze a společného vzdělávání, která byla vládním
nařízením aplikována v září 2016. V rámci těchto
opatření se s dětmi realizovala podpůrná opatření
navrhovaná školskými poradenskými zařízeními a byla
realizována především na 1. stupni ZŠ.
Vzhledem k potřebám jednotlivých žáků probíhala
výuka zcela individuálně. Během výuky a klasifikace
bylo přihlíženo k SVPU a doporučení psychologů a
ostatních odborných pracovníků, jako jsou PPP a SPC.
Byla také prováděna individuální logopedická péče.
Byly využívány nové metody a styly práce. Jako vynikající motivace se osvědčila pochvala za sebemenší
náznak úspěšného zvládání požadavků, neboť mnozí
žáci zde zažili pochvalu poprvé v životě. Žáci byli vedeni k vytváření a upevňování školních a pracovních
návyků, k získání odpovídajících kompetencí.
Jako součást výuky vlastivědy, zeměpisu, dějepisu a
občanské výchovy absolvovali exkurzi do muzea
v Hradci Králové, na Magistrát města Hradce Králové
a do městské knihovny. 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 raftových závodů
v Hradci Králové. 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.

8
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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
a účastnili se projektu Protidrogový vlak. Další součástí výuky jsou pro žáky realizovány takové výchovně vzdělávací akce, které napomáhají k utváření a
rozvoji osobnostních vlastností prostřednictvím silného emocionálního prožitku, např. canisterapie,
divadlo Jack and Joe, beseda o Indii či Planeta 3000 –
Brazílie. Další významný výchovně vzdělávací prvek
představují terapeuticko výchovné aktivity na naší
minifarmě, kde se kromě dvou koní nacházejí čtyři
kamerunské kozičky. Tato forma činností je realizována v rámci mezipředmětových vztahů a významně
napomáhá při plnění či dosahování výchovně vzdělávacích cílů. Tyto aktivity jsou plánovány ve spolupráci
s jinými úseky, jako je odborný, výchovný a zdravotní, kdy jsou programy koncipovány na konkrétní typ
osobnosti dítěte. Dané „zážitkově zátěžové“ programy jsou také plánovány a realizovány ve formě cykloturistické či turistické. Školní rok byl náročný na
empatické vedení žáků, na klidné, důsledné a trpělivé přístupy pedagogů. Pedagogové zajišťují rovnost
přístupu k právům umístěných dětí bez jakékoli diskriminace z důvodu sociálního původu a zdravotního
stavu tím, že realizují výchovnou, vzdělávací a sociální péči a využívají různá podpůrná opatření (např.

speciálně pedagogickou a psychologickou péči). Většinou se podařilo navázat s žáky úspěšnou spolupráci a
aktivně plnit požadavky plynoucí ze vzdělávacích programů pro příslušné ročníky.
Všichni pedagogičtí pracovníci se aktivně zapojují do
dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a nejen
to, jsme fakultním pracovištěm UHK, kde studenti
získávají praxi v neučitelských oborech. Také je na
velmi dobré úrovni navázána spolupráce s Univerzitou
Pardubice, Univerzitou Olomouc, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové – obor
Sociální činnost a VOŠ Litomyšl. Příležitostně na našem pracovišti vykonávají praxi také studenti z jiných
středních a vysokých škol. Praktikanti jsou velmi spokojeni s průběhem a vedením praxí, což odpovídá stále většímu počtu zájemců o vykonání praxe právě
v naší škole.

9
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Výchovný úsek
Činnost výchovného úseku vychází a řídí se dle
schváleného vzdělávacího programu pro mimoškolní
výchovu (Edukační program DDÚ Hradec Králové)
Počty dětí a personální zabezpečení
DDÚ má celkem 5 výchovných skupin, 1 na pracovišti Brandlova a 4 na pracovišti Říčařova, ve kterých
se počet dětí pohybuje od počtu 4 – 8. U každé výchovné skupiny pracují pravidelně 2 „kmenoví“ vychovatelé, doplňují je vychovatelé pendleři, pokud
je třeba tak i asistent pedagoga a také odborní pracovníci – etopedi. Asistenti pedagoga, pomáhají v
situacích, kdy je potřeba individuálního přístup u
dětí psychicky labilních, agresivních, nebo vyžadujících soustavnější péči a dohled. Důležitým prvkem je
i účast při řešení náročných či neplánovaných situací
– akutní příjem dítěte, umístění dětí i mládeže v
rámci tzv. záchytného pracoviště, zvláště když naše
zařízení v souladu se školskou legislativou musí přijímat do tohoto režimu i svěřence z výchovných ústavů pro mládež, tedy až do věku 18.let.
V průběhu školního roku 2017/18 bylo umístěno v
zařízení 65 dětí.
Průměrná délka pobytu byla 155 dní (cca 5 měsíců).
,Počet dětí umístěných ve školním roce 2017/ 2018








chlapců
49
dívek
16
předběžné opatření a
ústavní a ochranná výchova
65
přemístění do dětských domovů 11
přemístění do výchovných ústavů a dětských
domovů se školou
22
návrat do původní rodiny
11

Výchovné skupiny
Děti jsou rozděleny do 4 výchovných skupin, zohledněn je věk, anamnéza, osobnost dítěte, školní zařazení. V současné době se do našeho zařízení dostává
proti minulým letům minimum předškoláků, je to
jen v případech, kdy jsou malé děti součástí sourozenecké skupiny.
1. skupina mladší školní věk - 9 let, koedukovaná

2. skupina 9 - 12 let, koedukovaná
3. skupina 13 – a starší, koedukovaná
4. skupina 13 - a starší, chlapecká
Kritéria pro rozdělování do skupin zahrnují i další faktory (příbuzenské vztahy, mentální úroveň, osobnostní a vztahové charakteristiky, agresivní potenciál…).
Tým odborných „skupinových“ vychovatelů pracuje
ve složení ženská – mužská autorita, vytváří tak model rodinného prostředí s nabídkou pozitivních identifikačních modelů a norem chování.
Nejstarší chlapci, kteří přicházejí s anamnézou a osobnostní prognózou výrazné agresivity, pracují ve skupině, jejíž programem je naučit je zvládat zátěžové situace společensky přijatelným způsobem, kultivovat
jejich emoce i chování, učit je vyjadřovat své myšlenky a pocity tak, aby druhé nepoškodili, nesnižovali
jejich sebeúctu, prosazovali své zájmy žádoucím způsobem, dokázali naslouchat druhým, posilovali pozitivní vzorce chování speciálně zaměřenými aktivitami.
V této skupině pracuje tým ve složení dvou vychovatelů mužů.
Činnost skupin se řídí týdenními plánovanými aktivitami, ve kterých se promítají v rámci komunitního
systému standardní, pravidelné činnosti (režimové,
klubové a zájmové) s individuálně zaměřenými odbornými činnostmi, vycházejícími z aktuálního složení
výchovné skupiny a z potřeb pedagogické i psychologické diagnostiky. Nedílnou součástí je resocializace,
aktivity zaměřené na rozvoj sociability, utváření morálních postojů, norem a hodnotového systému. Důraz je kladen na pohybové a sportovní aktivity
(vzhledem k velkému procentu dětí se syndromem
ADHD), dále pak činnosti estetické, poznávací, turistické, výtvarné, přírodovědné apod. Tento model týdenní činnosti se v podmínkách diagnostického ústavu, i přes vysokou variabilitu složení dětí, osvědčuje a
je při zachování jasné struktury dostatečně flexibilní a
přínosný.
U vybraných dětí se ve spolupráci s etopedy, psychology a dalšími pracovníky realizují individuální i skupi10
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nová 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 a systém hodnocení dětí v
rámci režimové struktury
Organizační struktura
Celková organizační struktura se opírá o pravidelný
pevný režim se sledem stabilních činností a organizačních bloků (dává dětem s ADHD nebo s deprivačními
projevy pocit jistoty, bezpečí a současně jasně vymezuje požadované „mantinely“). V rámci komunitního
systému práce je také jednou týdně organizováno
velké společné setkání, kterého se účastní všichni pedagogičtí pracovníci a děti. (Potvrzuje se, že každodenní "velké" komunity děti unavují, nemají potřebnou atmosféru a ztrácejí výlučné postavení).

Zájmová činnost
Všem dětem pravidelně nabízíme (vedle činností připravovaných ve výchovné skupině) také výběrové
pestré zájmové činnosti v rámci celého kolektivu, při
kterých dochází k přirozenému prolínání dětí z různých kmenových skupin. Důležitým faktorem u
emočně labilních jedinců je preference rozvoje základních dovedností nesoutěžní, nekontaktní formou
(plavání, posilování, cykloturistika, keramika, rybaření, lyžování, bruslení…).

Komunitní setkání je jasně strukturované, s důrazem
na terapeutické uchopení hlavního problému. Stabilní
prostředí se zažitými rituály a komunitními rolemi
vytváří model, obsahující terapeuticko- výchovné,
hodnotící, tréninkové i relaxační prvky, kde hodnotící
složka je redukována a vázána především k vybraným
aktuálním problémům, zpracovaným v prostředí skupinové dynamiky, prostřednictvím emočního prožitku.
Osvědčilo se, aby komunity vedla vždy stejná osoba,
která svou přirozenou autoritou podmiňuje pevný
rámec setkávání a stabilizaci komunitních rolí. Snažíme se, aby s vedoucím komunity aktivně a cíleně spolupracovali další pedagogičtí pracovníci. Tato komunitní forma je osvědčená ve vztahu k častým osobnostním charakteristikám umísťovaných dětí (snížená
schopnost soustředění, nízká míra frustrační tolerance, hyperaktivita – nutnost hlubšího prožitku a emočního přeladění v rámci jednotlivých součástí).

Každý týden jsou pro děti připraveny zájmové kroužky, ve kterých se mohou realizovat. Mohu si vybrat
z této pestré nabídky: plavání, výtvarný, sportovní
(florbal, hokejbal, fotbal, stolní tenis, kulečník, tenis
aj.), deskové hry, vaření, kosmetika, keramický, modelářský, PC kroužek, kondiční kulturistika, rybářský,
zahradnicko-pěstitelský, jízda na koni, bowling, inline bruslení, zimní bruslení,práce na minifarmě
(péče o zvířátka) aj.
Na vedení kroužků a jejich obsahové náplni se podílejí všichni vychovatelé, asistenti, etopedi, nabídka je
dětem předkládána dle aktuálního stavu a jejich výběr je nedílnou součástí hodnotícího systému.

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.

Na „velké“ komunitní setkání volně navazuje v týdnu
skupinové sezení s kmenovým vychovatelem (tzv. reflexní skupina), které v uzavřenějším prostředí skupiny dále zpracovává aktuální komunitní téma (forma
tréninkové skupiny, modelování problémových situací, beseda…).
11
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Hodnocení
Denní hodnocení je nedílnou součástí systematického působení na dítě. Pomocí pozitivní motivace se
vytvářejí soubory pravidel chování a jednání v sociálním prostředí, cílem je zvnitřnění hodnotových norem. Využíváme v patřičných mezích i přirozené potřeby dětí soutěžit, porovnávat se s ostatními i se
svými vlastními výkony. Zároveň se snažíme vlastní
hodnocení vést formou vzájemné interakce, zpětných vazeb mezi dítětem, dospělým a kolektivem a
náhledem na vlastní chování a jednání.
Součástí režimu je pravidelné „týdenní hodnocení“,
které probíhá v jednotlivých skupinách se skupinovými vychovateli. Děti jsou před koncem hodnotícího týdne seznámeny s návrhy na udělení „výhod“ či
„nevýhod“, mají možnost se vyjádřit jak ke svému
hodnocení, tak k hodnocení svých vrstevníků, je tu
prostor pro zpětnou vazbu, podporu úspěchů i nápovědu možných řešení nezdařených aktivit. Tyto
návrhy jsou druhý den potvrzeny posudkovou poradou, případně členěny a evidovány jako příslušná
výchovná opatření potvrzená ředitelem a týž den při
komunitním sezení oznámeny dětem. Významnou
součástí týdenního hodnocení je také stanovení jedné priority dítětem, na jejímž zlepšení bude pracovat
celý následující týden.
Tomuto „velkému hodnocení“ předchází v týdnu
každodenní hodnocení (po ukončení školy učitelem,
večer vychovatelem, ráno nočním vychovatelem).
Na základě reálné znalosti individuálních zájmů dětí
máme zpracovaný efektivní, srozumitelný a průkazný systém hodnocení jednotlivců s následnou reci-

procí udělení či odebrání výhod. Týdenní časový horizont je optimální pro využívání možností krátkodobější motivace (tj. opatření v horizontu od jednoho dne
do týdne), která se pro většinu umístěných dětí jeví
jako optimální. V některých případech je využívána
také motivace v rozsahu pouhého jednoho dne (malé
děti, nekompenzované ADHD aj.). V rámci výchovného úseku dbáme na pravidelné zařazení denního hodnocení v jednotlivých skupinách, které provádí vždy
příslušný kmenový vychovatel před předáním dětí
noční službě. Snažíme se i o další doplňující činnosti –
např. ukončit tuto hodnotící činnost dle úvahy relaxačními zklidňujícími technikami. (Základní techniky a
postupy relaxačních cvičení musí ovládat každý pedagogický pracovník.). Tyto relaxační bloky (relaxačně
rekreační prvky) jsou zařazovány vhodně i dle aktuální potřeby v rámci přímé výchovné a vzdělávací činnosti, v závislosti na psychickém stavu dětí, dále pak
při práci výběrových skupin vedených etopedy a psychology. Při těchto zpětnovazebních reflexích a hodnoceních dodržujeme zásadu individuální specifikace
hlavního problému dítěte – aktuální prioritu. Každé
dítě by mělo v rámci denních aktivit zažít dílčí prožitek úspěchu. Tento požadavek je velmi důležitý například pro děti s ADHD.

