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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: Polepská 252, 280 02Kolín 2

IZO:Příspěvková 
organizace
Právní forma:

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:

Pozice jméno

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  výchovné  péče  Kolín  je  dislokovaným pracovištěm  DDŠ  Býchory.  Při  své
činnosti  se řídí nařízením zákona č. 109/2002, vyhl. č. 458/2005 Sb a Metodickým pokynem
MSMT-5805/2015, který upravuje standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro
výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně
výchovnou péči.  SVP Kolín nabízí  ambulantní  formou  etopedické a psychologické služby
dětem,  mladistvým  a  jejich  zákonným  zástupcům,  odborné  pedagogické  veřejnosti
v pracovních dnech od 8:00 do 16:30 v prostorách samostatného objektu na adrese Polepská
252, 280 02 Kolín 2.  

 Tým  pracovníků  střediska  neprošel  personálními  změnami.  Klienti  tak  opět
v minulém roce mohli využít služby psychologa (vedoucího střediska), terapeutickou činnost
dále zajišťovali dva speciální pedagogové (etopedi). 

Z pohledu věkového zastoupení největší část klientely v monitorovaném období tvořili
žáci 2. stupně ZŠ 48 %, dále žáci 1. stupně ZŠ 45 %, studenti středních škol byli zastoupeni 7
%. Na rozdíl o minulého roku, nebyli naopak vůbec zastoupeni klienti z mateřských škol. 

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 případových konferencích, výchovných komisích, 

 spolupráce s institucemi, které se zaměřují na prevenci sociálně patologických jevů a
ostatními  pomáhajícími  regionálními  institucemi  –  OSPOD,  Pedagogicko-
psychologická  poradna  Středočeského  kraje,  Probační  a  mediační  služba,  SVP
Pyramida Rybitví, SVP Dobřichovice, DÚ Hradec Králové, DD Nymburk, Centrum
poradenských služeb Poděbrady,  Dětské centrum Kolín,  Středisko rané péče Kutná
Hora, Prostor plus o. p. s   
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3. Charakteristika cílové skupiny

3.1 Nejčastěji řešené problémy našich klientů  

 školní problematika

- nefunkční vrstevnické vztahy

- obtížná adaptace na nové školní prostředí, neefektivní příprava na 
vyučování 

- šikana

- záškoláctví

- 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, podvody a 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 

- projevy sebepoškozování
 projevy dětské a juvenilní delikvence

- vandalismus, výtržnictví 

- majetkové trestné činy 

- násilí vůči okolí organizované ve skupině
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4. Statistické údaje o činnosti SVP

4.1 Klienti střediska výchovné péče ve školním roce 2016/2017

Evidovaní klienti
Počet klientů v ambulantní péči

Dívky Chlapci Celkem
z mateřských škol 0 0 0
ze základních škol – 1. Stupeň 11 61 72

ze základních škol – 2. Stupeň 19 58 77

ze středních škol

Celkový počet 161

Počet klientů
Dívky Chlapci Celkem

Klienti, jimž byla doporučena 
institucionální výchova

0 0 0

Klienti po ukončení institucionální
výchovy

0 2 2

4.2 Iniciátor příchodu klienta do střediska ve školním roce 2016/2017

Iniciátor Počet klientů v ambulantní péči

Klient sám 2
Rodina 71

Školské poradenské zařízení 12

OSPOD 39

Škola 34

Zdravotnické zařízení 2

Soudy, PMS ČR 1

Jiný iniciátor 0
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4.3 Hlavní důvod příchodu klienta do střediska ve školním roce 2016/2017

Důvody příchodu klienta Počet klientů v ambulantní péči
Rodinné problémy 42

Z toho týrání a sexuální zneužívání
Školní problémy 77

Mentální retardace 0
SPUCH 24

Zneužívání návykových látek
Osobnostní problémy 42
Nekriminální a kriminální problémy 0
Jiný důvod 0

4.4 Aktivity střediska ve školním roce 2016/2017

Aktivity střediska
Počet
aktivit

Terénní služby

Individuální 
činnost s dítětem

Komplexní vyšetření 27
Indikovaná vyšetření
Vypracování individuálních 
výchovných plánů

62

Terapie, konzultace, reedukace 586
Jiné individuální činnosti 0 0

Skupinová činnost 
s klientem

Terapie, reedukace 42 0
Jiné činnosti 0 0

Služby zákonným 
zástupcům

Individuální konzultace 334
rodičovská skupina 0 X

Služby pedagogům
Metodická konzultace 3
Vedení kurzů, semináře, přednášky 1 1

Programy pro třídní kolektiv 0 16
Pobytové akce (výchovné, terapeutické) 0 0
Zpracování závěrečné zprávy X
Zprávy pro OSPOD 22 X
Zprávy pro soudy a PMS ČR 3 X
Zprávy pro policii, zdravotní zařízení apod. 1 X
Zprávy pro školy a školské zařízení 14 X

