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ZÁKLADNI INFORMACE O ZAŘÍZENÍ
a) Základní údaje:
Název:
Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a
školní jídelna, Praha 9, Čakovická 51.
Sídlo:
Čakovická 51, Praha 9 - Prosek, 190 00
Adresy detašovaných pracovišť:
Křešín 43, okres Pelhřimov, 394 24
Na Pláni 59, Praha 5 – Malvazinky, 150 00
U Starého mostu 572/2, Kostelec nad Labem, 277 13
Zřizovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Charakteristika školského zařízení:
Naše školské zařízení získalo právní subjektivitu dne l. července l995 jako
Středisko výchovné péče pro děti a mládež a Výchovný ústav pro mládež s názvem
Středisko pro mládež Klíčov. Jsme příspěvková organizace.
K 1. září 2005 se změnil název naší organizace, náš současný oficiální název je:
Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická
škola a školní jídelna, Praha 9, Čakovická 51.
Součásti Výchovného ústavu a Střediska výchovné péče Klíčov jsou:
•
•
•
•
•

Výchovný ústav
Středisko výchovné péče
Školní jídelna
Praktická škola
Základní škola

Od 13. září 2006 nám MŠMT udělilo akreditaci na Keramické práce v rozsahu
560 vyučovacích hodin.
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Vedení zařízení:
Ředitel:
Statutární zástupce ředitele:
Vedoucí školní výuky a PVS:
Zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz:
Adresa pro dálkový přístup:
matousu@klicov.cz, www.klicov.cz
Telefon: 283883332
Fax:
283881172

Mgr. Patrik Matoušů
JUDr. Jana Portlíková
Bc. Gabriela Varodi
Michal Stříbrný

b) Přehled činností
Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 14 a 17 zákona č. 109/02 Sb., o
výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně
výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, § 16, § 44, § 58 §
119 a § 185 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Výchovný ústav vykonává ústavní a
ochrannou výchovu uloženou soudem a předběžná opatření nařízená soudem. Středisko
výchovné péče zajišťuje preventivně výchovnou péči dětí a mládeže, u nichž je
dominantní porucha chování, zneužívání návykových látek a projevy asociality.

VÝCHOVNÝ ÚSTAV /VÚ/ je určen pro chlapce od 15 do 18 /19/let s nařízenou
ústavní nebo ochrannou výchovou. Sídlí na Praze 9, Čakovická 51, kde je umístěno
5 oddělení, zbývající 2 jsou detašovaná (Křešín a sociální byt), Každé oddělení VÚ je
specifické s odlišnými výchovnými přístupy. Stávající kapacita celého VÚ je 64
lůžek.
Jednotlivá oddělení Výchovného ústavu:
- Otevřené (Předvýstupní) oddělení

vedoucí Václav Lebduška

- Motivační oddělení

vedoucí Mgr. Robert Linhart

- Tréninkové oddělení

vedoucí Karel Šiška

- Režimové oddělení

vedoucí Petr Vávra

- Ochranné oddělení

vedoucí: Mgr.Jan Cibulka

- Oddělení specializované
na drogovou problematiku - detašované pracoviště Křešín
vedoucí Mgr. Marek Stránský
- Denní stacionář a
Sociální byt
- vedoucí Kateřina Soukupová, DiS
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STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE /SVP/ poskytuje ambulantní, celodenní (stacionární)
služby a internátní péči v nepřetržitém provozu. Ve školním roce 2007/2008 došlo
s ohledem na poptávku ke změnám v struktuře SVP. K 31. 8. 2007 byl zrušen provoz
internátního oddělení Prosek (12 lůžek) a zároveň bylo otevřeno druhé celodenní
oddělení (stacionář) na Proseku s kapacitou 8 míst.
V současnosti má Středisko výchovné péče
- Ambulantní oddělení Prosek

5 samostatných oddělení:

sídlo: Praha 9, Čakovická 51
vedoucí Mgr. Vladislav Dykast

- Ambulantní oddělení Malvazinky sídlo: Praha 5, Na Pláni 59
vedoucí Mgr. Věra Přidalová
- Celodenní oddělení Malvazinky

sídlo Praha 5, Na Pláni 59
vedoucí Mgr. Kateřina Valentová

- Celodenní oddělení Prosek

sídlo Praha 9, Čakovická 51
vedoucí Mgr. Miroslav Vondra
(provoz od 1. září 2007)

- Internátní oddělení Kostelec sídlo: Kostelec n/L, U Starého Mostu 572/2
vedoucí: Monika Rollová

ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA organizuje vzdělávání, profesní přípravu a
pracovní zařazení dětí VÚ a klientů SVP. Vzdělávání a profesní přípravu poskytuje:
- Praktická škola

kapacita: 12 žáků

- Základní škola

kapacita: 32 žáků

- Záuční obor

kapacita: 12 žáků

- Rekvalifikační kurs Keramické práce (rozsah 560 hodin)
- Pracovně výchovná skupina

pro nezařazené chlapce

Vedoucí školní výuky a PVS Bc. Gabriela Varodi .
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Přehled činností jednotl. odd.– viz část JEDNOTLIVÉ SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ
Činnost ve školním roce 2007/2008
Naše školské zařízení i v uplynulém školním roce pokračovalo v organizačních a
koncepčních změnách v souvislosti s realizací zákona 109/02 Sb. a vyhláškou MZ
108/01 Sb. Vzhledem k tomu, že byla dokončena přístavba k stávající budově na
Proseku, můžeme konstatovat, že byly vytvořeny optimální podmínky jak pro chlapce
Výchovné ústavu, tak pro klienty Střediska výchovné péče. Naše ambulantní oddělení
mohlo opustit pronajaté prostory a nastěhovalo se zpět do hlavní budovy.
I nadále máme od Pedagogické fakulty propůjčen název:
Fakultní zařízení University Karlovy v Praze
Pedagogické fakulty.
Za důležité považujeme i to, že naše internátní oddělení v Kostelci získalo
Certifikát VÚ a SVP Klíčov, který nám udělila Rada vlády pro koordinaci protidrogové
politiky.
I v uplynulém školním roce jsme v rámci rodinné terapie uspořádali 2 týdenní
výjezdy pro naše klienty. Výjezdy se uskutečnily na podzim 2007 v Horním Maršově.
Od roku 2006 tuto aktivitu podpořilo MŠMT.