Výchovná opatření, která vyplývají z naplňování hodnotícího systému, jsou evidována a pravidelně vyhodnocována.
Přehlednost a jednoduchost hodnotícího systému a
jeho důsledné uplatňování přispívají k posilování
vlastní odpovědnosti dětí, náhledu na své chování a
jednání a tvoří základ pro postupné zvnitřňování sociálních norem. Hodnotící systém je akceptován i jejich
rodiči, kteří tak v případě projevení zájmu mají možnost sledovat průběžný vývoj chování svých dětí, mohou takto participovat na výchovném působení ve
spolupráci s našimi pracovníky, v konkrétních případech máme z jejich strany pozitivní odezvu.
Výběrové skupiny a individuální terapie
Při pravidelných „posudkových“ poradách, organizo12
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vaných 1x týdně, kladou pedagogičtí pracovníci
„terapeutickou“, nebo intervenční zakázku příslušným specializovaným odborným pracovníkům. Ti pak
zpětně seznamují ostatní s jejím průběhem, dosaženými dílčími výsledky, případně s úkoly a doporučenými opatřeními ve vztahu ke klientovi. Důležitým
úkolem posudkových porad je odlišit, které problémy
dětí bude vhodnější a efektivnější řešit prostřednictvím práce kmenových vychovatelů ve standardní
skupině, kdy zvolit výběrovou skupinu cíleně složenou z dětí s podobným problémem, nebo přesunout
důraz na individuální terapii. Individuální terapeutický přístup je u mnohých starších dětí efektivnější a je
svěřen pracovníkům s příslušnou odbornou erudicí.
Ti mají své stabilní klienty, u kterých se nestřídají a
vytváří „servis“ pro pedagogy dle aktuální zakázky.
Výběrové skupiny probíhají stabilně 1x týdně pod
vedením odborných specializovaných pracovníků
(etoped, psycholog), individuální terapie je pak realizována průběžně dle zakázek i dle momentální potřeby.

vu (př. skupinové učení, spolupráce v činnostech, přijetí a akceptace sociálních rolí…).
Klubová činnost
Osvědčenou součástí výchovného programu je klubová činnost – dětský klub (1x týdně), která klade důraz
na aktivní a relativně samostatný přístup dětí při přípravě a realizaci zábavného programu pro celý kolektiv dětí našeho zařízení.
Cílem je vedle rozvoje kreativity a samostatnosti i vytváření pozitivního modelu možných volnočasových
aktivit. Přináší často dětem novou zkušenost a prožitek při organizování a řízení činností, setkávají se s
odpovědností, kterou mají náhle „tváří v tvář“ vůči
svým kamarádům, byť je obsahem převážně zábava a
relaxace.
Pedagogická praxe
V průběhu roku se do exkurzí, observačních praxí a
průběžných pedagogických praxí zapojovali studenti
různých typů škol v rámci svých studijních programů.
Byli tu studenti těchto škol:

Univerzita Hradec Králové

Skupinová práce je výhodná pro řešení vztahových
problémů, při deficitech v sociální komunikaci – př.
metody sociálního učení. Individuální terapie je
vhodná spíše pro děti s intrapsychickými problémy.)
Efektivita výběrových terapeutických skupin, pracujících se stanovenou zakázkou, je výraznější až u dětí
staršího školního věku.



Střední odborná škola veřejnosprávní a sociální
Hradec Králové

I při standardní „frontální“ skupinové práci je důležité klást důraz na schopnosti kooperace dětí v kolekti-



Gymnázium J. K. Tyla HK,



Střední zdravotnická škola HK



Vyšší odborná škola sociální - Česká Třebová



Masarykova univerzita Brno



Universita Pardubice a další

Celkem u nás vlastní pedagogickou praxi provedlo 78
studentů, exkurze a observační akce absolvovalo 5
institucí s účastí cca 130 studentů.
Diagnostika
Konkrétním cílem je vytvořit diagnózu problémové
chování dítěte (etiologie, symptomy, rozsah, stupeň,
typ poruchy), kdy na základě identifikace nevhodného
chování, situační analýzy a v kontextu osobních charakteristik se vytváří hypotéza jeho příčin. Dalším navazujícím krokem je stanovení strategie řešení problé13
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mu, která zahrnuje širokou škálu doporučených metod a postupů, zaměřených jak na bezprostřední odstranění některých projevů nevhodného sociálního
chování v konkrétních situacích, využívajících metod
intervence a řízení, tak i konstruktivních postupů
orientovaných na prevenci a vytváření nových funkčních modelů chování, vztahů a řešení problémů, kdy
v celkovém kontextu pravděpodobných příčin se
vytváří reálný náhled dítěte na svou situaci, vůle ke
změně a posiluje se vlastní schopnost dítěte zvládat
a řešit problémy.
Správně vytvořená etopedická diagnóza předpokládá ověření úspěšnosti zvolené strategie řešení problému, potažmo přijaté hypotézy a stanovení další
prognózy vývoje, včetně příslušných doporučení.
Proces diagnostiky vyžaduje zpracování velkého
množství relevantních informací za úzké spolupráce
všech zúčastněných odborných, pedagogických i
nepedagogických pracovníků. Předpokladem je kvalitní rodinná a osobní anamnéza dítěte, doplněná
vstupním psychologickým vyšetřením osobnosti dítěte, včetně příslušných doporučení a případných
upozornění.
Sledujeme a popisujeme chování a jednání dětí především v těchto oblastech:
Adaptace na zařízení, režim, kolektiv (reakce dítěte
na změnu prostředí, způsob začlenění do kolektivu, reakce a chování vůči ostatním dětem a dětí
vůči němu, ochota a způsob přijímání autority
dospělé- ho - muže, ženy)
Způsob a míra akceptace požadavků, pravidel a norem (přizpůsobování se organizovaným a řízeným
činnostem, plnění a dodržování úkolů, pracovní
návyky, pracovní tempo, kvalita a kvantita odvedené práce)
Sebeobslužné činnosti (stravování, osobní hygiena,
hygienické návyky, chování při jídle, v koupelně,
udržování pořádku, úklid, celkový vzhled, upravenost)
Sociabilita (vztahy k ostatním, míra potřeby sociálních kontaktů, dominance, agresivní tendence,
submisivita, tolerance, povrchnost nebo hloubka
vztahu, snadnost navazování nových kontaktů,
jejich po- čet, priority ve vztazích, chování na ve-

řejnosti, v kolektivu, v soukromí, dodržování společenských pravidel a norem, vztah k rodičům…)
Emocionalita (výraznost a dynamika citových projevů, vyrovnanost, spontánnost, impulzivita, zdrženlivost, afekty, emoční ladění, nálady, emoční chladnost nebo vřelost, zralost emočních projevů, estetické cítění, morální
city - cit pro spravedlnost…)
Chování při zátěži (způsob řešení náročných, konfliktních a
stresových situací, zdolávání překá- žek,vyrovnávání se
s kritikou, neúspěchem, nepříjemnými požadavky autority, konfliktní situace při sportovních a jiných činnostech, střety, hádky... - reakce, způsob, intenzita, délka,
změny chování) s odpovědností, kterou mají náhle
„tváří v tvář“ vůči svým kamarádům, byť je obsahem
převážně zábava a relaxace. Pedagogická praxe V průběhu roku se do exkurzí, observačních praxí a průběžných pedagogických praxí zapojovali studenti různých
typů škol v rámci svých studijních programů.
Reakce na pochvalu, ocenění, projev důvěry (způsob, in-

tenzita, délka reakce nebo změny chování)
Projevy ve volné činnosti (preference činností, způsob a charakteristika hry, osobní volno, činnost bez
dozoru vychovatele... - aktivita, kreativita, dominance, individualismus, manipulace, konfliktnost pasivita, submise, vstřícnost, spolupráce, součinnost, kooperace)
Vztah k autoritě (obecný vztah k autoritám, společenským normám a jeho specifické projevy, přijí- mání
mužské a ženské autority - způsob, omezení, akceptovaný a osvědčený přístup, sociální distance ...)
Vztah k dětem (postavení a role v dětském kolektivu,
projevy dominance, submise, míra vlivu, obliby,
vztah k dětem opačného pohlaví, k mladším, starším, preference a výběr kamarádů - množství, znaky, způsob komunikace,...)
Hodnotová orientace, stupeň morálního a charakterového vývoje - na základě popisu konkrétního
jednání dítěte v kontextu situace (chování a jednání dítěte se řídí hlediskem aktuálního prožitku a
potřeby, je účelově modifikované na základě trestů a odměn, výhodnou dohodou), přizpůsobuje se
a přijímá sociální roli dle očekávání dospělých, vědomě akceptuje normy…)
Zájmy a profesní orientace (okruh zájmů dítěte, jejich
hloubka, stabilita, projevy, aktivita zaměřená k
jejich realizaci …)
Vývoj chování, pozorované změny (popis v kontextu
situace)
V návaznosti na získané, průběžně doplňované a pra14
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videlně vyhodnocované údaje o chování dítěte se
vytvoří a postupně modifikuje individuální program
pomoci (resocializační, výchovný, terapeutický program.) Ve standardní podobě pro všechny děti jej
týmově vytváří příslušní pedagogičtí pracovníci, pro
potřebu individuální systematické odborné péče u
potřebných dětí jej vytváří příslušní odborní pracovníci (etoped, psycholog, terapeut).

Výsledné diagnostické šetření je pak zpracováno
formou závěrečné zprávy, která je součástí celkového pedagogicko psychologického vyšetření každého
svěřence.
V souvislosti s ustanoveními Zákona č. 109/2002 Sb.
o výkonu ústavní výchovy pokračovaly v průběhu
školního roku v rámci posudkových porad metodické semináře s vychovateli k realizaci plánů rozvoje
osobnosti jednotlivých dětí. Plány rozvoje osobnosti
jsou nedílnou součástí závěrečných zpráv.
Projekt dětská minifarma

(terapie za pomoci hospodářských zvířat)
Součástí koncepce rozvoje školského zařízení se stal
zpracovaný a od konce minulého roku postupně
realizovaný Projekt dětské minifarmy, se záměrem
využití vhodných hospodářských zvířat k rozšíření a
doplnění výchovně terapeutického programu ohroženým dětem s psychosociálními problémy prostřednictvím přístupů animoterapie.
Cílovou skupinou jsou děti přijaté k pobytu do diagnostického ústavu nebo do SVP, které mají osobnostní problémy především v oblasti emotivity a
sociability, kdy prostřednictvím činností a vztahu ke
zvířeti se podporuje úprava jejich psychických problémů a rehabilituje nebo vytváří potřebná kvalita
ve vztazích k lidem.
Pomocí modifikovaných kontaktních aktivit (hra,
péče, pracovní terapie, výchova k pracovním návykům a odpovědnosti, edukace na principu zážitkové
pedagogiky…) s vhodně vybranými zvířaty se daří
pomáhat především dětem s osobnostními problémy z okruhu úzkostných poruch, dětem s adaptačními problémy, včetně dětí s prožitým traumatem.
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Výchovné a terapeutické cíle projektu:
Prostřednictvím vztahu se zvířetem podpořit u ohrožených dětí úpravu psychických problémů a rehabilitovat
narušenou kvalitu sociálních vazeb (zvíře získává funkci
přechodového objektu a sociálního katalyzátoru), zvýšit jejich sebedůvěru a odpovědnost, včetně pocitu
přijetí a uznání s důsledkem posílení sebeobrazu a pozitivních zdrojů sebeúcty.
Cílem programu je nejen navození a posílení pozitivních emocí, včetně sociálního cítění a podpory primární motivace k činnosti, ale také vytvoření pocitu bezpečí, sdílení a rozvoj zájmu o přírodu prostřednictvím
zážitkové edukace.
Projekt byl realizován svépomocí, díky nasazení pracovníků výchovného úseku byla vybudována ohrada,
hospodářské zázemí i další pomůcky pro úspěšný chov
holandských minikoziček a poníků.
Letní táborové pobyty
Důležitou součástí i jsou i dva letní tábory. První v Borovničce má formu celotáborové hry s plněním různých
individuálních i skupinových úkolů, je týdenní, zaměřen
na upevňování vztahů, kooperaci vrstevníků. Tábor
zahrnuje celou škálu činností – soutěže, sport, branné
prvky, poznávání přírody, které rozvíjejí poznávací a
rozumové schopnosti.