- z toho doporučení k integraci SPUCH 0 X
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5. Zhodnocení činnosti SVP

 Na  rozdíl  od  minulého  školního  roku  došlo  k  mírnému  snížení  počtu  aktivních
klientů, stejně jako i realizovaných intervenčních vstupů do tříd. V případě aktivních klientů
je  tato  skutečnost  vykompenzována  navýšením  jednorázových  intervencí  v podmínkách
ambulantní práce. Při práci s třídními kolektivy jsme pokračovali ve způsobu, jakým školy
kontraktovaly zakázku a eliminovali tak vzdělávací instituce, které primárně hledaly pouze
formální  práci  s  třídním kolektivem.  Celkem proběhlo  16  tříhodinových  bloků  na  těchto
základních školách: 2. ZŠ  Kolín, ZŠ Jana Palacha Kutná Hora, ZŠ  Dymokury, ZŠ Malešov a
ZŠ TGM Kutná  Hora.  Uvedený trend lze  tak  vnímat  i  jako posun od kvantitativního  ke
kvalitativnímu využívání služeb SVP. Díky uvedené skutečnosti jsme mohli začít metodicky
vést preventisty sociálně patologických jevů poté, co v SVP vykonali praxi v rámci svého
rozšiřujícího  studia  a  následně  se  otevřel  prostor  supervidovat  jejich  samostatnou  práci
s třídním kolektivem. Takto nově koncipovanou metodickou podporu využili preventisté jak
základních,  tak  i  středních  škol.  Vzhledem k faktu,  že ze strany školských institucí  byl  o
uvedenou formu spolupráce zájem, v nastaveném trendu bychom chtěli i v následujícím roce
pokračovat. Nejčastější řešená témata při práci s třídními kolektivy se v minulém školním
roce týkala eliminace závadového chování, nefunkčních vrstevnických vztahů a dysfunkčních
vazeb mezi žáky a učiteli. Ve větší míře jsme korigovali vrstevnické vztahy poznamenané ne
vždy vhodně realizovanou inkluzí žáků se specifickými potřebami. Současně je třeba říci, že
při  vstupech do jednotlivých tříd  nebylo  třeba řešit  vyhrocené formy závadového chování
mezi spolužáky, jako jsou např. vyšší stádia šikany. 

Činnost SVP byla prezentována 20. 3. 2017 v rámci diskusního panelu zaměřeného na
poradenské  služby  pro  školní  a  předškolní  děti.  Účastníky  semináře  byli  pedagogičtí
pracovníci základních škol a školek kolínského regionu a pracovníci odboru školství při MěÚ
v Kolíně. Dalšími hosty byla paní PhDr. Jaroslava Štětinová, ředitelka PPP v Kolíně a Ing.
Alena  Krchová, vedoucí OSPOD v Kolíně.  

Významným  mezníkem  v činnosti  SVP  se  stal  1.  května  2017,  kdy  se  středisko
přestěhovalo do prostor nově zrekonstruovaného objektu, ve kterém je umístěn i Dům na půl
cesty spadající  pod DDŠ Býchory.  V průběhu rekonstrukce bylo  přihlíženo k dosavadním
zkušenostem s  prostorovým uspořádáním terapeutických místností a objekt tak byl adaptován
s ohledem na jeho budoucí využití. Nové prostory jsou ve srovnání s předcházejícím objektem
klienty  vnímány  jako  více  domácí,  ne  administrativní  prostředí,  kladně  hodnotí  blízkost
vlakového a  autobusového nádraží,  možnost  parkování  přímo v  areálu  SVP stejně  jako i
bezbariérovost  objektu.  Samotné  přestěhování  do  nových  prostor  bylo  realizováno  bez
negativního dopadu na práci s klienty s využitím časové dotace státních svátků. 

     
 Díky  rozšíření  terapeutického  týmu  DDŠ  Býchory  o  psycholožku  Mgr.  Ninu

Neubertovou, která se zaměřila na individuální práci s vybranými klienty, bylo možné s dětmi
dojíždějícími z DDŠ v SVP více pracovat formou skupinové práce. V rámci arteterapeuticky
zaměřených  setkání  s týdenní  periodicitou  služby využívaly  dvě  skupiny chlapců  a  dívek
z býchorského Domova.      

Při terapii s klienty je aktivně využíváno terapeutické pískoviště a potenciál metody
Sandtray/Sandplay.  Pro osvojení  si  pokročilejších  způsobů  práce  s tímto  terapeutickým
nástrojem pracovníci SVP absolvovali proškolení v Mgr. Veroniky Galusové.    
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 Klientská témata měl tým možnost řešit nejen na pravidelných intervizních sezeních,
ale i v průběhu supervizích setkání u PhDr. Jana Šikla v Praze, které probíhaly 1x měsíčně v
Praze.  

 

      Vypracoval PhDr. Jan Čuchal
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6. Přílohy – fotogalerie nových prostor SVP Kolín
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