Dalšími změnami procházel náš Výchovný ústav. Vzhledem k poptávce na umístění
chlapců s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou a dokončené přístavbě jsme navýšili
počet lůžek v hlavním objektu. Jednotlivá oddělení VÚ se odlišují výchovnými
metodami a sídlí v samostatných podlažích. Dále pro potřeby Výchovného ústavu
slouží i objekt fary v Křešíně. Zde jsou umisťování chlapci, kteří mají problémy
s návykovými látkami a pobyt v hlavním městě je pro ně ohrožující. Od května 2005
máme „sociální byt“ pro chlapce VÚ (3 lůžka), kteří po dovršení 18. let nemají rodinné
zázemí a pokračují v přípravě na budoucí povolání. V bytě bylo za tu dobu ubytováno
12 chlapců, ve sledovaném školním roce zde bylo umístěno 6 chlapců.
Od 13. září 2006 dostalo naše zařízení akreditaci na Keramické práce v rozsahu
560 vyučovacích hodin. Keramická dílna je také hojně využívána na volnočasové
aktivity jak chlapců z VÚ, tak i klientů SVP.
Nad rámec základních povinností jsme ve školním roce 2007/2008 zrealizovali
řadu aktivit, které úzce souvisejí, podporují a progresivním způsobem rozvíjejí
předmět činnosti:
• Setkání s kurátory a výchovnými poradci zaměřené na prohloubení spolupráce.
• Spolupráce s Probační a mediační službou a soudy – vedení skupin.
• Umožnění odpracování Obecně prospěšných prací mladistvým.
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•
•
•
•
•
•
•

Umožnění praxe a stáže studentům a pracovníkům příbuzných oborů.
Nabídka tréninku dysfunkcí pomocí EEG Biofeedbacku.
Uspořádání fotbalového turnaje s ostatními VÚ
Uspořádání dne dětí s volejbalovým turnajem.
Aktivní účast na konferenci AT.
Ve spolupráci s Ped.fakultou UK uspořádání dalšího kursu vzdělávání pracovníků.
Uspořádání Filmového festivalu z vlastní tvorby chlapců VÚ i dětí SVP.

Koncepční změny
Ve školním roce 2007/08 pracovala oddělení SVP podle nově vytvořených
koncepcí. S ohledem na stále větší poptávku po stacionární péči došlo k organizačním
změnám. Místo internátního oddělení jsme na Proseku otevřeli celodenní oddělení
pro 8 dětí. Stacionární péči tak můžeme nabízet v obou částech Prahy a zajistit tak
pro děti dostupnost. Provoz druhého celodenního oddělení byl zahájen od 1. září
2007. Do uvolněných prostor po internátním oddělení Prosek Střediska výchovné
péče se nastěhovalo nové oddělení VÚ, které je určeno pro chlapce s ochrannou
výchovou a má kapacitu 8 lůžek. Toto oddělení svůj provoz zahájilo rovněž od 1. září
2007. V souvislosti s dostavbou nové přístavby jsme rozšířili VÚ o další oddělení –
režimové s kapacitou 8 lůžek.

c) Přehled pracovníků
Na konci sledovaného období jsme naplňovali přidělený počet pracovních úvazků.
Limit počtu zaměstnanců pro naše zařízení pro rok 2008 je 89,7 pracovních úvazků
s tím, že máme v souvislosti s rozšířením lůžkové kapacity zažádáno o navýšení.
Můžeme konstatovat, že máme vyrovnaný počet žen a mužů.
Na konci sledovaného období jsme měli 1 ženu na mateřské dovolené a 3 na
rodičovské dovolené. Snažíme se vycházet vstříc pracovnicím, které mají malé děti, 2
pracovnice mají upravenou pracovní dobu tak, aby sladily své mateřské i pracovní
povinnosti.
Z celkového počtu je 67,5 % pedagogických a 32,5 % nepedagogických.

d) Údaje o přijetí, umístění, přemístění a propuštění dětí
viz zpráva Výchovného ústavu

e) Údaje o výsledcích poskytovaných služeb
viz zprávy jednotlivých oddělení
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f) Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V rámci dalšího vzdělávání pracovníků probíhal ve školním roce 2007/08 3. běh
třísemestrového kursu „Speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování“,
který v našem zařízení pořádá Pedagogická Fakulta UK. Vzdělání si zde doplnilo 8
našich pracovníků.
Dvě naše učitelky absolvovaly seminář Výuky ČJ a rodinné výchovy a Rozšíření
výuky angličtiny. Další pracovnice navštěvovala kurz: Aspekty sexuální výchovy
v rámci ústavní péče. Kurz pořádala IPIPAP a vedl doc. Kožnar. Ředitel absolvoval
vzdělávací kurz pro ředitele školských zařízení (NIVP). Další pracovníci se zúčastnili
vzdělávacích akcí, celkem jsme na vzdělání přispěli 24 pracovníkům.
V rámci individuálního vzdělávání studuje 10 pracovníků vysokou školu. Další
pracovníci si doplňují vzdělávání absolvováním sebezkušenostních výcviků, odborných
kursů a seminářů.
Ve sledovaném období na všech odděleních SVP a VÚ probíhaly supervize týmové
práce..

g) Prezentace zařízení na veřejnosti
Uskutečňujeme pravidelné setkávání s kurátory a výchovnými poradci.
Uspořádali jsme Dny otevřených dveří.
Spolupracujeme především s vyššími odbornými a vysokými
studentům umožňujeme stáže v našem zařízení.