Druhý tábor v Krkonoších je 14 denní, zaměřen na zátěž, překonávání překážek, horskou turistiku. Děti mají
možnost poznat krásy národního parku, zdolat nejvyšší
horu České republiky, vyzkouší si svoji zdatnost v lano-
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vém centru a za odměnu se svezou na lanovkách,
často poprvé v životě.
Děti tak smysluplně využijí své schopnosti, zájmy a
zažijí komunitní společenství i v jiných podmínkách
než je pobyt v Hradci Králové. Zároveň je to i prostor
pro relaxaci a neformální navazování kontaktů nejen
mezi dětmi vzájemně, ale i dětmi a dospělými, včetně vazeb na širší sociální prostředí, což je významný
reedukační faktor v jejich programu.
Další výchovně vzdělávací aktivity
Mimoškolní činnost byla zaměřena na realizaci výchovných a výukových cílů formou naplňování volnočasových aktivit. Záměrně a cíleně volené akce
umožňují zvnitřnění návyků k vhodnému využívání
volného času svěřených dětí a pro pedagogické pracovníky vhodnou příležitost k prohloubení jejich diagnostiky. V rámci regionu se naše zařízení stalo hlavním koordinátorem sportovních a kulturních zájmových činností. Pravidelně je sestavován a vydáván
plán těchto aktivit, což se osvědčuje při přípravě a
motivací dětí. Atraktivní je úzká spolupráce s hokejovým týmem HC Mountfield Hradec Králové i s A týmem fotbalové- ho klubu FC Hradec Králové. Hráči
obou týmů chodí za našimi dětmi na pravidelné besedy, oba kluby nám poskytují permanentky na
utkání, díky kterým máme v průběhu roku možnost
zdarma navštěvovat všechny zápasy. Nechybí ani
vzájemná přátelská utkání ve fotbale či v pozemním
hokeji.
Přehled vlastních společných akcí:

sportovní olympiády DDÚ

branný závod

cyklistická zátěž

sportovní turnaje ve stolním tenise

plavecká štafeta

turnaje ve stolním hokeji

fotbalová utkání děti versus dospělí

návštěva kulturních a společenských akcí, které jsou nabízeny organizacemi v Hradci Králové a Pardubicích, ale také v Praze Dožínky,
Slavnosti královny Elišky aj.)

návštěvy sportovních utkání 1. fotbalové ligy,
1. hokejové ligy a 1. ligy basketbalu

vystoupení různých uměleckých sdružení



















Klicperovo divadlo a divadlo Drak v Hradci Králové
návštěva filmových představení
karnevaly, pálení čarodějnic
soutěž DDÚ hledá talent
týden velikonočních zvyků a tradic
přednášky o dentální hygieně
návštěvy dětského centra Tongo
přátelská sportovní utkání ve florbale
závod v běhu na lyžích
dětský den
přátelské zápasy v kopané s DD Nechanice
IQ landia Liberec
výstava motýlů Praha
exkurze ve Výzkumném ústavu Holovousy
rybářské závody Jeníkovice
exkurze v Domu na půli cesty
návštěva zámků a hradů Potštejn, Litice, Opočno,
Doudleby aj.

Přehled akcí pořádaných jinými zařízeními, kterých
jsme se zúčastnili:








Nohejbalový turnaj – DDŠ Kostelec nad Orlicí
Fotbalový turnaj – DDŠ Chrudim
Atletické závody – DDŠ Chrudim
Závody branné zdatnosti - DD Dolní Lánov
Cyklistické závody do vrchu - DDŠ Kostelec nad
Orlicí
Fotbalový turnaj v Trutnově – DDŠ Horní Maršov
Závody raftů – gymnázium J. K. Tyla v HK

Přehled akcí, které jsme organizovali pro jiná zařízení:
celoregionální akce pro zařízení s náhradní rodinnou a
výchovnou péčí:

Černobílý gól – turnaj v kopané

Soutěž v lehké atletice - atletické závody

Plavecká štafeta - plavecké závody

Hradecká smeč – turnaj ve stolním tenisu
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Odborný a sociální 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 diagnostickém vyšetření a sestavování potřebných individuálních výchovně vzdělávacích programů rozvoje osobnosti dítěte. Poskytovali servis pedagogickým pracovníkům, a to včetně metodické pomoci celému
týmu. Jednalo se o podíl na vedení odborných přednášek a seminářů pro pedagogické pracovníky zařízení. Etoped koordinátor zajišťoval dle Plánu vzdělávání odborné vzdělávání pracovníků našeho zařízení,
ale i zařízení etopedické sítě, prostřednictvím realizovaných přednášek a kurzů.
Psychologové a etopedi dále zabezpečují potřebné
intervenční služby dětem na pobytu v našem zařízení
ale i v zařízeních spádové oblasti. Provádějí vstupní
psychologické vyšetření dětí a doporučují opatření
ke zvýšení efektivity reedukačního a resocializačního
působení. V rámci přímého působení na děti organizují a uskutečňují individuální, skupinovou a rodinnou terapii. Formou ambulantní péče poskytují služby dětem po ukončení pobytu v zařízení.

Dále se zaškolení psychologové a etoped zařízení
podílí na ověřování standardů kvality péče o děti ve
školských zařízeních našeho regionu.
Speciální pedagog—etoped uskutečňuje speciálně
pedagogické nápravné, edukační, reedukační a kompenzační činnosti s jedinci a skupinami dětí. Dále připravuje, odborně vede a vyhodnocuje speciálně pedagogické edukační, výcvikové, terapeutické a preventivní programy osobnostního rozvoje dítěte. V
neposlední řadě odborný úsek iniciuje a realizuje
případová setkání odborníků a zainteresovaných
strav při řešení záležitostí umístěných dětí. Provádí
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odbornou a metodickou činnost ve školských zařízeních spádové sítě.
Pro následující období odborní pracovníci diagnostického ústavu chtějí pokračovat kromě vlastních
terapeutických činností s dítětem také ve spolupráci 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 po-mocníkem v řešení
péče o ohrožené děti. Dalším důležitým úkolem i
nadále zůstává spolupráce se zařízeními spádové
oblasti při realizaci standardů péče a zpracování
Programů rozvoje osobnosti dětí dle metodického
pokynu MŠMT.
Úsek sociálně právní agendy poskytuje služby dětem umístěným na pobytu na základě soudního
rozhodnutí i na základě žádosti zákonných zástupců. V jejich pracovní náplni je jak přímý kontakt s
dítětem a jeho zákonnými zástupci, tak i komunikace se všemi zainteresovanými subjekty, jako jsou
kmenové školy, orgány sociálně právní ochrany dětí
příslušných okresních úřadů, školská zařízení pro
výkon ústavní a ochranné výchovy, soudy, policie,
zdravotnická zařízení, atd.
Toto pracovní zařazení klade svým širokým rozsahem požadovaných činností vysoké profesní nároky
a současně potvrzuje nezastupitelné místo diagnostického ústavu v systému náhradní výchovné péče.
V uplynulém školním roce nebylo provedenými
kontrolami státního zastupitelství a školské inspekce zjištěno pochybení či nedostatky ve vedení agendy
umístěných 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,
Personální zabezpečení

Hradec Králové

Tým elokovaného pracoviště byl zabezpečen v rámci
vzdělávacího úseku 2 učiteli, výchovný úsek byl obsazen 2 vychovateli a 2 asistenty, dále pak 3 asistenty
pro noční práci. Odborné zázemí poskytoval etoped a
v rámci sníženého úvazku psycholožka, dále pak sociální pracovnice. Provozní úsek zastupuje vedoucí provozu, 2 kuchařky a dva hospodářští pracovníci. V čele
pracoviště je zástupce ředitele pro odloučené pracoviště.

Organizační změna, důvody, cíle
Dětský diagnostický ústav připravil s platností od 1.
ledna 2016 ve svém programu organizační změny,
upravující strukturu poskytovaných služeb, vyplývající z aktuálních požadavků a potřeb klientů školského
zařízení i spolupracujících subjektů.
Jde o odbornou výchovně terapeutickou prodlouženou péči o děti přijaté do DDÚ HK na základě rozhodnutí soudu nebo žádosti rodičů, jejichž osobnostní
charakteristiky a typy problémů akcentují potřebu
více stabilního prostředí v rámci činnosti vyčleněné
skupiny, s důrazem na poskytování souvisejících ambulantních služeb a výchovné podpory jejich rodinám. Činnost a program této vyčleněné skupiny,
včetně příslušné třídy základní školy, je propojen a
koordinován se školními i mimoškolními aktivitami
v rámci celého školského zařízení, tak aby byly
v požadované míře zajištěny potřebné sociální kontakty umístěných dětí.

Činnost pracoviště
V období od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018 zde bylo umístěno 8 dětí (4 dívky a 4 chlapci), další 2 děvčata a 1
chlapec byli vedeni ve stavu a docházeli z rodinného
prostředí na pravidelné konzultace.

Hlavním cílem bylo naplnit zamýšlené cíle a požadavky. Vedle systematického a provázaného odborného
vedení dětí jak v individuální rovině, tak i v rámci týmového vedení ze strany výchovného, vzdělávacího i
odborného úseku, se využívalo i možností, které poskytuje vlastní umístění pracoviště – vedle standardních nabídek kulturního i společenského vyžití, také
zapojení do zájmových kroužků domu dětí a mládeže,
kde jsme opět navázali dobrou spolupráci a využití i
večerních divadelních představení.

Jedním z cílů tohoto výchovně terapeutického a stabilizačního programu, nabízeného nejčastěji v délce
přesahující standardní dvouměsíční pobyt, je návrat
dětí do rodin, včetně poskytování následné podpory.
Prakticky 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 mimoústavního prostředí, vyžadující posílení jejich příslušných osobnostních kompetencí.

Zároveň se nezapomínalo i na propojení s dětským
kolektivem pracoviště Říčařova, kdy jsme s dětmi pra-
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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 zájem, daří se narovnávat vzájemné
vztahy. Pravidelnou spoluprací dosahujeme úspěchu
při stabilizaci rodinných vztahů, a vazeb, lépe se nastavují výchovné postupy a lze i participovat na některých terapeuticko léčebných procesech (eliminace
patologických projevů v oblasti zkušenosti s drogovou
problematikou).

videlně navštěvovali a podíleli se na dětském klubu
a činnostech zájmových 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 poškozené, narušené či
nedostačivé vzájemné vztahy a vazby. Probíhaly cílené i spontánní konzultace a společná sezení s dětmi,
návštěvy v rodinách či v zařízeních náhradní rodinné
péče a poměrně masivní možnost víkendových pobytů v rodinném prostředí, včetně následné výměny
informací a zpětné vazby o vlastním průběhu. Významnou kategorií péče byla v případě návratů dětí
do rodinného a školního prostředí práce s třídním
kolektivem a učiteli kmenové školy pro vytváření
přátelského a tolerantního přijetí našich dětí.

Pro děti, které pokračují v naší přímé péči, je připraveno stabilní prostředí, individuálnější prostředí pro
školní vzdělávací programy a možnost i nadále využívat různé formy naplňování mimoškolní činnosti.
Specifikum pracoviště je právě uzavřenější kolektiv
nejen dětí, pedagogických a odborných pracovníků,
ale i pracovníků provozního úseku. Ti se zúčastňují i
vybraných komunitních sezení, jsou více 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 zároveň je přátelská a pomáhající.

