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1. Základní údaje o školském zařízení 

1.1. Základní údaje 

Název školského zařízení: 
Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní 

škola Býchory 

Adresa: Býchory 152, 280 02 Kolín 2 

Dislokované pracoviště: Na Pustině 1068, 280 02Kolín 2 

Právní forma: Příspěvková organizace 

IZO: 181054299 

Kontakt:  777 738 794 

E-mail: info@svp-kolin.cz    

Web: www.svp-kolin.cz 

 

1.2. Zřizovatel školského zařízení 

 

Název zřizovatele: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy  

Adresa zřizovatele: Karmelitská 7, 118 12 Praha 1  

Kontakt: tel.: 257 193 111  

 

1.3. Personální obsazení 

Personální obsazení podle pozic: 

 

Pozice Jméno 

Vedoucí SVP, psycholog PhDr. Jan Čuchal 

Speciální pedagog – etoped PaedDr. Richard Borecký 

Speciální pedagog Bc. Petr Matoušek 

 

http://www.svp-kolin.cz/
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2. Charakteristika zařízení 

Středisko je součástí DDŠ Býchory, při poskytování svých sluţeb se řídí  Metodickým 

pokynem upřesňující podmínky činnosti středisek výchovné péče a návaznými legislativními 

nařízeními. Dětem a mladistvým poskytuje v prostorách Centra sociálních a psychosociálních 

sluţeb Kolárka ambulantní péči v pracovních dnech od 8:00 do 16:30. 

 

Profesní tým střediska je tvořen psychologem, který současně zastává post vedoucího 

SVP Kolín, terapeutické práci s klienty se dále věnují dva speciální pedagogové (etopedi). 

Středisko výchovné péče je školským zařízením MŠMT a veškeré své sluţby poskytuje 

bezplatně, coţ je pro klienty pozitivně vnímaná informace, na kterou se v průběhu 

objednávání stále ve větší míře dotazují.    

Vzhledem k charakteru sluţby a řešeným problémovým oblastem je prvotní osobní 

kontakt s klientem realizován ve většině klientů (81%) do jednoho týdne od objednání. 

Navazující terapeutická setkání s klienty se uskutečňují zpravidla v intervalech 7 aţ 14 dní 

s přihlédnutím k emergentnosti řešených problémů a časovým moţnostem klienta a jeho 

zákonného zástupce. V minulém roce bylo moţné vzhledem k pracovnímu vytíţení 

zákonných zástupců registrovat zvýšený zájem primárně o odpolední termíny, přesto se 

podařilo díky plánování v informačním systému udrţet periodicitu terapeutických setkání.       

Věkové rozmezí klientů, kteří v školním roce 2014/2015 vyuţili sluţeb střediska, bylo 

vázáno na školní docházku, největší skupinu tvořili ţáci 2. stupně základních škol a to 49%, 

následovali ţáci 1. stupně ZŠ z 42%, středoškolská klientela zahrnovala 9% klientů. Oproti 

předchozímu roku 2014 došlo k poklesu klientů u ţáků 2. stupně ZŠ a to o 9% a u 

středoškolské klientely o 2%, naopak u klientů z 1. stupně ZŠ došlo k nárůstu o 12%. 

Předškolní klientela nebyla zastoupena, vzhledem k charakteru terapeutické práce jsou klienti 

v průběhu prvotního kontaktu informováni o moţnosti vyuţít vhodnější poradenské zařízení 

např. Dětské centrum Kolín, které se specializuje na práci s mladší věkovou skupinou. 

I v roce 2015 tak stěţejním důvodem, pro který klienti vyuţili sluţeb SVP Kolín, bylo 

řešení problémů v oblasti ve školního a rodinného prostředí.   

 

2.1. Základní služby poskytované střediskem výchovné péče Kolín 

Základní služby poskytované Střediskem výchovné péče Kolín jsou: 
 

 individuální terapie, krizová intervence  

 psychologická, etopedická diagnostika 

 intervence v třídních kolektivech zaměřená na sociálně - patologické jevy, metodická 

pomoc pedagogům a výchovným poradcům 

 účast na výchovných komisích, případových konferencí    

 kariérové plánování pro ţáky základních a středních škol 

 spolupráce s institucemi zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů a 

ostatními pomáhajícími institucemi – OSPOD, Pedagogicko-psychologická poradna 

Středočeského kraje, Probační a mediační sluţba, SVP Pyramida Rybitví, SVP 

Dobřichovice, DÚ Hradec Králové, Centrum poradenských sluţeb Poděbrady, Dětské 

centrum Kolín, Středisko ranné péče Kutná Hora    
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3. Charakteristika cílové skupiny 