školami, jejich

Aktivně spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UK.
Dlouhodobě spolupracujeme s Probační a mediační službou a umožnujeme výkon
TO obecně prospěšných prací.
Chlapci Výchovného ústavu se účastní fotbalových turnajů, které pořádáme spolu
s VÚ Kutná Hora.
Pravidelně se aktivně zúčastňujeme AT konferencí.
Také jsme se v mediích zúčastnili pořadů týkající se prevence drog a kriminality.
Velmi dobrá spolupráce probíhá s městkou částí Praha 9 a Praha 5, kdy nám obě
městské části vycházejí maximálně vstříc.
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h)

Údaje o výsledcích provedených kontrol

Ve školním roce 2007/08 probíhala v našem zařízení kontrola Nejvyššího
kontrolního úřadu. Kontrola byla zaměřena na „Hospodaření školských zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivněvýchovnou péči“.
Zahájena byla 8. června 2007 a ukončena 12. října téhož roku.
Kontrolované období rok 2005 a 2006, v případě věcných souvislostí období
předcházející a následující. Předmětem kontroly bylo:
hospodaření a nakládání s majetkem
příspěvek na provoz
vlastní příjmy organizace
evidence, správa a vymáhání pohledávek
čerpání finančních prostředků na investiční akce – rok 2006, 2005, 2004, neinvestiční
prostředky
mzdové prostředky.
Kontrola NKÚ neshledala žádné závady.
Kontrola České školní inspekce v našem zařízení proběhla v květnu 2008. ČŠI se
zaměřila na kontrolu:
Oprávněnosti použití finančních prostředků ze SR
Prověření údajů o hospodaření s finančními prostředky poskytnutými ze SR v účetní
evidenci
Předávání údajů ve statistických výkazech
Pracovně právních vztahů a odměňování
Poskytování údajů pro fin.vypořádání dotací ze SR
Použití fin. prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků
Přijatých opatření k nedostatkům zjištěných proved. kontrolami
Zavedení a prověření funkčnosti vnitřního kontrolního systému.
ČŠI konstatovala, že ve sledované oblasti nebylo zjištěno porušení právního
předpisu.
Dále ČSI kontrolovala stravovací služby školního stravování, Chybu shledala pouze
v analytické evidenci zásob potravin na kartách a absenci spotřebního
koše. Tyto závady byly odstraněny a instalován nový program. ČŠI byla přizvána na
následnou kontrolu.
Ve stejném období – květen 2008 byla u nás další kontrola ČŠI. Předmětem
kontroly bylo:
Vedení povinné dokumentace SVP
Náležitosti individuálního výchovného plánu
Stanovení výše úplaty za služby poskytované střediskem.
ČŠI neshledala žádné závady, povinná dokumentace, IVP a poskytování služeb za
úplatu jsou v souladu s právními předpisy.
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V únoru a březnu 2008 u nás provedl kontrolu Finanční úřad pro Prahu 8. Předmět
kontroly: nákup objektu v Křešíně.
Závěr kontroly: bez nálezu.

i)

Základní údaje o hospodaření

Ekonomické komentáře k roční zprávě za rok 2007
1/ Základní personální údaje
V příloze č. 1 nevyplňujeme část 6. – Jazykové znalosti zaměstnanců, neboť v naší
organizaci není na žádném pracovním místě stanovena jako kvalifikační požadavek
jazyková zkouška.

2/Hodnocení závazných ukazatelů

Pracovníci
Pro rok 2007 nám byl přidělen limit počtu zaměstnanců 89,7. Přepočtený počet za
rok 2007 činil 87,3 pracovníků, to znamená, že limit pracovníků byl naplněn na 97 %.
Nižší stav pracovníků v porovnání s přiděleným limitem je do značné míry ovlivněn tím,
že k navýšení limitu počtu pracovníků došlo až 3. oznámením o rozpočtu ze dne 25. 6.
2007. V prvním a druhém oznámení o rozpočtu
jsme měli uveden limit 83,7
pracovníků.

Prostředky na platy a OON
Oznámením o rozpočtu ze dne 8. 2. 2007 nám byly mzdové prostředky přiděleny ve
výši 23 899 tis. Kč, z toho 284 tis. Kč na OON. 5. úprava rozpočtu ze dne 27. 11.
2007 nám vyčlenila MP ve výši 24 294 tis. Kč, z toho OON 513 tis. Kč, to
znamená, že limit prostředků na mzdy pro rok 2007 činil 23 781 tis. Kč. Skutečné
čerpání MP celkem za rok 2007 činilo 23 749 827 Kč. Prostředky na mzdy byly
nevyčerpány ve výši 31 173 Kč. OON byly čerpány ve výši 510 895 Kč a byly
nevyčerpány o 2 105 Kč. Dle výkazu P1 – 04 jsme čerpali prostředky na OON ve výši
690 360 Kč. V této částce se promítlo čerpání účelové neinvestiční dotace ve výši
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147 500 Kč na akci „rodinná terapie 2007“ a čerpání OON ve výši 31 965 Kč na
vyplacení odměny žákům praktické školy za produktivní činnost dle zák. 561/2004 Sb.,
§ 122, odst. 1.
Nevyčerpané prostředky z mezd (31 173 Kč) a OON (2 105 Kč)
v celkové výši 33 278 Kč budou po schválení převedeny do FO.

3/ Hospodářský výsledek k 31.12. 2007
K 31.12. 2007 skončila naše organizace s kladným hospodářským výsledkem ve výši
191 116,18 Kč. Tento hospodářský výsledek nebyl upravován o žádné položky.
Zisk navrhujeme po schválení převést do rezervního fondu /Kč 157838,18/ a do
fondu odměn / nevyčerpané mzdové prostředky – Kč 33278--/. Hospodářský výsledek
je tvořen pouze z hlavní činnosti, jinou /vedlejší/ činnost naše organizace
neprovozuje.
Rezervní fond organizace ani fond odměn nebyly v roce 2007 čerpány.

4/Výsledky inventarizace majetku

Pro rok 2007 byl stanoven následující odpisový plán:
odpisová skupina
1
2
3
5

roční odpis v %
7
4
2
1

Celková výše ročních odpisů za rok 2007 činila 667,17 tis. Kč.
Řádná inventarizace majetku a skladových zásob byla provedena ke dni 31.12.2007.
Nebyly zjištěny žádné rozdíly. Po dokončení inventarizace byly vypracovány
inventarizační zápisy /dílčí a konečný/.