K 31. 8. ukončilo pobyt 8 dětí. Z toho se zpět do rodinné péče vrátily 3 děti, 1 dítě bylo umístěno do
DD, 2 děti do DDŠ, 3 děti po dohodě s rodiči i pracovníky příslušných sociálních odborů péče o děti
pokračují v pobytu našeho pracoviště.

Organizační náležitosti řízení a běhu odloučeného
pracoviště, včetně spolupráce s pracovištěm Říčařova,
se stále postupně vyvíjejí, aktuálně jsou upravovány;
probíhají společné porady obou pracovišť, na letních
táborových pobytech se podílejí pracovníci obou týmů.

Hodnocení činnosti pracoviště
I nadále se potvrzuje, že elokované pracoviště svým
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Středisko výchovné péče Hradec Králové
Pracoviště Návrat
Základní údaje o pracovišti
SVP Návrat poskytuje služby ambulantní, stacionární
a internátní na adrese Říčařova 277 Hradec Králové.
Propojení internátních, stacionárních a ambulantních
služeb v jedné budově se i nadále osvědčuje
z hlediska komplexnosti poskytovaných služeb, sdílení a předávání informací v rámci organizace i koordinaci činností nabízených klientům.

Služby SVP jsou určeny dětem, zletilým osobám do
ukončení přípravy pro budoucí povolání, nejdéle
však do 26 let věku, osobám odpovědným za výchovu a pedagogickým pracovníkům a také dětem, u
nichž o zařazení do střediska rozhodl soud, či podle
zvláštního právního předpisu bylo uloženo výchovné opatření.

Personální zabezpečení
Funkce

Cíle a zásady nabízených služeb
Odborná preventivní pomoc v oblasti poradenských,
výchovně terapeutických a intervenčních služeb, zaměřených k nápravě osobnostních problémů klienta,
projevujících se v oblasti jeho chování, prožívání a
vztahů, s cílem posílení potřebných kompetencí a
jeho stabilizace v kontextu rodiny a školního prostředí. Dále vytváření podmínek pro eliminaci rizikového
chování a předcházení rozvoji sociálně patologických
jevů, stanovování způsobu poradenské podpory klientovi při zvládání tíživých životních situací. Na základě výsledků vyšetření v ambulantním programu, doporučí odborný pracovník další formy péče, včetně
možného doporučení zařadit klienta do celodenní či
internátní služby na základě žádosti zákonných 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 docházení na dohodnuté konzultace je předpokladem efektivní spolupráce.

Přepočtený úvazek

Zástupce ředitele pro SVP,
etoped

1

Etoped

1

Psycholog

4

Sociální pracovník

1

Učitel

3

Vychovatel

5

Asistent pedagoga

2 (noční)

Bezpečnostní pracovník

1

Celkem
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Ambulantní služby
Ve školním roce 2017/2018 využilo ambulantních
konzultací 216 klientů, z toho 172 bylo nových. Nejčastěji řešenou problematikou byla témata související s výchovnými problémy ve škole i v rodině
(nerespektování autority, opoziční vzdor, agresivita,
neplnění pokynů, vztahové problémy uvnitř rodiny –
mezi sourozenci, po rozchodu/rozvodu rodičů, partnerů). Velmi početná je klientela s výukovými problémy (ADHD, SVPU, záškoláctví, neplnění domácích
úkolů a přípravy, výrazné zhoršování prospěchu) a
klientela se vztahovými tématy (maladaptivita
v dětských kolektivech, vyčleňování, ubližování –
verbální, fyzické, v rámci sociálních sítí). Další problémy řešené v ambulanci velmi často jsou lži, krádeže, pohyb v závadové partě, zneužívání návykových látek (THC, 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. Zájem
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Internátní služba

byl i o poradenské a výchovně vzdělávací služby
pro rodiny s dětmi předškolního věku (v 7 případech) nebo studenty po ukončení povinné školní
docházky (30 případů). Klienty do SVP doporučují
odborní lékaři, metodici prevence a výchovní poradci, školní psychologové a pracovníci OSPOD nebo přicházejí sami zákonní zástupci, kteří si službu
vyhledali.

Internátní forma poskytovaných služeb je zajištěna
nepřetržitou výchovně vzdělávací péčí, včetně ubytování a stravy, a plněním individuálního vzdělávacího
plánu vypracovaného kmenovou školou žáka. Podmínkou pro přijetí klienta do internátního oddělení
je doporučení oddělení ambulantního, případně dalších participujících organizací.

V tomto školním roce byla otevřena dětská skupina
pro děti s dg. ADHD mladšího školního věku. Skupinová práce se velmi osvědčila, zpětná vazba zákonných zástupců a škol je pozitivní a je důvodem pro
to, aby v dalším školním roce pokračovala.
Z důvodu místní a časové dostupnosti bude skupinová práce s vybranými dětmi probíhat na elokovaném pracovišti DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ v ulici Brandlova
Hradec Králové.

Kapacita internátního oddělení SVP Návrat 8 + 8 dětí
rozdělených do dvou výchovných skupin a školních
tříd, kde je prostor realizovat i služby stacionáře.
Skupiny jsou koedukované. Pobyt klientů v internátním oddělení trvá nejdéle 8 týdnů a je nejčastěji realizován na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi SVP a 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 sexuálněrizikové chování, autoagrese, zneužívání návykových
látek. Konstatujeme, že důvody přijetí dětí do internátní služby jsou srovnatelné s předchozím obdobím.
Počet dětí z rodin úplných, neúplných a doplněných
je byl vyrovnaný. K pobytu do internátního oddělení
byli přijati také klienti z náhradní rodinné péče
(celkem 6). Internátní služby absolvovalo 53 dětí.

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. Děti
do SVP docházejí ve všední dny, a to nejméně
v rozsahu 8 hodin, zpravidla po dobu dvou měsíců.
Program je specifickou formou internátní služby,
která klade především na rodiče zvýšené nároky na
spolupráci se střediskem. Děti jsou vřazeny do výchovných skupin „běžné“ internátní služby, ale ve
středisku nepřespávají a neabsolvují (pokud není
dohodnuto jinak) víkendové programy s ostatními
dětmi v internátních službách. Jde tak o velmi úzce
provázanou spolupráci střediska a rodiny. Program
je mimo jiné vhodný pro děti, které hůře snášejí
odloučení od rodiny a jejich problémy mají vztah
především k plnění školních povinností a začlenění
do vrstevnických kolektivů.

Internátní oddělení využívá při práci s dětmi režimové prvky a nastavená pravidla. Klienti SVP jsou vedeni týmem odborných pracovníků, kteří uplatňují metody práce v podobě individuálního přístupu

Služba celodenního stacionáře je personálně zajištěna týmem odborných pracovníků internátních
služeb.
V uplynulém školním roce o tuto službu byl zájem
ve 5 případech, absolvovaly pouze 2 děti.
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(především v rámci vyučování), skupinové a individuální terapie, psychologických a sociometrických her,
muzikoterapie, dramaterapie, arteterapie, jsou uplatňovány relaxační techniky (imaginace, autogenní trénink). V rámci minifarmy uplatňujeme aktivity
s využitím koní, které jsou nedílnou součástí komplexní diagnostiky.

služeb navštíví příslušný učitel a psycholog SVP. Významná je také spolupráce s pracovníky OSPOD a
dalšími participujícími institucemi, které se podílejí
na pomoci rodině i dětem.
Aktivity a prezentace SVP

Významnou součástí programu SVP je fungující komunitní systém práce. Obsahuje terapeuticko-výchovné,
hodnotící, tréninkové i relaxační prvky. Hodnotící
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 hodnotícího systému a provádí se s ohledem k jejich osobnostním charakteristikám. Mnoho dětí přichází s negativní zkušeností ve vztahu ke škole, nerespektováním autorit obecně, zachytili jsme i výraznou citovou
deprivaci, více než polovina klientů má diagnostikováno ADHD. Registrujeme také zvýšenou pohotovost k
afektivně impulzivnímu chování různého druhů
(agrese slovní i fyzická, 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 odborným úspěchům přispívá intenzivnější spolupráce s rodinami dětí, pedagogové SVP jsou v kontaktu s rodiči, klienti absolvují víkendové či prázdninové
pobyty doma, rodiče jsou pravidelně informováni o
naší péči, o vzniklých problémech jejich dětí a je-li
navázána atmosféra vzájemné důvěry, domlouváme s
rodiči i výchovnou strategii. Pro udržování nastavených pozitivních změn doporučujeme rodičům v rámci individuálních osobních konzultací, jak postupovat
po ukončení spolupráce s internátním oddělením.
Důležitá je spolupráce s kmenovými školami. Na základě informovaného souhlasu školu v některých
opodstatněných případech po ukončení internátních

Středisko výchovné péče Návrat je zváno k účasti na
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 2017/2018 byly v rámci SVP poskytovány praxe studentům pedagogických a sociálních
oborů, také stáže pro pracovníky jiných zařízení.
Pedagogičtí pracovníci v internátních službách realizovali nebo se zúčastnili řady zajímavých akcí, například: návštěva muzea v Mladé Boleslavi, Den
s Městskou policií, Plavecká štafeta, Hradecká smeč,
lehkoatletické závody Sokol Hradec Králové, účast
na hokejových a basketbalových utkáních, workshopy v Městské knihovně HK a další.
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.
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Počet klientů internátního oddělení doporučených z jiného SVP:
Mimoza
Varianta
Kompas
ostatní (Achat HK, SVP Svitavy, Riaps)

2
6
7
2

CELKEM

16

Kvantitativní přehled o odborné činnosti ambulance SVP a počtech klientů
Počet

Předškolní

Plnící školní docházku

Po ukončení školní
docházky

Počet klientů v ambulantní péči

216

7

179

30

Noví klienti ambulantního pracoviště

172

7

141

24

Celkem (P/CP)

Chlapci (P/CP)

Dívky (P/CP)

53 (53/2)

34 (33/1)

19 (18/1)

2 (2/0)

1 (1/0)

1 (1/0)

Počty klientů internátní služby
Počty předčasně ukončených pobytů
Výchovné problémy vedoucí k pobytu v SVP (P+CP)
Krádeže - doma
ve škole
na veřejnosti

Počet klientů
14
2
3
7

Záškoláctví
Výchovné problémy - ve škole
doma
mimo domov

45
46
9
8
2
5
14

Útěky
Drogy
Vyšetřován policií
Závadová parta

Počty žáků v jednotlivých ročnících školy

Základní škola (P/CP)

Zvláštní škola

1.ročník
2.

1 (1/0)
1 (1/0)

0
0

3.

5 (4/1)

0

4.

1 (1/0)

0

5.

6 (6/0)

0

6.

9 (9/0)

0

7.

9 (9/0)

0

8.

17 (16/1)

0

P—pobyt;

9.

4 (4/0)

0

CP—celodenní péče

53

0

Celkem
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Pracoviště Kompas
Základní údaje o pracovišti

SVP Kompas Náchod na počátku školního roku zajišťoval 4členný odborný tým. Provoz střediska byl od
ledna tohoto roku oslaben o jednoho kolegu. Jeho
absence se nepodařila do konce školního roku nahradit kvalifikovaným pracovníkem. Přesto zbývající pracovníci se snažili tuto ztrátu plně zabezpečit. Středisko fungovalo po všech stránkách i v oslabení a všem
klientům se dostalo adekvátní odborné péče.

Středisko výchovné péče KOMPAS je ambulantním
poradenským a terapeutickým zařízením pro práci
s dětmi a mládeží s poruchami chování a rizikovými
faktory vývoje.

Středisko působí v Náchodě od r. 1998. Od roku 2001
je součástí Dětského diagnostického ústavu Hradec
Králové. Sídlo střediska je v Náchodě v ulici Smiřických 1237.

Všichni pracovníci se průběžně vzdělávají převážně
formou krátkodobých, jednorázových kurzů nebo
školících akcí. Vedoucí střediska má ukončený výcvik
v krizové intervenci a nyní pokračuje v pětiletém sebezkušenostním výcviku.

KOMPAS užívá prostory v objektu Pedagogicko - psychologické poradny Náchod společně s touto poradnou a Speciálně pedagogickým centrem Náchod.
SVP Náchod využívá pravidelně 1x týdně terapeutickou místnost v Broumově, která se nachází v ul. Lidická 174.