3.1. Nejčastěji řešené problémy našich klientů   

 školní problematika 

- narušené vrstevnické vztahy v třídním kolektivu 

- problematická adaptace na podmínky změněného školního prostředí 

- záškoláctví 

- ostrakismus a projevy šikany  

- problémy s přijetím autority pedagogů a neschopnost akceptovat školní 

pravidla a zavedené konvence  

- volba další vzdělávací cesty 

 v rodinném prostředí  

- narušené sourozenecké vztahy, nadměrné projevy sourozenecká rivality 

- chybějící systém pravidel, nefunkční komunikace mezi členy rodiny  

- korekce osobnostního rozvoje dětí s citovou, nebo sociální deprivací  

- domácí krádeţe, lhaní, podvody a útěky z domova  

- porozvodové situace – sníţení jejich dopadu na vývoj dětí  

 

 výchovné a vzdělávací problémy u dětí s diagnostikovanou hyperaktivitou (ADHD) 

 děti s psychickými a osobnostními problémy  

- snadno ovlivnitelné nevhodným identifikačním vzorem  

- emočně labilní se sklony k afektivním reakcím s projevy asociálního 

charakteru 

- s disharmonickým vývojem  

- s projevy sebepoškozování 

 projevy dětské a juvenilní delikvence 

- majetkové trestné činy  

- vandalismus, výtrţnictví  

4. Statistické údaje o činnosti SVP 

4.1. Klienti střediska výchovné péče ve školním roce 2014/2015 

Evidovaní klienti 
Počet klientů v ambulantní péči 

Dívky chlapci Celkem 

z mateřských škol 0 0 0 

ze základních škol – 1. Stupeň 14 58 72 

ze základních škol – 2. Stupeň 27 57 84 

ze středních škol 4 9 15 

Celkový počet 171 
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 Počet klientů 

Dívky chlapci Celkem 

Klienti, jimiţ byla doporučena 

institucionální výchova 
0 1 1 

Klienti po ukončení institucionální 

výchovy 
1 2 3 

 

 

 

4.2. Iniciátor příchodu klienta do střediska ve školním roce 2014/2015 

Iniciátor Počet klientů v ambulantní péči 

Klient sám 0 

Rodina 62 

Školské poradenské zařízení 23 

OSPOD 44 

Škola 37 

Zdravotnické zařízení 2 

Soudy, PMS ČR 3 

Jiný iniciátor 0 

 

4.3. Hlavní důvod příchodu klienta do střediska ve školním roce 

2014/2015 

Důvody příchodu klienta 
Počet klientů 

v ambulantní péči 

Rodinné problémy 48 

 Z toho týrání a sexuální zneuţívání 1 

Školní problémy 91 

 Mentální retardace 0 

 SPUCH 8 

Zneuţívání návykových látek 1 

Osobnostní problémy 31 

Nekriminální a kriminální problémy 0 

Jiný důvod 0 
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4.4. Aktivity střediska ve školním roce 2014/2015 

Aktivity střediska 
Počet 

aktivit 

Terénní 

služby 

Individuální 

činnost s dítětem 

Komplexní vyšetření 50 3 

Indikovaná vyšetření 1 0 

Vypracování individuálních 

výchovných plánů 
118 X 

Terapie, konzultace, reedukace 907 7 

Jiné individuální činnosti 0 0 

Skupinová činnost 

s klientem 

Terapie, reedukace 14 0 

Jiné činnosti 0 0 

Sluţby zákonným 

zástupcům 

Individuální konzultace 262 0 

rodičovská skupina 0 X 

Sluţby pedagogům 
Metodická konzultace 2 3 

Vedení kurzů, semináře, přednášky 0 0 

Programy pro třídní kolektiv 0 34 

Pobytové akce (výchovné, terapeutické) 0 0 

Zpracování závěrečné zprávy O X 

Zprávy pro OSPOD 32 X 

Zprávy pro soudy a PMS ČR 4 X 

Zprávy pro policii, zdravotní zařízení apod. 6 X 

Zprávy pro školy a školské zařízení 14 X 

- z toho doporučení k integraci PCH 0 X 

5. Zhodnocení činnosti SVP 

 

Rok 2015 byl věnován stabilizací týmu, nastavení procesů a ověření jejich fungování 

v reálných podmínkách střediska. Ve srovnání s minulým rokem tak došlo k nárůstu počtu 

klientů klientské práce o 35%, v případě práce s třídními kolektivy dokonce o 81%  a to i 

v menším personálním obsazení, neţ jaké bylo v roce 2014 v době převzetí pod DDŠ 

Býchory. Pracovníci střediska se i v roce 2015 snaţili o kultivaci vazeb se spolupracujícími 

institucemi s cílem budovat image pomáhající proklientské instituce.  