V organizaci je průběžně vedena počítačová evidence spravovaného majetku a kniha
hmotného majetku /DHM/ doplněná každoročně stanoveným odpisovým plánem.
Způsob evidence je upraven vnitřní organizační směrnicí. Správou skladových zásob a
sbírek /foto,sport,hudba/ jsou pověřeni pracovníci na podkladě dohod o hmotné
odpovědnosti.
Fyzická inventarizace skladových zásob byla provedena k 31.12.2007. Nebyly zjištěny
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žádné rozdíly.

Stav zásob k 31.12. 2007 v Kč:
čistící prostředky
kanc.potřeby
palivo
potraviny
prádlo

53196,55
6650,-0
38099,-119348,42

Ve výpisu z katastru nemovitostí je uvedeno následující věcné břemeno:
oprávnění pro: Pražská teplárenská a.s.
povinnost k: budova č.p. 783 /Prosek/, parcela 599/1 /Prosek/
věcné břemeno užívání a vstupu za účelem provozování technologického zařízení
horkovodní přípojky a předávací stanice, včetně provádění údržby a oprav
listina: Smlouva o zřízení věcného břemene – bezúplatná ze dne 30.5.2001
právní účinky vkladu práva: 6.6. 2001

5/Použití prostředků peněžních fondů

Stav peněžních fondů
název fondu

fond odměn
FKSP
FRM
rezervní fond

stav k 1.1. 2007
v Kč

stav k 31.12. 2007
v Kč

56638,-55984,97
20119,57
100000,--

71486,-107884,47
7455,27
188521,62

FKSP byl čerpán dle Zásad čerpání pro rok 2007 schválených Radou zaměstnanců a
v souladu s příslušnou vyhláškou a s předběžným plánem čerpání prostředků pro rok
2007 sestaveným pracovníky ek. oddělení a schváleným vedením organizace a Radou
zaměstnanců.

Rezervní fond byl tvořen převodem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2001,2002, 2003 ,2005 a 2006. Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2006 ve výši
103369,62 Kč byl po schválení převeden v do rezervního fondu. V roce 2007 nebyl
rezervní fond čerpán.
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čerpání rezervního fondu:
plánované dle rozpočtu: 180 tis. Kč
skutečné:
0 tis. Kč
FRM byl v roce 2007 tvořen odpisy ve výši 667,17 tis. Kč a převodem zůstatku
předchozího roku ve výši 20 tis. Kč a jeho čerpání bylo schváleno odborem investic
MŠMT.
V roce 2007 došlo k následujícímu čerpání prostředků FRM:
druh čerpání

čerpáno Kč /v tis./ - zaokrouhleně

zabezpečovací zařízení
stavební a údržbářské práce,
opravy objektů,podlah.práce apod.

48
632

------------------------------------------------------celkem čerpáno z FRM

680

Fond odměn
Prostředky fondu odměn nebyly v roce 2007 čerpány.
Peněžní fondy jsou kryty zůstatkem na běžném účtu a účtu FKSP.
6/Pohledávky a závazky
Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2007 je uveden v samostatné příloze /Příloha č.
1/.
Veškeré závazky vůči dodavatelům byly vyrovnány k datu splatnosti dodavatelských
faktur.
Závazky spojené s výplatou mezd za prosinec 2007 byly vyrovnány k 15.1.2008.
Výše a splatnost pohledávek je uvedena v tabulkové části v členění dle lhůty
splatnosti.
Odběratelská faktura č.8/2007 ve výši Kč 4904,13 – refundace odběru elektřiny za
výměníkovou stanici PT, umístěnou v objektu Čakovická, byla uhrazena dne 24.1.2008 /
odpovídá lhůtě splatnosti/.
V roce 2007 přes veškerou naši snahu nedošlo k poklesu pohledávek za ošetřovné .
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Na dlouhodobé dlužníky bylo podáno trestní oznámení, ale vzhledem k pomalému
postupu kompetentních orgánů, není většina případů vyřešena. Některé případy byly
Policií ČR odloženy jako neopodstatněné.Vymáhání dlužných částek od rodičů je
vzhledem ke složení naší klientely /převažují děti ze sociálně a ekonomicky slabých
rodin/ neúčinné.
Soudně byla vymožena částka 39711,-- Kč.
V roce 2007 byl v naší organizaci zaveden nový počítačový program na evidenci a
výpočet ošetřovného.
7/ Hodnocení výnosů
Plánované vlastní příjmy /Kč 1200,-- tis./ byly v roce 2007 překročeny .
Důvodem tohoto překročení je především rozsáhlá organizační změna v našem zařízení
a z ní vyplývající nárůst kapacity VÚ a tím i nárůst plateb za ošetřovné. Zvýšením
plateb za stravování dále došlo i nárůstu objemu plateb za obědy.

V oblasti příjmů organizace představují v roce 2007 hlavní položky:
položka
částka v tis. Kč
příjmy za ošetřovné
1146,52
za stravování
414,73
příspěvek na žáky
1,50
ostatní příjmy
204,50
plnění pojišťovny
105
dary od MČ
20
ostatní dary
16,20
celkem

1908,45 tis. Kč

Veškeré příjmy souvisí s hlavní činností organizace, jinou činnost naše organizace
vzhledem k omezeným prostorovým možnostem a s ohledem na složení naší klientely
neprovozuje.

Výnosy celkem v tis. Kč:
provozní dotace
účelová dotace
ostatní zdroje

44178
700
2332,57

celkem

47210,57
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8 /Další a účelové zdroje
Další zdroje použité na krytí potřeb hlavní činnosti v r. 2007 / v tis. Kč/:
FRM
680
vlastní příjmy:1908,45

V roce 2007 byly naší organizaci přiděleny následující prostředky na programové
financování ISPROFIN / v tis. Kč/:
evid. číslo ISPROFIN
název akce
2331120338
Oplocení a okenní mříže
v objektu Čakovická

inv. dotace
4279,31

2331120354

2197,88

Koupě objektu Křešín

Veškeré prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na tyto akce byly vyčerpány
v plné výši. Vypořádání akcí bylo provedeno na formulářích PROGFIN a předáno
investičnímu odboru MŠMT.Závěrečné vyhodnocení akce Oplocení a okenní mříže
v objektu Čakovická bylo již
pracovníky MŠMT schváleno,závěrečné vyhodnocení akce Koupě objektu Křešín bylo
předloženo ke schválení a schváleno v lednu 2008. Veškeré termíny a parametry obou
investičních akcí byly dodrženy.
Neinvestiční prostředky ISPROFIN nebyly v roce 2007 naší organizaci poskytnuty.