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 ale
dostává také rodičům, zákonným zástupcům klienta,
případně jeho prarodičům, učitelům, vychovatelům a
dalším. Z důvodu oslabení profesního týmu se tento
rok neuskutečnily dětské ani rodičovské skupiny, o
které je každoročně velký zájem ze strany rodičů.

Středisko poskytuje ambulantní péči dětem a mládeži
s rizikem či projevy poruch chování. Pomoc se realizuje jako sekundární prevence osobnostních a profesních selhávání s cílem, aby nedocházelo k nežádoucím
omezením rozvoje a vzdělávacích možností jedince.
Služby jsou zaměřeny také k řešení vztahových a
zejména rodinných vazeb dětí a mládeže tak, aby bylo
v maximální možné míře zamezeno odebírání dětí
z rodin do ústavní výchovy. V neposlední řadě je náplní práce střediska i prevence závažných sociálně patologických jevů jakými jsou například kyberšikana, začleňování dětí do rizikových skupin typu asociální party, extrémistických hnutí, ale i prevence toxikomanie
apod.

Část klientely ambulance také v indikovaných případech, při zvážení prognózy a limitů ambulantního
pracoviště předáváme do vlastní sítě pobytových
středisek případně dobrovolných pobytů v DDÚ. Výhodou je práce v jednom systému a možnost efektivní pomoci dítěti v rámci jednoho systému.

Personální zabezpečení
Funkce

Přepočtený úvazek

Přepočtený úvazek

1. pololetí

2. pololetí

Vedoucí SVP,
etoped

0,8

0,9

Psycholog

0,8

-

1

1

3

2

Sociální pracovník

Celkem

V nutných případech středisko poskytuje také krizovou intervenci, případně jednorázovou pomoc zpravidla spojenou s následným nasměrováním klienta
na vhodné, odborně příslušné pracoviště jiného subjektu. Častými navazujícími nebo zase předcházejícími službami naší činnosti byla i v uplynulém roce již
tradičně zejména pedopsychiatrické ambulance, regionálně příslušná pracoviště OSPODu, případně řidčeji krizová centra, poradny, azylové domy a další.
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Úzká spolupráce je navázána i s Probační a mediační
službou.
Stále roste i poptávka po odborné práci v lokalitě
Broumovsko, psycholog pravidelně dojíždí každý pátek
do terapeutické místnosti.
Zároveň jsme zaznamenali velký zájem škol o pomoc,
ze všech oblastí naší lokality. Poptávají se po konzultacích a poradenství, mají zájem o individuální práci
s jednotlivcem i o skupinové činnosti se třídními kolektivy.
Aktivity a prezentace SVP
Středisko převážně prostřednictvím vedoucího 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.
Podařilo se navázat četné nové kontakty, daří se nabízet naše služby a také naopak ke vhodným navazujícím
službám naše klienty přivádět.

kterým byla doporučena spolupráce na základě
pozitivních referencí z oblasti přátelských, kolegiálních nebo sousedských vazeb.
V letošním školním roce bylo odbaveno celkem
144 klientů od předškolního do dorostového věku, z toho bylo 125 nových případů a zbývající
byli klienti, kteří po určité době obnovili kontakt
se střediskem. K důležitým faktům patří i fakt,že
vedle uvedených 144 klientů jsou klienty střediska samozřejmě i rodiče a další zákonní zástupci,
kterým pracoviště vedle poradenství poskytuje i
možnost rodinného poradenství a dalšího odborného vedení.

Dle všech dostupných zpětných vazeb je činnost střediska v regionu hodnocena jako velmi kvalitní a potřebná. Objektivně to může potvrzovat i meziroční nárůst počtu klientů přičemž se zdaleka nejedná jen o
klientelu indukovanou institucemi typu OSPOD a školy,
ale ve velké míře jde také o nové klienty tzv. z ulice,
Kvantitativní přehled o odborné činnosti ambulance SVP a počet klientů SVP.

Počet

Předškolní

Plnící školní
docházku

Po ukončení školní docházky

Počet klientů v ambulantní péči

144

2

133

9

Noví klienti ambulantního pracoviště

125

5

115

5

Typ činnosti

Počet konzultací

Počet hodin

125

203

8

16

Konzultace
Skupinová práce

535
0

871,5
0

Psychologické vyšetření

61

137

Celkem

729

1227,5

Vstupní pohovor
Krizová intervence
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Pracoviště Varianta
pracujeme především s kurátory a sociálními pracovníky orgánů péče o dítě Městských úřadů v
Trutnově, Dvoře Králové nad Labem a Jilemnicí,
spolupracujeme 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.

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, učiteli, kteří jsou vystavováni nepříznivým sociálním vlivům, či experimentují s alkoholem a dalšími
návykovými látkami. Dále pracuje s klienty, kteří mají
počínající i rozvinuté poruchy chování v rovině disociální, asociální i antisociální (agresivita, záškoláctví, lži,
krádeže, juvenilní delikvence, útěky z domova, toulání
…).

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 a ústřední činností však nadále zůstává individuální práce s klientem a s jeho rodiči.
V tomto školním roce jsme poskytli služby celkem
171 klientům, z toho bylo 108 nových klientů,
přičemž převážnou část tvořili žáci základních
škol. Počet klientů po ukončení povinné školní
docházky se standardně drží kolem počtu 10 klientů. Nejčastěji nabízenou službou je individuální
práce s klientem a práce s rodinou.

Středisko poskytuje psychologickou a speciálněpedagogickou podporu a všem svým klientům poskytuje výchovné poradenství a kazuistické a metodické
konzultace pro rodiče, učitele a další zájemce.

Početní rozdíl mezi dětmi se školními a rodinnými

Personální zajištění
Funkce

problémy není statisticky významný. Nejčastějším
iniciátorem spolupráce byli v tomto školním roce

Přepočtený úvazek

Vedoucí SVP,
etoped

1

Psycholog

1

Sociální pracovník

1

Celkem

3

školy (57) a samotní rodiče (54), významný podíl

Ambulantní činnost

Středisko se podařilo úspěšně začlenit do systému
zařízení poskytujících preventivně výchovnou péči
dětem a mládeži v trutnovském regionu a navázalo
s nimi aktivní spolupráci. Při své činnosti úzce spolu-
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tvoří klienti přijatí na základě doporučení kurátorů

adekvátní jeho personálnímu obsazení.

OSPOD(41).

Školní rok 2017/2018 proběhl v duchu udržování kontaktů a vztahů se školami, odděleními
OSPOD a spolupracujícími organizacemi ve
spádové oblasti SVP Varianta.

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

Kvantitativní přehled o odborné činnosti ambulance SVP a počet klientů SVP.

Počet

Předškolní

Plnící školní
docházku

Po ukončení školní docházky

Počet klientů v ambulantní péči

171

8

152

11

Noví klienti ambulantního pracoviště

108

8

97

3

Typ činnosti

Počet konzultací

Počet hodin

Vstupní pohovor

108

190

Konzultace

769

1155

Skupinová práce

0

0

Psychologické vyšetření

45

91

Celkem

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. Samostatně působí v regionu bývalého okresu Ústí
nad Orlicí jako ambulantní zařízení poskytující poradensko – terapeutickou a preventivně – výchovnou péči dětem a mládeži v obtížné životní situaci, převážně spojené
s poruchami chování a rizikovými faktory vývoje.
Naše středisko má detašované pracoviště v Lanškrouně,
v budově městského úřadu, kdy odborný pracovník dojíždí za klienty 1x za 14 dnů.
Práce střediska je zaměřena na přímou odbornou intervenci v oblasti diagnostiky a reedukace poruch chování
(psychologická a speciálně pedagogická – etopedická
diagnostika, individuální a rodinná terapie, práce s dětskou skupinou) a zahrnuje také širší preventivní a metodické aktivity v oblasti sociálně patologických jevů, ve
spolupráci se soudy, které nám umísťují k ambulantní
péči děti a mladistvé v rámci uloženého výchovného
opatření.
Personální zabezpečení
Všichni pracovníci mají požadované vzdělání, psychoterapeutické výcviky, průběžně absolvují další kurzy a seFunkce
Vedoucí SVP,
etoped
Psycholog
Sociální pracovník

Celkem

Přepočtený úvazek
1
1,4
1
3,4

mináře. Každý pedagogický pracovník je pod individuální
supervizí.
Ambulantní činnost
Od září 2013 se naše pracoviště nachází na adrese Andrlíkova 972 v Ústí nad Orlicí. Máme k dispozici 5 místností
a 1 malou kuchyňku v přízemí a prvním patře
v pronajatých prostorách. Prostory jsou ideální pro individuální práci s dítětem a jeho rodiči. Chyběla nám však
místnost na skupinovou práci, kdy skupiny musely probí28

hat
v kancelářích odborných pracovníků.
V příštím školním roce bychom rádi získali do pronájmu místnost právě na skupinové aktivity.
Pedagogicko-psychologické, ale i sociálně právní
poradenství bylo poskytováno na vysoké úrovni
všemi pracovníky. Individuálně terapeutické a
rodinné konzultace poskytovali pracovníci
s nejvyšší kvalifikací a zkušenostmi. Nabízeli jsme
i možnost krizové intervence.
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 nácviky, nácviky
sociálních dovedností. V návaznosti na skupinovou činnost proběhly i dvoudenní preventivně
výchovné programy mimo zařízení v Budislavi
(podzim a jaro) se starší skupinou žáků a dvoudenní pobyt s přespáním v Mimoze s mladšími
žáky a jednodenní zátěžový program v červnu
2018 v okolí Ústí nad Orlicí .
Pokračuje spolupráce s Okresním soudem v Ústí
nad Orlicí. Nezletilému klientovi, který spáchá čin
jinak trestný, je soudem uloženo výchovné opatření a absolvuje 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.
Interaktivní programy pro třídní kolektivy, kde
se vyskytují vztahové problémy mezi žáky či v
rámci školy, i širšího sociálního kontextu, spojené
se sociometrií, jsou další součástí naší činnosti.
V letošním školním roce jsme standardně nabízeli
2 školní programy a to: Program zaměřený na
soudržnost a spolupráci ve třídě a program týkající se šikany a kyberšikany pro II. stupeň základních a středních škol.
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myšl). Oslovují nás i klienti z okolí Poličky, Svitav, ParProgramy pro třídní kolektivy jsme směřovali za naši- dubic, Holic i vzdálenějších regionů.
mi klienty, kteří se účastní individuální terapeutické
Dále pokračovala spolupráce s neziskovými organizapráce v našem středisku a práce se třídou, které jsou
cemi v rámci sanace rodiny – ABATAB, Farní charita
součástí, jim mohla pomoci lépe zvládat dynamiku
Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Amalthea, LAtřídy, konflikty, odmítání, školní neúspěch, obtížnou
XUS.
roli apod.
I v tomto školním roce jsme byli součástí „pracovní
Stabilní je spolupráce s mateřskými školami
skupiny“ složené ze zástupců PMS, soudu, státního
v regionu. Potřeba vychází z praxe péče o předškolní
zastupitelství, pracovníků OSPOD, PPP, policie ČR,
děti, kdy učitelky v MŠ řeší hlavně nezvládnutelnou
zástupců poskytovatelů probačních programů. Nadáagresi. Proběhla i edukativní přednáška nejen pro
le jsme zapojeni do pracovní skupiny komunitního
učitelky v mateřských školách na téma Dětská agreplánování pro skupinu mládeže a prevence sociálně
se.
patologických jevů v Ústí nad Orlicí.
Aktivity a prezentace SVP
Spolupracujeme s pobytovými středisky výchovné
Středisko aktivně spolupracuje s OSPOD sedmi pově- péče , dále pak se zařízeními poskytujícími ústavní
řených městských úřadů (Ústí nad Orlicí, Vysoké Mývýchovu – Dětský domov Potštejn, Dětský domov
to, Česká Třebová, Lanškroun, Králíky, Žamberk a Lito- Dolní Čermná, Výchovný ústav Brandýs nad Orlicí,
Dětský domov se školou v Kostelci nad Orlicí.

Kvantitativní přehled o odborné činnosti ambulance SVP a počet klientů SVP.

