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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, mládeže a tělovýchovy

Adresa zřizovatele:

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Kontakt:

tel.: 257 193 111

1.3. Personální obsazení
Personální obsazení podle pozic:
jméno

pozice
Vedoucí SVP, psycholog

PhDr. Jan Čuchal

Speciální pedagog - etoped

PaedDr. Richard Borecký

Speciální pedagog

Bc. Petr Matoušek
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2. Charakteristika zařízení
Středisko vychází při své činnosti z Metodického pokynu upřesňující podmínky
činnosti středisek výchovné péče a souvisejících legislativních nařízení. Poskytuje ambulantní
péči dětem a mladistvým v pracovních dnech od 8:00 do 16:30
Provoz střediska je personálně zabezpečen jedním psychologem, terapeutickou činnost
dále provádějí dva speciální pedagogové (etopedi). Středisko výchovné péče je školským
zařízením a veškeré své služby poskytuje bezplatně.
První osobní kontakt s klientem se uskutečňuje do jednoho týdne od objednání,
následná práce s klientem je realizována zpravidla v intervalech 7 až 14 dní dle závažnosti
případu a časových možností klienta a jeho zákonného zástupce.
Věkové rozmezí klientů kopíruje školní docházku, ve sledovaném období byli nejvíce
zastoupeni žáci 2. stupně základních škol a to 58%, následovali žáci 1. stupně ZŠ z 30%,
středoškolská klientela zahrnovala 11% klientů a 1% tvořili předškolní děti.
Důvodem využití služeb střediska jsou z větší části školní problémy a problémy
vázané na rodinné prostředí.

2.1. Základní služby poskytované střediskem výchovné péče Kolín
Základní služby poskytované Střediskem výchovné péče Kolín jsou:
 psychologická, etopedická diagnostika
 individuální terapie, krizová intervence
 intervence v třídních kolektivech, metodická pomoc pedagogům a výchovným
poradcům
 kariérové plánování pro žáky základních a středních škol
 spolupráce s institucemi zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů a
ostatními pomáhajícími regionálními institucemi – OSPOD, Pedagogickopsychologická poradna Středočeského kraje, Probační a mediační služba, SVP
Pyramida Rybitví

3. Charakteristika cílové skupiny
3.1. Nejčastěji řešené problémy našich klientů
 školní problematika
- nefunkční vrstevnické vztahy
- obtížná adaptace na nové školní prostředí
- šikana
- záškoláctví
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-

problémy s přijetím autority pedagogů a akceptací školních pravidel
volba další vzdělávací cesty

 v rodinném prostředí
- disharmonické sourozenecké vztahy
- nefunkční rodinná komunikace
- porozvodové situace – snížení jejich dopadu na vývoj dětí
- korekce osobnostního rozvoje dětí s citovou, nebo sociální deprivací
- domácí krádeže, lhaní, útěky z domova
 výchovné a vzdělávací problémy u dětí s poruchou pozornosti (ADD) nebo
diagnostikovanou hyperaktivitou (ADHD)
 děti s psychickými a osobnostními problémy
- s disharmonickým vývojem
- snadno ovlivnitelné nevhodným identifikačním vzorem
- emočně labilní se sklony k afektivním reakcím s projevy asociálního
charakteru
 projevy dětské a juvenilní delikvence
- vandalismus, výtržnictví
- majetkové trestné činy
- násilí vůči okolí organizované ve skupině

4. Statistické údaje o činnosti SVP
4.1. Klienti střediska výchovné péče ve školním roce 2013/2014
Evidovaní klienti
z mateřských škol
ze základních škol – 1. Stupeň
ze základních škol – 2. Stupeň
ze středních škol

Počet klientů v ambulantní péči
Dívky
chlapci
Celkem
0
1
1
8
30
38
15
60
75
5
9
14

Celkový počet

128

Dívky

Počet klientů
chlapci

Celkem

0

0

0

1

5

6

Klienti, jimiž byla doporučena
institucionální výchova
Klienti po ukončení institucionální
výchovy
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4.2. Iniciátor příchodu klienta do střediska ve školním roce 2013/2014
Iniciátor

Počet klientů v ambulantní péči

Klient sám
Rodina
Školské poradenské zařízení
OSPOD
Škola
Zdravotnické zařízení
Soudy, PMS ČR
Jiný iniciátor

1
58
0
32
34
3
0
0

4.3. Hlavní důvod příchodu klienta do střediska ve školním roce
2013/2014
Důvody příchodu klienta
Rodinné problémy
Z toho týrání a sexuální zneužívání
Školní problémy
Mentální retardace
SPUCH
Zneužívání návykových látek
Osobnostní problémy
Nekriminální a kriminální problémy
Jiný důvod

Počet klientů
v ambulantní péči
38
1
83
0
6
0
7
0
0

4.4. Aktivity střediska ve školním roce 2013/2014
Aktivity střediska

Individuální
činnost s dítětem
Skupinová činnost
s klientem
Služby zákonným
zástupcům
Služby pedagogům

Komplexní vyšetření
Indikovaná vyšetření
Vypracování individuálních
výchovných plánů
Terapie, konzultace, reedukace
Jiné individuální činnosti
Terapie, reedukace
Jiné činnosti
Individuální konzultace
rodičovská skupina
Metodická konzultace
6

Počet
aktivit
72
2

Terénní
služby
0
0

71

x

644
0
1
0
387
0
31

6
0
0
0
1
x
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Vedení kurzů, semináře, přednášky
Programy pro třídní kolektiv
Pobytové akce (výchovné, terapeutické)
Zpracování závěrečné zprávy
Zprávy pro OSPOD
Zprávy pro soudy a PMS ČR
Zprávy pro policii, zdravotní zařízení apod.
Zprávy pro školy a školské zařízení
- z toho doporučení k integraci PCH