Prostředky SIPVZ nám nebyly v roce 2007 poskytnuty.
Na základě Rozhodnutí č. D009/2007-51 a D012/2007-51 nám byly v roce 2007
přiděleny dvě účelové neinvestiční dotace na Program prevence sociálně
patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT. Byl schválen
projekt s názvem „Rodinná terapie 2007“.a dále projekt „Celoroční výjezdové aktivity
– rok 07“

název projektu
čerpáno
Rodinná terapie 07
500000,-Celoroč.výjezd.aktivity
200000,--

celkem přiděleno
500000,-200000,--

z toho ONIV

z toho OON
440000,--

112500,--

celkem
60000,-87500,--
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Dotace byly vyčerpány v plné výši v roce 2007 a vyúčtovány na předepsaném
formuláři v lednu 2008.

Prostředky z darů
V roce 2007 nám byly poskytnuty následující dary. Veškeré prostředky z darů byly
vyčerpány v plné výši za podmínek stanovených dárci a byly řádně vyúčtovány.
Dárce
MČ Praha 9
MČ Praha 9
CP Consult
CP Consult
Ditmos Projektai
M.Perníčková
O.Brousek
celkem poskytnuto

finanční částka
10000,-10000,-2000,-2000,-2500,-5200,-4500,--

účel využití

detekční testy
výjezdové aktivity s klienty
vybavení odd.
vybavení odd.
dovybavení odd.
provoz metody EEG Biofeedback
terapeut.pomůcky-loutky

36200,--

Prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebyly naší
organizaci v roce 2007 poskytnuty.

9/Hodnocení výsledků hospodaření – Ukazatelé nákladovosti
Tabulka, která sleduje náklady na klienta SVP /§3146/, vychází pouze z počtu
klientů, kteří jsou na pobytu /dle zahajovacích výkazů/. Ale velké těžiště práce
našeho Střediska výchovné péče spočívá v práci s ambulantními klienty. SVP má 1
internátní oddělení / do září 2007 2 oddělení/, 2 ambulantní oddělení a 2 oddělení
celodenní /od září 2007 byl zahájen provoz druhého celodenního oddělení/.

V loňském roce naše SVP pracovalo s 611 klienty, popřípadě jejich rodinami. Z toho
bylo 503 ambulantních klientů, 44 klientů na pobytu v internátním odd. a 64 dětí
v celodenním oddělení.
Zintenzivnila se
práce s klienty
a
prohloubila
spolupráce
mezi ambulantní, internátní a celodenní složkou SVP. Ambulantní
oddělení intenzivně připravuje klienty pro pobyt na internátním nebo celodenním
oddělení a po ukončení tohoto pobytu s nimi a jejich rodinami pokračuje v pravidelné
ambulantní péči. Na ambulatních odd. pracovalo 10 odborných pracovníků, (z toho byl
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1 dlouhodobě nemocný) a jejich výkony činily
14 358 JOV. Součástí SVP jsou
také oddělení celodenní, kde je dětem poskytována intenzivní péče včetně zajištění
školní výuky.

10/Zahraniční aktivity
V roce 2007 nebyly v naší organizaci uskutečněny žádné zahraniční aktivity.
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VÝROČNÍ ZPRÁVY JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ

Výchovný ústav

Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok
2007/2008
Oddělení: Otevřené (předvýstupní)
Vedoucí oddělení: Václav Lebduška

1.1. Koncepční vývoj v uplynulém období:
Ve sledovaném období od září 2007 do června 2008 pokračoval provoz otevřeného oddělení
v koncepci, která byla ověřována v předchozím období (kreditní systém, měsíční plánování,
simulace pravděpodobných reálných situací z budoucího života dětí atd.). V průběhu prázdnin bylo
oddělení sloučeno s jinými s užitím jiných koncepčních prvků.
2.Profesní obsazení
2.1. Struktura profesního obsazení:
vedoucí ot. odd., odborný vychovatel, 2x asistent pedagoga, 1,5 úvazek noční vychovatel
3. Charakteristika umístěných dětí
3.1. Charakteristika dětí na otevřeném odd. ve sledovaném období:
V počáteční fázi se na oddělení většinou dostaly děti, které dlouhodobě zvládaly dodržovat
režimová pravidla na jiných odděleních, což odpovídalo pozici oddělení v celkové hierarchii VÚ.
V závěru sledovaného období byly na oddělení vzhledem k naplněné kapacitě VÚ přeřazeny i děti,
jež uvedená kritéria nesplňovaly. Nucený odchod dětí z otevřeného odd. jinam byl většinou
vyústěním dlouhodobého procesu, v němž děti přestávaly zvládat režimové požadavky, nebo
sankčním opatřením v případě výraznějšího selhání.
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3.2. Struktura skupiny:
Počet dětí umístěných na otevřeném odd. ve školním roce 2007/2008 : 18
Věková kategorie: 16 – 19 let
Školní docházka: 18
SOU nebo OU mimo VÚ : 14
Praktická škola nebo záuční obor při VÚ: 4
Dobrovolný pobyt: 1
4.Struktura pedagogické práce.
4.1 . Pevné režimové prvky:
Základ tvořily koncepční a režimové prvky .
4.2 . Doplňkové výchovné programy
Připravoval vychovatel nebo organizovaly samotné děti. Byly určeny pro děti