8

Plnící školní
docházku
248

Po ukončení školní
docházky
0

4

153

0

Počet

Předškolní

Počet klientů v ambulantní péči

256

Noví klienti ambulantního pracoviště

157

Typ činnosti
Vstupní pohovor
Krizová intervence
Konzultace
Skupinová práce
Psychologické vyšetření
1062

Počet konzultací
164
0
815
37
46
1062
29

Počet hodin
248
0
1093
178,5
88
1607,5
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Pracoviště Pyramida
Obecná charakteristika uplynulého roku
Opakovaným cílem našeho střediska je poskytnutí co
největší míry podpory a provázení naším 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.
Potvrzuje se to, co je prezentované v široké odborné
literatuře ohledně důležitého faktoru včasné detekce
problémového chování. Z naší zkušenosti jasně plyne,
že brzké zahájení vhodného intervenční procesu zajišťuje větší pravděpodobnost i úspěšného zakončení
dané spolupráce. Zde musíme vyzdvihnout sílu dobrovolné spolupráce mezi střediskem a klientem. Dobrovolnost 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 pobytů, které středisko poskytuje. Zásadou kvalitní spolupráce mezi námi a klientem
je vždy vzájemná důvěra a otevřenost.
Personální zabezpečení
Funkce
vedoucí SVP, etoped

Přepočtený úvazek

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 oddělení se tak zaměřilo zejména na individuální činnosti s klientem v rámci střediska. Z tohoto
důvodu byly významně omezeny terénní služby a častější výjezdy do základních škol.
Oproti minulým rokům zaznamenáváme nárůst klientely
se širším psychiatrickým pozadím jejich výchovněvzdělávacích problémů.
Internátní služba

Ve školním roce 2017 - 2018 nedošlo v činnosti výchovného úseku k zásadním změnám. Pokračoval souběh
činností internátního a celodenního oddělení. Existující
problémy byly spíše organizačního charakteru.
Platí principy uplatňované v předchozích letech, na které výchovný úsek úspěšně navazuje. Práce vychovatelů
probíhá systémově a zároveň klade důraz na individuální přístup k jednotlivým klientům dle předem zadané
zakázky. Výchovná činnost probíhá ve dvou rozdílných
úrovních úroveň režimová a volnočasové.

1

Etoped

4

Psycholog

3

Sociální pracovník

1

Učitel

3

Vychovatel

3

Asistent pedagoga

2 (noční)

Asistent pedagoga

1 (denní)

Celkem

Ambulantní služby

18

30
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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 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 dovednosti, spolupráce v kolektivu
či komunikace ve skupině. Těžiště volnočasových aktivit internátního 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
seznamováni s kulturou a historií regionu. Větší důraz
byl kladen na mírné a středně těžké zátěžové turistické
výlety s přihlédnutím k individuálním možnostem klientů.

úseku dne (ráno nočním vychovatelem, odpoledne
učitelem, večer odborným vychovatelem).
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 výchovného
opatření soudu. Dá se říci, že i přes obtíže spojené
se začleněním těchto klientů do výchovných skupin, se dařilo specifika těchto klientů úspěšně zvládat.
Aktivity a prezentace SVP
V průběhu školního roku probíhaly exkurze studentů univerzity Hradec Králové, univerzity Pardubice a spolupracujících institucí. Tato praxe již
dlouhodobě patří mezi stabilní součásti školního
roku ve středisku. Zástupci střediska se aktivně
podíleli na síťování služeb pro děti v ohrožení v
Pardubickém okrese. Toto síťování probíhalo formou setkávámí fokusních skupin, kde byly prezentovány možnosti střediska. Tento školní rok jsme
rovněž na půdě střediska mohli přivítat zástupce z
řad školních psychologů pardubických základních
škol.

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

Počet klientů internátního oddělení doporučených z jiného SVP:
SVP Mimoza, SVP Kompas, SVP Svitavy

10

CELKEM

10
31
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Kvantitativní přehled o odborné činnosti ambulance SVP a počtech klientů
Počet

Předškolní

Plnící školní
docházku

Po ukončení školní docházky

Počet klientů v ambulantní péči

210

1

200

12

Noví klienti ambulantního pracoviště

135

0

129

10

Celkem

Chlapci

Dívky

58
3

45
3

13
0

Počty klientů internátní služby
Počty předčasně ukončených pobytů
Výchovné problémy vedoucí k pobytu v SVP (P+PC)

Počet klientů
Krádeže doma

4

Krádeže ve škole

3

Krádeže na veřejnosti

2

Záškoláctví

5

Výchovné problémy - ve škole

58

Výchovné problémy doma

50

Výchovné problémy mimo domov

33

Útěky

0

Drogy

2

Vyšetřován policií

4

Závadová parta

2

Počty žáků v jednotlivých ročnících školy
Základní škola

Praktická škola

1.ročník

0

0

2.

0

1

3.
4.
5.
6.

5
4
5
9

0
0
0
2

7.

9

1

8.

16

0

9.
Celkem

5
53

1
5
32
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Údaje o pracovnících
Počet pracovníků
fyzických

přepočtených

DDÚ, Říčařova 277

52

49,23

SVP

43

40,52

Škola

16

15,6

Školní jídelna

8

7,94

116

113,29

Celkem

Kvalifikační předpoklady
Počet pracovníků

116

Středoškolské vzdělání

41

Vysokoškolské vzdělání

75

Psychoterapeutický výcvik

16

Dle úseků:
Výchovně vzdělávací úsek a odborný úsek

úsek

počet

kvalifikace
ÚSO

VŠ

Učitelé

15

15

Vychovatelé

25

Psychologové

14

14

Speciální pedagog

12

12

Všeobecná sestra

1

1

Asistenti pedagoga

18

17

1

24

1

Ostatní úseky (sociální, ekonomický, provozní)

Počet pracovníků

34

Základní vzdělání

3

Střední odborné vzdělání

10

Úplné střední odborné vzdělání

13

Vysokoškolského vzdělání

8
33
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Hodnocení ekonomického úseku
Úvod
Obecné údaje:
Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen § 5 a § 17 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o
změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 16, § 44 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon a prováděcí předpisy.
Organizace nevykonává jinou činnost ve smyslu § 63 odst. 1 zákona 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a o
změně některých souvisejících zákonů.
Pro zabezpečení své hlavní činnosti ve sledovaném školním roce 2016-2017 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

5 941.905,22

Účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

14 509.610,34

Účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

710.887,95

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 organizace.
Chod organizace je řízen platným Organizačním řádem.
Organizace není plátcem DPH- daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob, a daně z nemovitosti.
Organizace účtuje podle Účtové osnovy a Postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a předpisů a dále dle Prováděcí vyhlášky k Zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., dále jen Prováděcí vyhláška. Od 1.1.2012byla vyhláškou č. 403/2011Sb. novelizována vyhláška č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Mimo jiné se organizace řídí platnými ustanoveními a úkoly ostatních platných závazných předpisů.:
Zákon č. 218/2002 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
České účetní standardy pro účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů č. 701 – 710
V rámci těchto postupů účtuje organizace podle účtového rozvrhu. Při výběru syntetických účtů tohoto účtového rozvrhu vychází organizace z platné účtové osnovy. V rámci závazných syntetických účtů je účtový rozvrh
analyticky přizpůsoben potřebám odděleného sledování nákladů a výnosů dle potřeb organizace a dále dle jednotlivých součástí organizace.
Pro financování svých investičních potřeb využívá naše organizace kromě přidělené dotace od zřizovatele také
vlastní zdroje - Fond reprodukce majetku.
Hospodaření organizace ve sledovaném školním roce 2017-2018:
34
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Výše schváleného rozpočtu byl přidělen - schválen naší organizaci odborem 261 MŠMT v níže uvedeném členění:
§ 3132 Dětský diagnostický ústav
§ 3148 Středisko výchovné péče
§ 3114 Speciální základní škola
§ 3141 Školní stravování

Závaznými ukazateli rozpočtu byly v r. 2017 - 2018 NIV celkem, MP celkem, OON celkem a limit počtu zaměstnanců.
V kalendářním roce 2017 nebyly překročeny závazné ukazatele. Limit počtu zaměstnanců nebyl překročen.
V r. 2017 bylo ukončeno hospodaření organizace celkem s upraveným hospodářským výsledkem - ziskem +
507.616,65 Kč. Kladný HV r. 2017 je krytý finančními prostředky na běžném účtu a byl předělen do Rezervního
fondu.
Odbor financování regionálního školství a programového financování MŠMT schválil hospodaření naší organizace
na základě protokolu o schválení účetní závěrky dne14.6.2018, Č. j MSMT – 15845/2018.
Výše navržený hospodářský výsledek byl schválen na příděl do fondů hmotné zainteresovanosti náměstkem pro
řízení sekce vzdělávání dne 20. 7. 2018, Č. j. MSMT – 22851/2018-1.
Fond odměn nebyl zapojen do hospodaření organizace ve školním roce 2017-2018.
Rezervní fond byl zapojen do hospodaření organizace ve výši 40.564,00 Kč na odvod FÚ za porušení rozpočtové
kázně. Na finanční úřad byla zaslána žádost o prominutí odvodu.
Fond reprodukce majetku ( FRM ) byl zapojen do hospodaření organizace ve školním roce 2017-2018 v celkové
výši: 736.895,00 Kč dle níže uvedeného členění:
Oprava plynového kotle č.1

76.022,00 Kč

Čištění plynových kotlů

62.896,00 Kč

Oprava balkónů

60.000.00 Kč

Malování objektu DDÚ

49.661.00 Kč

Oprava plynového kotle č.2

76.022.00 Kč

Malování objektu SVP Rybitví

52.294.00 Kč

Hygienické úpravy sociálních zařízení SVP Rybitví

34.760.00 Kč

Osobní automobil

300.000.00 Kč

Celkem:

736.895,00 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 souladu se stanovenými
pravidly s rozpočtem FKSP pro r. 2017-2018. Fond kulturních a sociálních 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 pro35
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středků 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

Celkem:

5.100,00 Kč

ONIV:
na zajištění regionální soutěže - Lehkoatletické závody

23.000,00 Kč

na zajištění regionální soutěže – Černobílý gól

11.500,00 Kč

na zajištění regionální soutěže – Hradecká smeč

8.700,00 Kč

na zajištění regionální soutěže – Plavecká štafeta

12.500,00 Kč

Celkem:

60.800,00 Kč

Účelové prostředky byly využity v plné výši za účelem, na který byly poskytnuty. Nedošlo k překročení ani k nedočerpání.
Čerpání finančních prostředků ve sledovaném školním roce probíhalo v návaznosti na přidělený limit finančních
prostředků plánovitě a s přihlédnutím k výši vlastních tržeb. Vyrovnání finančních prostředků a ekonomické zajišťování plánovaných úkolů probíhalo vždy plánovitě a v návaznosti na přidělený limit finančních prostředků. Měsíčně byly prováděny ekonomické rozbory hospodaření, jež byly podrobně analyzovány a na jejichž základě docházelo k průběžným kontrolám čerpaných finančních prostředků. V souvislosti se zavedeným systémem řídící
kontroly byly veškeré finanční operace důkladně prověřeny z hlediska správnosti a úplnosti podkladů, byla dodržena kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti připravovaných finančních operací.

Byla dodržena kritéria čerpání finančních prostředků dle závazných ukazatelů rozpočtu.
Nebyly překročeny - NIV celkem, MP celkem a OON v členění dle jednotlivých §.
Daňová povinnost našemu zařízení v letech minulých ani v r. 2017 nevznikla. Tato věc byla projednána 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 podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Takové příjmy naše organizace prokazatelně nemá. Zisk je tvořen z dotace od zřizovatele, nedočerpaná dotace
od zřizovatele není předmětem daně.
Závěrem lze zkonstatovat, že naše zařízení neukončilo hospodaření v roce 2016 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.