1
0
0
2
9
1
0
0
0

0
21
0
x
x
x
x
x
x

5. Zhodnocení činnosti SVP
Rok 2014 představoval pro činnost Střediska výchovné péče podstatné změny, které je
možné označit za zlomové. Od ledna 2014 přestalo být součástí Diagnostického ústavu
Dobřichovice a stalo se součástí DDŠ Býchory.
Po provedené analýze dosavadní efektivity střediska, bylo přistoupeno k
provedení personálních změn. Pracovní poměr byl k 28. 2. 2014 ukončen s PhDr. Jarmilou
Náglovou, která v SVP pracovala na 0,5 úvazku jako psycholog. K 30. 4. 2014 byl ukončen
pracovní poměr s Mgr. Milanem Vyhnálkem, který pracoval na pozici etoped, a s Mgr.
Zuzanou Matulovou pracující na pozici speciální pedagog a dosavadní vedoucí SVP.
1. 3. 2014 nastoupil na pozici psychologa PhDr. Jan Čuchal, který se díky plnému
úvazku mohl více zaměřit na klientskou práci. Další posílení týmu SVP zabezpečil Bc. Petr
Matoušek, který nastoupil 1. 5. 2014 na pozici sociální pracovník a od 1. 9. 2014 pracuje na
postu speciálního pedagoga - etopeda.
1. 5. 2014 vystřídal Mgr. Zuzanu Matulovou na postu vedoucího SVP Mgr. Petr
Steklý a od 1. 10. 2014 byl jmenován vedoucím SVP PhDr. Jan Čuchal.
Převzetí DDŠ Býchory umožnilo personální a metodickou podporu střediska
výchovného péče Kolín v době jeho transformace. Sociální pracovnice DDŠ Mgr. Miroslava
Krepčíková převáděla do elektronické podoby složky klientů. Vedením a koordinační činností
týmu byla pověřena zástupkyně ředitele DDŠ Býchory Mgr. Vladislava Greifová. Je třeba
zdůraznit, že převzetí SVP pod DDŠ Býchory nebylo klienty negativně vnímáno, naopak bylo
zaznamenáno a oceněno spojení se známou regionální školskou institucí.
V květnu 2014 došlo k přestěhování SVP z původního sídla na adrese Komenského
375 do moderních prostor komunitního centra Kolárka, čímž byla ukončena transformace
SVP v moderní školské zařízení a Středisko se stalo nedílnou součástí systému poradenských
a sociálních služeb v Kolíně.
Byl proveden přepis údajů do systému Evidence z ručně vedené evidence práce
s klienty za minulý rok. Sdílení klientských dat nyní probíhá v informačním systému
Evidence, jedná se stejný informační systém, který je prověřen dlouhodobým používán
v DDŠ Býchory. Jsou mapovány statistické výstupy práce s klienty, nejen pro potřeby
statistiky s dotčenými orgány státní správy, ale i pro vlastní potřebu s ohledem na efektivitu
klientské práce a možnosti dalšího rozvoje SVP při očekávaném nárůstu klientů.
Spolu se změnou organizace práce SVP, je kladen důraz na pozitivní prezentaci
střediska pro laickou i odbornou veřejnost. Byly vytvořeny nové webové stránky, zřízeny
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e-maily jednotlivých pracovníků a vytvořeny tiskové propagační materiály.
Ke zvýšení odbornosti pracovníků přispěl nákup odborné literatury a nových testových
metod (např. Test rodinného systému FAST, Projektivní interwiev, Lüscherova klinická
diagnostika). Probíhá průběžné školení „na míru“ od Dr. Evy Vernerové, jsou naplánovány
další rozvojové aktivity zaměřené na práci s klientem - motivační rozhovory, výcvik
zaměřený na rodinnou terapii a seznámení s dalšími metodami využitelnými pro cílovou
skupinu klientů SVP.
Tým pracuje pod supervizí PhDr. Jana Šikla, která je zaměřena na klientskou tématiku
a oblast týmových vztahů. Supervizní setkání jsou realizována s měsíční periodicitou v Praze.
V rámci spolupráce s DDŠ Býchory došlo k započetí práce s třídními kolektivy
dětského domova, byla prováděna psychologická diagnostika svěřenců a v současné době
probíhá s využitím kapacit SVP v týdenních intervalech individuální terapie klientů z DDŠ
Býchory.
Probíhá spolupráce s Prostor plus o.p.s. v rámci projektu „Psychologové na školách“.
Jsou realizovány setkání s psychology na kolínských školách, došlo k výměně zkušeností
s používanými metodami formou společného workshopu. Při hledání nejefektivnějších
přístupů v případě společných klientů, pak dochází ke vzájemné kooperaci. Dále dochází ke
spolupráci s NZDM Kolárka v oblasti terapeutické skupinové práce pro DDŠ Býchory. Byla
navázána spolupráce s Komunitním centrem Zengrovka, kde bude probíhat metodická
podpora a práce na řešení klientských problémů formou Balintovských skupin.
SVP se aktivně zapojuje do systému komunitního plánování sociálních služeb města
Kolín. Pracovníci střediska jsou zváni na případové konference svých klientů, zejména na
OSPOD Kolín a OSPOD Poděbrady.
Probíhá práce s třídními kolektivy na ZŠ Kutná Hora a ZŠ Žiželice, jsou dohodnuty
další vstupy do tříd v podobě tří 3 hodinových bloků na 6. ZŠ Kolín a ZŠ Čáslav.

Vypracoval : PhDr. Jan Čuchal

Schválil dne 30.9.2014 : Mgr. Aleš Bureš
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