přítomné

v ústavu, dle aktuální situace a dohody s nimi (volnočasové aktivity – sport, kultura, kvízy a hry,
práce dle potřeby atd.). Jejich příprava nebo účast na nich byla honorována kredity dle pravidel.
4.3. Výjezdové aktivity
V průběhu uplynulého období participovali vychovatelé i děti z oddělení na dvou delších
výjezdových pobytech – lyžařském a vodáckém. Kromě toho byly uskutečněny dva víkendové
pobyty mimo VÚ, přičemž se na jejich přípravě a realizaci aktivně podílely i děti samotné. Jako
výjezd lze hodnotit i celodenní programy, kterých se uskutečnilo několik ve spolupráci s jiným odd.
VÚ. Většinou byly spojeny se atraktivní zážitkovou pedagogikou (rafting, horolezectví)
4.4. Spolupráce s rodinami dětí a ostatními institucemi :
Ve sledovaném období pracovníci odd. situačně participovali na práci s rodinami dětí i
s ostatními institucemi vedené etopedkou.
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Závěr
Uplynulé období opět prokázalo, že navržená teoretická koncepce oddělení může být úspěšně
realizována Jako značné pozitivum lze hodnotit skutečnost, že se jejím prostřednictvím na oddělení
dařilo dlouhodobě udržet několik dětí bez funkčního rodinného zázemí, tzn. zajistit jim alespoň
částečně stabilní alternativu domova. Zároveň lze říci, že simulace reálných prvků každodenního
života (např. „platba nájemného“, „ceník služeb“, sebeobsluha při stravování atd.) tvoří jeden
z účinných pedagogických prvků připravujících tyto děti na období po odchodu z VU, které pro ně
vzhledem k životní situaci může být velmi obtížné.
V druhé půli hodnoceného období se ukázalo, že by bylo vhodné rozšířit a doplnit koncepci
oddělení tak, aby umožnila pobyt širšího spektra dětí. Především těch, které se nacházejí
v závěrečné fázi ústavního pobytu. Právě u nich se z hlediska pedagogické práce ukazuje jako velmi
potřebné klást zvýšený důraz na prvky obsažené v koncepci oddělení (především sociální trénink
apod.) bez ohledu na to, jaké jsou jejich aktuální výchovné problémy. Pobyt na otevřeném oddělení
tím přestává být jakousi odměnou vyplývající z hierarchie VÚ. Zároveň by však měl umožnit, aby
děti odcházející z ústavní péče byly lépe připraveny pro zvládání každodenních nároků běžného
života.
Doplnění koncepce o zmíněný aspekt spojené s jeho praktickým ověřováním bude jedním
z nejdůležitějších úkolů, které otevřené oddělení v budoucnu očekávají.
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Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok
2007/2008
Oddělení: Motivační
Vedoucí oddělení: Robert Linhart

Úvod
Nejvyšší prioritou motivačního oddělení je připravit děti na úspěšné dokončení
studia a získání výučních, nebo záučních listů.Další nezanedbatelnou stránkou
práce na motivačním oddělení je rozvoj sociálních dovedností a jejich aplikace
v praxi.Upevňování manuálních dovedností a příprava na profesní zapojení
v běžné populaci.Vše probíhá v intencích zákona č.109/2002Sb.,o výkonu
ústavní výchovy ve školských zařízeních.Velký důraz je kladen na samostatnou
práci s volným časem a na získávání a nakládání s finančními prostředky.

21

Profesní obsazení a jeho změny
Ve sledovaném období pracovali na motivačním oddělení:
3 odborní vychovatelé
2 asistenti
3 noční vychovatelé
Odborný vychovatel – VŠ – Sppg
Odborný vychovatel – VŠ – Sppg
Odborný vychovatel – SOŠ,VOŠ ,UJAK/ studující/
Asistent SOŠ / během zkušební doby ukončen prac.poměr
Asistent SOŠ kurz Sppg,UK / studující/
Věkový průměr pracovníků motivačního oddělení: 37 let

Charakteristika klientely
Umístěno:48
Hospitalizace: 2
Zletilost: 10
Převoz: 2
Na jiné oddělení: 12
Z jiných oddělení: 8
Schválený pobyt mimo: 5
Ukončený pobyt mimo:2
Dobrovolný pobyt: 7
Ukončený dobrovolný pobyt:7
Křešín: 4
Zrušena VÚ:1

Důvody umístění:

Při určování důvodů umístění je nutné zdůraznit,že v mnoha případech se důvody
umístění kumulují.V grafu je tedy zvýrazněn pouze nejsilnější důvod .
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Charakteristika klienta:
A/ věk dítěte 15 – 18 let/ ve výjimečných případech do 19 let/
B/s ÚV,nebo s PO
C/důvody nařízení ÚV – kriminalita
zneužívání OPL
dysfunkční rodina
záškoláctví
D/ dítě je schopno pracovat v mezích řádu motivačního oddělení
schopno sam.pohybu
schopno soc.návyků
schopno pracovat s volným časem
schopno hospodařit s fin.prostředky
5/ zdravotní stav odpovídá možnostem motivačního oddělení
6/ dítě není ohrožujícím prvkem ve skupině

Struktura pedagogické práce
Řád motivačního oddělení ve sledovaném období neprodělal zásadní
změny.Pouze byly jasně zakotveny skupiny/ Čemáková +Šiška, skupina se sloužícím
vychovatelem /.
− řád a jeho změny.Dále byly jasně vymezeny práva a povinnosti
samosprávy/ŠERIFOVÉ/