36
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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.
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 zařízení v objektu
Diagnostického ústavu, Říčařova 277, Hradec Králové. Důvodem je téměř havarijní stav sociálního zařízení a
velmi špatná statika objektu. Na výše uvedenou investiční akci byl ve sledovaném školním roce vypracován
statický průzkum budovy. Předpokládaný termín plnění je odhadován na r. 2019 – r. 2021.
Ostatní plánované úkoly nad rámec běžného provozu vycházejí z aktuálních potřeb organizace. Věci provozního charakteru jsou zajišťovány během roku průběžně, plánovitě s přihlédnutím k přiděleným finančním pro-

Provedené externí kontroly
Ve sledovaném školním roce 2017 - 2018 byly v organizaci zahájeny 4 externí kontroly s níže uvedenými zjištěními.
Veřejnosprávní kontrola ČŠI
Předmětem kontroly byla kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu. Kontrolované období: r.
2016 a 2017 do data kontroly.
Kontrolou bylo zjištěno, že organizace přečerpala přidělené mzdové prostředky ze státního rozpočtu. Přečerpaná částka, byla uhrazena z fondu odměn, což zákon o rozpočtových pravidlech neumožňuje.
Kontrolou bylo, výdajových dokladů bylo, zjištěno, že zaměstnancům, kteří se zúčastnili, bylo bezplatně poskytnuto stravné a zároveň si na dobu uvedených pobytů na táboře účtovali stravné prostřednictvím cestovních příkazů, které bylo, vyšší než jim příslušelo. Kontrolou bylo zjištěno, že nebyl zajištěn interní audit. Což
bylo kontrolním orgánem ČŠI posouzeno jako porušení rozpočtové kázně a neoprávněné čerpání finančních
prostředků. Naší organizaci byl nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 26.850,00 Kč a penále ve
výši 13.714.00 Kč. V současné době má naše organizace podanou žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně penále, prostřednictvím Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj.
37
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Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Kontrola byla zahájena dne 19. 4. 2018 na odloučeném pracovišti DDÚ Brandlova 112, Hradec Králové. Předmětem kontroly bylo, plnění povinností stanovených pro provozovatele potravinářského podniku provozující stravovací službu.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky, osobní a provozní hygiena byla shledána na velmi dobré úrovni.
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Kontrola byla provedena 18. a 16. 6. 2018. Předmětem kontroly bylo, provedení plateb pojistného na veřejné
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou nebyly zjištěny splatné závazky
vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
Kontrola byla provedena 12. 10. 2017 na Středisku výchovné péče Pyramida, Sokolovská 146, Rybitví. Předmětem
kontroly bylo, plnění povinností stanovených zákonem o ochraně veřejného zdraví v návaznosti na vyhlášku o
hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven na výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Kontrolou bylo zjištěno že, ve všech nadzemních podlažích se používá WC mísa místo výlevky, v žádném ze tří
podlaží není vyčleněna odvětraná úklidová komora a omyvatelnými stěnami, vybavena výlevkou a přívodem tekoucí vody a na každém podlaží prostor s výlevkou. V učebně výtvarných činností je nevhodně veden odtok vody
a chybí zde dřez s přívodem teplé a studené vody. V přípravně jídel je nevhodně umístěné umyvadlo. Byla učiněna nápravná opatření ve formě stavebních úprav hygienického zařízení.

Vnitřní kontrolní systém zařízení
Kontrolní činnost je zajištěna jak z hlediska správy státního majetku, tak z hlediska hospodaření s prostředky
státního rozpočtu.
Je dodržena povinnost vyplývající ze zákona č. 563/91 Sb., pro provádění inventarizace v zařízení. Inventarizace
je prováděna 1x ročně. Zjišťuje se skutečný stav kontrolované položky – fyzickou s dokladovou inventurou. Jsou
sestavovány inventurní soupisy. Porovnává se zjištěný skutečný stav se stavem uvedeným v účetní evidenci a
zjišťují se inventarizační rozdíly. Inventura pokladny je prováděna 4x ročně.
Jsou dodržovány postupy vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb.,
kterou se zákon provádí. Hospodaření s prostředky státního rozpočtu je v souladu s výše citovaným zákonem. V
souvislosti se zavedeným systémem o finanční kontrole byly veškeré finanční operace důkladně prověřeny z
hlediska správnosti a úplnosti podkladů, byla dodržena kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti připravovaných finančních operací. Předběžná řídící kontrola je prováděna u každé 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 finančními prostředky.
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Následnou řídící kontrolu provádí 1x ročně (za uplynulý kalendářní rok) u vybraných operací. V našem zařízení
se jedná o provedení následné řídící kontroly u výkaznictví (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, statistické výkazy –
např. P1 04, výkaz Práce 2 04).

Péče o spravovaný majetek
Majetek podléhající evidenci a inventarizaci je využíván výhradně v rámci hlavní činnosti organizace.
Stavby (nemovitosti – účet 021)
Objekt v Říčařově ul 277, 503 01 Hradec Králové
Využití majetku: v rámci hlavní činnosti, za účelem ubytování dětí, výuky dětí a k administrativním účelům pro
dětský diagnostický ústav.
Majetek není zatížen věcnými břemeny.
Nemovitosti: stavební parcela č. 980,981 (zastavěná plocha a nádvoří)
výměra m2: 1353
okres: Hradec Králové
katastrální území: Plotiště nad Labem
Nabývací tituly: kupní smlouva ze dne 31. 11. 2004, právní účinky ke dni 27. 12. 2004 (úplatným převodem).
Objekt v Brandlově ul. 112, 500 03 Hradec Králové
Využití majetku: v rámci hlavní činnosti, za účelem ubytování dětí, výuky dětí a k administrativním účelům pro
odloučené pracoviště DDÚ.
Majetek není zatížen věcnými břemeny.
Nemovitosti:

stavební parcela č. 94 (zastavěná plocha, občanská vybav.)
výměra m2: 1441

okres: Hradec Králové
obec: Hradec Králové
katastrální území: Slezské předměstí
Nabývací tituly: hospodářská smlouva ze dne 18. 12. 1990, číslo 2/90 (bezúplatným převodem).
Objekt v ul. Sokolovská 146, 533 54 Rybitví
Využití majetku: v rámci hlavní činnosti, za účelem ubytování dětí, výuky dětí a k administrativním účelům pro
odloučené pracoviště SVP.
Majetek není zatížen věcnými břemeny
Nemovitosti:

stavební parcela č. 378 (zastavěná plocha, objekt k bydlení)
výměra m2: 2377
okres: Pardubice
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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. Věcné břemeno
spočívá v uložení vodovodní přípojky pod povrchem pozemku parc. č. st 94. Věcné břemeno je se souhlasem
vlastníka zřízeno na dobu neurčitou.
Nemovitost (pozemek):st. parcela č. 94, výměra 1441 m2, zastavěná plocha a nádvoří
okres: Hradec Králové
obec: Hradec Králové
katastrální území: Slezské předměstí
Nabývací tituly: Hospodářská smlouva ze dne 18. 12. 1990 č. 2/1990 (bezúplatný převod).
Pozemek v Sokolovské ul. 146, 533 54 Rybitví (účetní hodnota – 7.540,-)
Využití majetku: v rámci hlavní činnosti odloučeného pracoviště SVP.
Majetek není zatížen věcnými břemeny.
Nemovitost (pozemek) :

st. parcela č. 378, výměra 377 m2, zast. plocha, objekt k bydlení
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okres: Pardubice
obec: Rybitví
katastrální území: Rybitví
Nabývací tituly: smlouva o převodu práva hospodaření s majetkem státu ze dne 28. 8. 2000 (delimitací).
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – účet 018
Využití majetku: v rámci hlavní činnosti, pro výuku dětí a pro administrativní účely. Na tomto účtu je evidováno softwarové vybavení, licence apod. do 60.000,-Kč.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - účet 022
Využití majetku:
PC – v rámci hlavní činnosti, pro výuku dětí a pro administrativní účely.
Osobní automobily – v rámci hlavní činnosti, na rozvozy dětí, výlety dětí a k zajištění provozu zařízení.
Technologické vybavení kuchyně – v rámci hlavní činnosti, k zajištění provozu zařízení.
Kopírovací a psací stroje – v rámci hlavní činnosti pro administrativu.

El. vysavače – v rámci hlavní činnosti k zajištění úklidu v zařízení.
El. pece – v rámci hlavní činnosti za účelem vedení kroužku keramiky.
Videokamery – v rámci hlavní činnosti na akce pořádané s umístěnými dětmi v zařízení.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek – účet 028
Využití majetku: ve sledovaném školním roce nedošlo k prodeji nemovitého majetku, nebyl proveden odvod z
prodeje do státního rozpočtu. Evidovaný majetek není zatížen věcnými břemeny.

Závěrečná zpráva o průběhu inventarizacev r. 2017
Dnem 6. 11. 2017 byla ředitelem organizace vyhlášena fyzická a dokladová inventarizace majetku, zásob, finančního majetku, pohledávek a závazků na níže uvedených pracovištích:
Říčařova 277, Hradec Králové
Brandlova 112, Hradec Králové
Sokolovská 146, Rybitví
Andrlíkova 972, Ústí nad Orlicí
Smiřických 1237, Náchod
Mládežnická 536, Trutnov
Inventarizace probíhala řádně a návazně dle stanoveného harmonogramu a pokynů k průběhu inventarizace v r.
2017.
Na základě vnitřní směrnice o účetnictví v souvislosti s inventarizací r. 2017, která, proběhla v organizaci, byly zřízeny inventarizační komise dle níže uvedeného členění.
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Ústřední inventarizační komise, likvidační komise, škodní komise byla určena pro všechna pracoviště DDÚ,SVP, ZŠ
a ŠJ Hradec Králové a v průběhu inventarizace sledovala a usměrňovala provádění dílčích inventur.
Dne 3. 11. 2017 se sešli na poradě zástupci jednotlivých pracovišť jmenovaných do komisí pro inventarizace v r.
2017. Byli seznámeni s průběhem inventarizace, obdrželi pokyny a časový harmonogram k průběhu inventarizací
v r. 2017. Byly projednány formální náležitosti a zodpovězeny věcné dotazy týkající se průběhu inventarizace.
Jednotliví správci místností a odpovědní pracovníci za evidenci sledovaného majetku, zásob, finančního majetku,
pohledávek a závazků vypracovali inventurní seznamy k 31. 12. 2017 a zkontrolovali sledovaný majetek se stavem
skutečným (fyzickým). Opravili či nahradili poškozené štítky s číselným (inventárním) označením. Byly, provedeny
přesuny majetku v rámci zařízení dle předložených požadavků odpovědných pracovníků.
Dílčí inventarizační komise provedla za přítomnosti správců jednotlivých místností a pracovníků odpovědných za
inventarizovaný majetek kontrolu stavu majetku, zásob, finančního majetku, pohledávek a závazků uvedených na
inventurních soupisech a ověřila se stavem skutečným. Provedla kontrolu, zda vypracované inventurní soupisy splňují veškeré formální náležitosti.
Hlavní inventarizační komise provedla na základě vypracovaných inventurních soupisů sledovaného majetku porovnání se stavem uvedeným v účetní evidenci (na příslušných inventarizovaných účtech) ke dni 8. 3. 2018. Vypracovala inventarizační soupisy sledovaného majetku. K inventarizačním soupisům přiřadila jednotlivé dílčí inventurní soupisy vypracované odpovědnými pracovníky k 31. 12. 2017.
Závěr:
Provedenou inventarizací účtu 401 98 – Jmění účetní jednotky (zůstatková hodnota evidovaného majetku k 31. 12.
2017) 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 odpisového 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. 2017 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 pochybení

Přílohy:

Rozvaha

str. 51

Výkaz zisků a ztrát

str. 57
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Koncepce rozvoje zařízení
Základní principy a cíle
V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 13. 7. 2009 č. 883, kterým byl schválen „Národní akční plán k
transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti a na období 2009 – 2011 a v návaznosti na vyplývající
„Rámcovou koncepci MŠMT ČR v oblasti transformace systému náhradní výchovné péče o ohrožené děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, byl v našem školském zařízení zpracován příslušný pilotní projekt, kladoucí si za cíl realizovat v rámci daných zákonných kompetencí požadované transformační principy a následně ověřit úspěšnost použitých metod ve vztahu k stanoveným a
hodnoceným kritériím.
K základním úkolům a cílům koncepce rozvoje organizace patří důraz na propojení, rozšíření a zefektivnění poskytovaných služeb, včetně zvýšení jejich dostupnosti a posílení preventivních aktivit, s následným snížením počtů
dětí umísťovaných v rámci příslušné spádové oblasti na základě soudního rozhodnutí do institucionální péče. U
dětí umístěných na základě soudního rozhodnutí efektivní a koordinované řešení jejich situace s cílem maximálně
zkrátit dobu jejich pobytu mimo rodinu.