 

V rámci prezentace sluţeb SVP Kolín se zástupci střediska účastnili setkání metodiků 

prevence základních škol okresu Kutná Hora, které organizovala PPP Kutná Hora. Obdobné 

představení nabízených sluţeb bylo zástupci střediska realizováno na setkání metodiků 

prevence okresu Nymburk pořádané PPP Nymburk. Na jejich základě došlo k uţší spolupráci 

s výchovnými poradci a metodiky na školách spádových regionů.         

 

Tým SVP Kolín měl moţnost absolvovat exkurzi v poradenských zařízeních 

podobného zaměření - SVP Pyramida Rybitví, SVP Návrat Hradec Králové a DÚ Hradec 

Králové. Mimo výměny zkušeností, tak došlo k posílení profesních i neformálních vazeb 

nutných pro efektivní spolupráci při doporučování klientů na dobrovolný pobyt.          
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Pro rok 2015 byl charakteristický nárůst práce s třídními kolektivy. Celkem proběhlo 

34 tříhodinových vstupů na těchto školách: 6. ZŠ Kolín 7. ročník , ZŠ TGM Kutná Hora 7, 8., 

ročník, ZŠ Ţíţelice 3 + 4 ročník, DDŠ Býchory 6. ročník, ZŠ Čáslav 3 + 4 ročník, ZŠ 

Čelákovice 4. a 8. ročník, ZŠ Kostomlaty 6. ročník, ZŠ Český Brod 5. ročník, ZŠ Suchdol 7. 

ročník, ZŠ Pečky 6. – 8. ročník. Primární zakázkou v třídních kolektivech ze strany 

zadavatelů byla problematika šikany, nefunkční vrstevnické vztahy, provedení 

sociometrického šetření případně i korekce nefunkčních vztahů v úrovni učitel – ţák. 

Pedagogům a výchovným poradcům byla po provedení práce s třídními kolektivy poskytnuta 

navazující metodická podpora pro další vlastní práci s třídními kolektivy.                  

 

V rámci profesního růstu tým SVP absolvoval školení akreditované MŠMT věnované 

problematice šikany v třídním kolektivu „Strategie vyšetřování šikany I“ vedené Mgr. Jiřím 

Maléřem z DÚ Hradec Králové.      

 

Tým i v školním roce 2014/2015 pracoval pod supervizí PhDr. Jan Šikla, zaměřenou 

po provedené stabilizaci týmových vazeb na více kazuisticky orientované setkání 

s nezměněnou periodicitou 1x měsíčně.         

 

Na ţádost pracovníků nově zřizovaného SVP Jihlava, proběhla návštěva jejich týmu 

v Kolínském SVP, kde měli moţnost získat informace a zkušenosti s nově vznikajícím 

zařízením. 

    

I v školním roce 2014/2015 probíhala individuální terapie klientů z DDŠ Býchory, 

kterým byla poskytnuta v týdenních intervalech terapeutická pomoc při řešení primárně 

adaptačních obtíţí vázaných na podmínky institucionální výchovy.     

 

Stejně jako v minulém školním roce i v tomto probíhala spolupráce s psychology o.p.s 

Prostor Plus pracujících v rámci projektu „Psychologové na školách“. Mezi psychology na 

kolínských školách a SVP docházelo u společných klientů k výměně terapeutických poznatků. 

Na základě pozitivního ohlasu účasti vedoucího SVP při výběru vhodných kandidátů na 

pozici školního psychologa v minulém roce, se i v letošním roce SVP účastnilo realizovaného 

assessment centra i s přihlédnutím na předpokládanou vzájemnou spolupráci do budoucna.  

 

V září roku 2015 se tým SVP zúčastnil celorepublikového Setkání pracovníků SVP v 

SVP Dobřichovice, které proběhlo za účasti zástupců NÚV a MŠMT ohledně tvorby 

standardů práce SVP. 

 

Cílem práce pro rok 2016 je pokračovat v dosavadní strategii SVP. Moţnosti rozvoje 

skýtá nabídka dalších sluţeb tj., realizace skupinových terapií a provádění adaptačních kurzů 

pro školská zařízení, coţ spolu s plánovaným nárůstem počtu klientů můţe otevírat otázku 

moţného rozšíření profesního týmu.  

 

 

 

 

 

 

        Vypracoval PhDr. Jan Čuchal 