Vzhledem k tomu,že motivační oddělení klade velký důraz na vzdělávání a
úspěšné dokončení všech typů škol,byla i forma zvolena tak,aby chlapci měli
dostatečné možnosti ke studiu a k celkovému vzdělávání.
A/ vzdělávací činnosti a programy
B/ sociální programy
C/pracovní činnosti
D/sportovní činnosti
E/ zájmové a volnočasové aktivity
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Práce na oddělení byla vždy koncipována tak, aby chlapci po návratu ze školy měli
ještě čas na občerstvení a relaxaci.Programy byly rozděleny na odpolední a večerní
blok.Snahou celého kolektivu vychovatelů byla co největší pestrost programů a
zároveň co možná největší vyváženost aktivit.
1/ sportovní kroužek
2/zahradnický kroužek
3/kroužek vaření
4/ akvaristický roužek
5/modelářský kroužek
7/ výtvarný kroužek
8/ divadelní kroužek
9/brigádnická činnost
Motivační oddělení spolupracuje s rodiči.Ve sledovaném období se podařilo
navštívit většinu rodin.Nejvyšší prioritu měly rodiny, kde bylo potřeba naší
intervence, aby se zlepšil vztah s dítětem,nebo aby se vysvětlily vzniklé
problémy.Dalším způsobem komunikace byl - telefon.Děti mají možnost posílat
SMS zprávy a telefonovat jak rodičům, tak i svým kurátorům.Velmi malé bylo
procento návštěv rodičů na našem oddělení- i když nabídka trvá po celý rok
Motivační oddělení realizovalo výjezdové akce samostatně,ale i společně s
ostatními odděleními.Akce byly vybírány a realizovány s přihlédnutím k jejich
fyzické a mentální úrovni.Od ledna 2008 byly akce pořádány tak,aby jedna
větší akce byla realizována každý měsíc.
Stručný přehled akcí:
maturitní ples,letecký den Kbely,motokáry,lezení po
skalách,kuželky,ZOO,Botanická zahrada,Okoř,Bechyně,Tábor,Třebechovice
pod Orebem,Obří akvárium,fotbalová liga,Poděbrady,florbalový
turnaj,vodácká akce,akce na hor.kolech,hory – zima,ligový fotbal.
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Spolupráce s ostatními institucemi
Motivační oddělení spolupracuje hlavně se školou na VÚ a dále se školami, na
které naše děti docházejí.Všechny tyto aktivity jsou koordinovány a realizovány se
školou. Dále spolupracujeme s kurátory jednotlivých dětí,nemocnicemi a PČR a i s
Městskou policií. Problémy v komunikaci s PČR/ hlavně při nahlašování a
odhlašování z útěku/ vyřešil nový počítačový program.Jako velký problém cítím
malou,někdy až formální návštěvu kurátorů na našem zařízení.Jejich neochota získat
více inforací/ od sloužícího vychovatele/ je někdy až zarážející.Často pak vznikají
problémy, že neznají systém oddělení a ani faktické fungování našeho zařízení.Proto
navrhuji,že kromě povinných návštěv bychom mohli udělat „den otevřených dveří
pro kurátory.

Úspěchy a potíže
K největším úspěchům motivačnho oddělení bylo úspěšné dokončení ročníku a
v některých případech získání výučního listu.V několika případech se nepodařilo děti
dostatečně motivovat k získání ukončeného vzdělání.Velkým problémem je
přetrvávající nechuť ke čtení jak novin ,tak i beletrie.K potížím motivačního oddělení
patřila ve sledovaném období i hygiena chlapců.K dílčím úspěchům patří i velmi
dobrý stav nového nábytku a celkové nezničné vybavenosti oddělení.K vyloženým
neúspěchům patří dlouhodobě boj s OPL.

Plány do budoucna
Plány motivačního oddělení na příští školní rok se budou pohybovat ve dvou
rovinách.
1/ motivovat ke zdárnému ukončení ročníku,prohlubovat zájem o zvolený
obor,domácí příprava
motivovat k větší a uvědomělejší odpovědnosti za své chování –
škola,oddělení,MHD,úřady
motivovat k větší samostatnosti v rozhodování o svých záležitostech –
práce,studium,brigády,trestní stíhání,přestupkové řízení
fixovat a prohlubovat hygienické návyky
navazovat a upevňovat vztahy v rodině
2/ Konsolidovat oddělení a motivovat všechny pracovníky motivačního oddělení
k velmi dobrým výkonům.
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Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok
2OO7/2008
Oddělení: Tréninkové
Vedoucí oddělení: Karel Šiška

Úvod
Tréninkové oddělení od 1. září 2007 se zcela osamostatnilo a svou koncepcí vychází z
řádu a zkušeností oddělení Motivačního, s kterým celý rok úzce spolupracujeme, zejména
během společných víkendů a akcí. Priority obou oddělení jsou totožné. V první řadě je to
motivace dětí ke studiu a dopomoc k jeho zdárnému dokončení. Dále přispívat k jejich
sociálnímu a osobnostnímu rozvoji, připravit na budoucí vstup do samostatného života,
předcházet krizovým situacím a minimalizovat potencionální selhání.
Tyto cíle jsou uskutečňovány díky týmu vychovatelů zabezpečující přímo chod oddělení,
který je tvořen třemi vychovateli denními a třemi nočními. Dále pak spoluprací s etopedkou,
zástupci pro školu, sociální pracovníci a dalšími neméně důležitými pracovníky celého VÚ.
V neposlední řadě spolupracujeme též s Policií České republiky, kurátory a dalšími státními
organizacemi či pracovníky.
Tréninkové oddělení má kapacitu osmi dětí, rozdělených do čtyř pokojů po dvou s vlastní
koupelnou spojenou s WC. Děti zde mají též k dispozici počítače s trvalým připojením
k internetu.

Profesní obsazení
Karel Šiška – vedoucí oddělení
Lenka Loštická – Odborná vychovatelka
Václav Hladký – Asistent vychovatele a noční vychovatel
Michal Celina – Noční vychovatel
Dominika Obořilová – Noční vychovatelka
Luboš Malý – Noční vychovatel
Martin Zikmund – Noční vychovatel
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Charakteristika klientely

Za školní rok 2007/2008 prošlo Tréninkovým oddělení celkem 22 dětí

Důvody umístění se mnohdy vzájemně překrývají.