K dílčím cílům, nezbytným pro úspěšnou realizaci projektu, patří výrazné zlepšení komunikace s participujícími
subjekty, především systémová změna komunikace s orgány sociální ochrany dítěte prostřednictvím změny systému předávání a vyhodnocování informací (případová setkávání u „hraničních“ dětí), dále potřebná změna struktury a řízení organizace (rozšíření nabídky koordinovaných a vyhodnocovaných služeb, propojení pracovišť, vytvoření
standardů pravidel systémové komunikace, předávání informací, jednotná dokumentace a evidence výkonů, centrální evidence klientů, včetně zabránění neefektivnímu překrývání a duplicity poskytovaných služeb).
K základním principům poskytovaných odborných služeb v rámci pilotního projektu patří princip komplexnosti a
propojenosti služeb (mezioborový model péče, propojený systém služeb od podpůrných až po rezidenční, diferenciace příslušných programů), větší důraz na prevenci a následnou péči, dále princip dostupnosti a dosažitelnosti
(finanční dostupnost smluvních pobytů), princip zacílení priorit (rodina-primární sociální prostředí), princip zacílení
pro-gramů (individualizace programů, včetně jejich délky, u prognosticky nadějných případů ukončení ústavní
péče a návrat dítěte do rodiny přímo z „diagnostického ústavu“ bez nutnosti dalšího přemísťování do následného
školského zařízení) a princip vyhodnocování efektivity služeb.

Zkušenosti a výsledky transformačního projektu modelu péče o ohrožené děti
Na základě rozsáhlé analýzy, týkající se příčin a způsobů umísťování dětí do institucionální péče naší spádové
oblasti (tj. Královehradecký a Pardubický kraj), jsme vytvořili a od 1. 10. 2010 zahájili činnost modelu centra propojených a koordinovaných služeb, který odpovídá dle našich zkušeností aktuálním požadavkům praxe a obsahuje nezbytné klíčové parametry pro naplnění deklarovaných cílů, tedy zvýšení důrazu na preventivní programy, otevřenost v komunikaci a v partnerské spolupráci s participujícími subjekty a zvýšení kvality a komplexnosti nabídky
dostupných odborných služeb. Vytvořený model péče se opírá o nezbytné klíčové principy - standardy, které jsou
pro funkčnost systému nezbytné.
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Jedním ze základních principů bylo dosažení standardu pravidel systémové a včasné komunikace a spolupráce se
zúčastněnými subjekty, především s orgány sociálně právní ochrany dětí, vytvářející funkční systém předávání
informací, včetně případových setkávání v rámci závažnějších kauz.
Souvisejícím nezbytným předpokladem úspěšné péče je princip komplexnosti, spočívající v nabídce dostatečně
širokého spektra územně i finančně dostupných služeb, umožňujících volbu optimálních alternativ pro řešení situace ohrožených dětí. Nabízená komplexní péče musí být propojena s funkčním systémem poskytování informací
o těchto službách, obsahujících jejich základní charakteristiky a příslušné indikace. Jedná se o širokou nabídku
ambulantních poradenských, terapeutických, intervenčních a podpůrných činností, zahrnujících i následnou post
-pobytovou péči, dále program denního stacionáře i rezidenční služby pro smluvní nebo soudně nařízené pobyty. Princip komplexnosti v sobě zahrnuje nejenom mezioborovou propojenost nabízených činností, ale také zaměření na práci s celým rodinným systémem, včetně intervencí do širšího prostředí (škola, mimoškolní aktivity..).
Monitorování výkonů a požadovaných parametrů činnosti je podpořeno zpracovaným systémem standardů
kvality, vyplývající z metodického pokynu MŠMT ČR.
Pro zvýšení efektivity odborných činností bylo nezbytné u všech součástí organizace dohodnout priority (tj.
reálně vyhodnotit své možnosti, kompetence a limity) a koordinovat potřebné činnosti dle principu jejich zacílení. Vytvořené programy musí jasně vymezovat, pro koho jsou určené, jaké mají cíle, jak se mají realizovat a
jakým způsobem (dle jakých kritérií) se má hodnotit jejich úspěšnost. Jako základní priorita pro zacílení odborných služeb byla určena přímá práce s ohroženým dítětem dle individuálně stanoveného pro-gramu, zahrnujícímu kontext rodiny, která vytváří klíčové charakteristiky primárního sociálního prostředí.
Organizace služeb
Důležitou organizační změnou, vyplývající z aplikace popsaných priorit a z transformovaného systému provázaných, evidovaných a koordinovaných činností, posílených odpovídající změnou odborného týmu a systému řízení, bylo vytvoření pracovního modelu „Dětského centra integrovaných komunitních služeb“, zahrnujícího současné pracoviště diagnostického ústavu a pracoviště příslušných středisek výchovné péče. Velkou výhodou tohoto organizačního 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 – prevence. Tento pohled nejenže neodpovídá současné praxi
diagnostických ústavů a jejich zákonnému vymezení, ale také je velmi kontraproduktivní vzhledem k zájmu o
nabízené služby. Významnou výhodou propojení celého komplexu poskytovaných služeb do zastřešujícího
modelu jednotného centra, vytvářejícího společný právní subjekt a tím i jediného správce údajů, je také možnost snadnějšího operativního předávání důležitých údajů o klientovi, které jsou nezbytné pro poskytování
odborných služeb (osobní kar-ta, výsledky odborných vyšetření, důležité anamnestické údaje...) a podléhají
gesci zákona č. 101 /2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
V rámci transformovaného modelu činnosti nabízíme veřejnosti na inzerovaných kontaktních místech prostřednictvím pověřených pracovníků komplexní základní informace o typu služeb celého právního subjektu a
současně realizaci požadovaných indikovaných služeb dohodnutým způsobem na zvoleném pracoviště zprostředkujeme. Souběžně dochází k jejich centrální evidenci, která zajišťuje, že nebudou vykonávány duplicitně
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(tj. významný posun od předchozího období, kdy jednotlivá odloučená pracoviště nekomunikovala na potřebné úrovni, co
vedlo nejen k překrývání činností ve vztahu k jednotlivým klientům, ale také nedostatečné informovanosti a připravenosti
v případě potřeby předat klienta na jiné pracoviště s jiným typem služby, př.: ambulance – pobyt.).

Dle naší stávající zkušenosti z činností „modelu dětského centra integrovaných služeb můžeme konstatovat, že jeho velkou
výhodou je možnost na základě osobních konzultací a odborného posouzení jednotlivých případů operativně směrova
klienty dle charakteristik jejich problémů na optimálně zvolené pracoviště s příslušným odborným potenciálem a odpoví
dajícím typem programu. Vzhledem k velikosti naší organizace a související variabilitě nabízených služeb můžeme potřeb
ným způsobem diferencovat charakteristiky programů, kdy významným ziskem je zvýšení účinnosti služ-by, která tak nejlé
pe odpovídá potřebám klientů (posuzovaná kritéria: závažnost problému a související anamnestická data, míra ohrožen
klienta a aktuálnost řešení, jeho osobnostní charakteristiky, spolupráce, motivovanost a kompetence rodiny, intervence
OSPOD, ….)
Sumarizace základních tezí, aktuálních výstupů a dalších úkolů projektu

Diagnostický ústav a středisko výchovné péče v rámci projektu vytvořily funkční celek propojených služeb, kdy rozšířené
spektrum smluvních preventivních programů, nabízených a koordinovaných z pozic pracovišť SVP, vytvářelo nabídku řešen
situace ohroženým dětem v kontextu rodiny, včetně dětí akutně ohrožených odejmutím z rodiny na základě rozhodnutí
soudu. Bohužel ztráta možnosti realizace smluvních pobytů v DDÚ tento funkční celek výrazně narušilo.

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 posky
tování nezbytné následné péče

Na základě získaných zkušeností se domníváme, že model propojených a koordinovaných služeb nabízených a ověřova
ných v rámci pilotního projektu, je efektivní a funkční alternativou v rámci připravované transformace systému péče o
ohrožené děti, která by mohla mít své za-kotvení v připravovaných legislativních změnách.

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

Na základě mnohaleté zkušenosti v péči o ohrožené děti i na základě výsledků činnosti „dětského centra“ můžeme konstatovat, že osobnostní charakteristiky soudně umístěných dětí nejsou v naprosté většině případů
odlišné od charakteristik i typů problémů dětí přijatých k pobytu na základě smluvního vztahu.
Společným jmenovatelem jsou výchovně podmíněné problémy, rezultující v narušený vztah k hodnotovému
systému a v mnoha případech pouze náhodné okolnosti určují, zda některé z těchto dětí jsou umístěny do institucionální péče z rozhodnutí soudu, nebo jsou svěřeny instituci na základě smluvního vztahu.
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Nabízené programy vycházejí především z hodnocení osobnostních charakteristik dětí a jejich úspěšnost nespočívá v tom, zd
program je nabízen střediskem či diagnostickým ústavem, ale v jeho obsahu, struktuře a především v jeho schopnosti mo
ke změně.

Pokud má diskuze o optimálním modelu transformace institucionální péče vést k vytvoření moderního systému efektivních
musí respektovat humanizační trendy ve výchově, které nebudou diverzifikovat poskytovanou péči v poloze restrikce nebo p
ce, ale vytvoří inkluzivní edukační systém, který bude nabízet otevřené alternativy dle odborného posouzení potřeb dítěte, za
cí státní i nestátní instituce, bez ohledu na resort či zřizovatele. Rozhodujícím kritériem, určujícím typ a charakteristiku posky
le požadované odborné služby, musí být znalost osobnosti dítěte v jeho sociálním kontextu, tedy kvalifikované vyhodnocení
ního problému a reálné prognózy dalšího vývoje.

Nabídnutý model činnosti „Dětského centra“, propojující programy diagnostického ústavu i střediska výchovné péče, je je
možných alternativ, vytvářející potřebnou pluralitu v systému služeb, která by mohla mít potřebné zakotvení ve vytvářen
lativě.

Jsme přesvědčeni, že funkční systém poskytovaných služeb ohroženým dětem musí respektovat skutečnost, že ústavní výc
nedílnou součástí preventivní péče, realizované ze specifických důvodů pouze po nezbytnou dobu v ústavních podmínkác
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 d
tických ústavů, související s výrazným snížením funkčnosti sítě školských zařízení a ztrátu možnosti smluvních
v diagnostických ústavech, což společně s praxí umísťování dětí do SVP na základě rozhodnutí soudu nejen výrazně narušuje
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, vním
snahu o navrácení rozmisťovacích kompetencí diagnostickým ústavům a umožnění realizace smluvních pobytů v DDÚ

Tabulkové přílohy, dokládající relevantní údaje ve vztahu k vykonávané činnosti
Celkový počet umístěných dětí v DDÚ HK a důvody umístění:
Důvod umístění

Školní rok 2017/2018

ochranná výchova

-

předběžné opatření

58

ústavní výchova

7

smluvní pobyt

0

celkem přijato

65

Počty soudně umístěných dětí z náhradní rodinné péče (v %):

Školní rok 2017/2018

11,5%
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da daný
otivovat

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

služeb,
prevenahrnujíytovatezáklad-

Školní rok 2016/2017

17%
Odchody dětí (ústavní výchova, předběžné opatření) z DDÚ HK do jednotlivých typů následné péče
Odchod do

ednou z
né legis-

hova je
ch a její

Školní rok 2016/2017

dětský domov

6

dětský domov se školou

20

výchovný ústav

5

domů, popř. pěstounská péče

11

Průměrná délka pobytu dítěte v dětském diagnostickém ústavu:

155 dní

diagnospobytů
systém

Průměrný věk umístěných dětí:

13, 5 let

Celkem umístěno ve školním roce 2016/2017

65 dětí

máme

z toho chlapců

49

(75%)

z toho dívek

16

(25%)

Aktuální úkoly a organizační změny vyplývající z požadovaných úsporných opatření pro školní rok
2017/2018


Dále rozšiřovat a zlepšovat dostupnost služeb klientům SVP v rámci získání a užívání terapeutických
místností ve vybraných potřebných lokalitách.



Dále standardizovat odborné činnosti SVP včetně závěrečných zpráv a spolupráce odborných pracovníků.



Rozšířit a zkvalitnit bezpečnostní systém v objektu budovy Říčařova 277 a Brandlova 112, včetně
přilehlých prostor.



Realizovat systém supervizních dohlídek a pomoci v příslušných spádových školských zařízeních v
oblasti plnění požadovaných standardů kvality.



Postupně obnovovat vybavení místností pro mimoškolní činnosti dětí, především funkční nábytkové
zařízení.



Realizovat celkovou rekonstrukci budovy DDÚ, včetně rekonstrukce sociálního zařízení a modernizace IT infrastruktury.
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Školská rada seznámena a schválila

Mgr. Karel Marek
předseda Školské rady

v Hradci Králové 12. listopadu 2018
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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,

v Hradci Králové 15. listopadu 2018

49

ZŠ a ŠJ

Výroční zpráva 2017 - 2018

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