Plány do budoucna:
Tréninkové oddělní bude od 1. září 2008 v jiných prostorách s větší kapacitou (16),
zároveň rozšířeno o nové denní vychovatele. Proto je hlavní prioritou přizpůsobení si nových
prostor ideálně pro svou potřebu a kontinuální zapracování nových kolegů do sehraného
chodu oddělení. Jednou z částí jsou společné výjezdy všech vychovatelů i klientů dohromady.
28

Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok
2007/2008
Oddělení: Ochranná výchova
Vedoucí oddělení: Jan Cibulka

1. Úvod

Oddělení ochranné výchovy je jedno z pěti oddělení výchovného ústavu. Na oddělení jsou přijímány
děti s nařízenou ochrannou výchovou. Předmětem činnosti zařízení je výkon ústavní a ochranné
výchovy a preventivně výchovné péče o děti mladistvé. Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen
v § 14 (VÚ), § 17 (SVP) 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, §
16, § 44, § 58 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon).
Úlohou oddělení je nabídnout dítěti vymezený prostor a systematickou péči, které by mu umožnily
přijetí odpovědnosti za své chování, předejít vážným problémům (kriminalita, vznik závislosti na drogách,
psychické poruchy), naučit se „alternativním“ a optimálním způsobům zvládání náročných životních situací
a tím opustit dosavadní destruktivní vzorce chování.
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2. Profesní obsazení a jeho změny

za uplynulý školní rok došlo ke stabilizaci pedagogického týmu
proběhlo rozdělení rolí jednotlivých pracovníků dle jejich specializace a potřeb provozu oddělení
probíhá další vzdělávání jednotlivých pracovníků pro potřeby oddělení
složení týmu a jeho profesionalizace:
Mgr. Jan Cibulka – vedoucí oddělení – absolvent PedF UK obor SpPg – vychovatelství,
absolvent pětiletého psychoterapeutického výcviku, 12 let praxe v oboru, 9 let praxe na pozici
vedoucího pracovního týmu.
Mgr. Michal Jirásek – odborný vychovatel – absolvent PedF UK SpPg oborové studium,
výcvik SUR 1995-99, výcvik EEG Biofeedback, 12 let praxe v oboru.
Mgr. Michal Balek – odborný vychovatel, absolvent HTF UK obor psychosociální studia,
účastník kurzu celoživotního vzdělávání obor speciální pedagogika se zaměřením na poruchy
chování.
Mgr. Zuzana Zachová – odborná vychovatelka – absolventka FTVS UK obor psychologie tělesná výchova, 1 rok praxe v oboru
Dis. Veronika Pánková – odborná vychovatelka – absolventka PVŠ psychosociálních studií, obor
sociál. práce, pětiletý psychoter. výcvik, výcvik krizové intervence a výcvik práce s
traumatem a
postraumatickými stres. poruchami, 2 roky praxe v oboru






3. Charakteristika klientely
−

oddělení je určeno pro chlapce ve věku 15 – 18 let. Ve většině se jedná o děti z neúplných a
sociálně slabých rodin.

−

DŮVODY UMÍSTĚNÍ
majetková trestná činnost, násilná trestná činnost, drogová problematika, útěky z jiných
zařízení, z domova, rodinné poměry

−

POHYBY DĚTÍ V DANÉM OBDOBÍ
PŘÍJEM 12
ODCHOD 4 (zletilost)

4. Struktura pedagogické práce





v loňském kalendářním roce došlo k vytvoření nové koncepce práce na oddělení
koncepci byl přizpůsoben i řád oddělení, který vycházel ze základů řádu výchovného ústavu
došlo k nastavení systému hodnocení klientů kreditovým systémem
v novém školním roce počítáme s drobnými úpravami jak řádu, tak systému hodnocení, které budou
korespondovat s potřebami efektivního chodu oddělení.

Věnujeme se dětem :
 kterým byla soudně nařízena ochranná výchova
 jejichž životní styl je za hranicí obecné společenské únosnosti
 kteří jsou velmi málo odolní vůči negativním vlivům okolí
 vytváříme strukturovaný prostor, jasná pravidla, odměny a sankce, jasně daný denní režim
 týdenní plán výchovně - vzdělávací činnosti, pravidelný časový harmonogram
 zážitky, zátěžové sportovní programy, denní povinnosti a práce, vzdělávání, relaxace, rituály,
skupinová a komunitní setkávání, volný čas…
Práce s rodinou :
 ve většině případů nemají rodiče zájem o intenzivní spolupráci
 nabízíme pravidelné konzultace a setkání, účast na jednotlivých programech, pomoc při řešení
krizových situací, pomoc při jednání s kurátory, úřady
 v současné době je spolupráce s rodinami omezena pouze na telefonický kontakt a velmi ojedinělé
návštěvy rodičů nebo rodinných příslušníků
Škola :
jednou z hlavních priorit oddělení je úspěšné dokončení studia. Děti jsou zařazeny do výuky přímo v
prostorách výchovného ústavu, ve výjimečných případech je možná docházka do učiliště mimo
prostory ústavu. O průběhu studia jsou vychovatelé průběžně informováni, nad dětmi je dozor a
kontrola ze strany vychovatelů – kontrola studijních průkazů, docházkových listů atd. Studijní
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úspěchy nebo nedostatky vychovatelé konzultují s učiteli i s vedoucím školy. Studijní výsledky jsou
pravidelně vyhodnocovány na poradách vychovatelů odd. ochranné výchovy, v případě potřeby je
dítě motivováno k odstranění nedostatků.
Výjezdy :
program oddělení je zaměřen na zátěžové aktivity. Sportovní aktivity jsou zařazovány dle
klimatických podmínek, jsou přizpůsobovány mentální a fyzické úrovni dětí. Cílem je motivovat děti k
fyzickým aktivitám, naučit je vytrvalosti, smyslu pro kolektiv, dát dětem pocítit radost z úspěchu,
nabídnout alternativní vzorce trávení volného času. Děti se věnují nácviku a možností dalšího
využití horolezeckých dovedností, oddělení realizuje vodní turistiku, jednou měsíčně pobyt mimo
zařízení v Doubí u Tábora, vyvrcholením školního roku je zátěžový pobyt v Chorvatsku.



5. Spolupráce s ostatními institucemi






probační a mediační služba ČR
Policie ČR
s pracovníky rekreačního zařízení Doubí u Tábora a s Obecním úřadem v Sobíňově
s pracovníky různých psychiatrických oddělení PLB
s institucemi zaměřenými na drogovou problematiku – Sananim, ESET – HELP, DROP-IN....

6. Úspěchy a potíže






nedaří se nám motivovat děti ke školní docházce, úspěchy jsou sporadické a pouze v ojedinělých
případech.
nedaří se nám motivovat rodiče ke spolupráci, která by vedla k úspěšnému návratu a začlenění jejich
dítěte po ukončení ústavní výchovy
velkým problémem se začala jevit drogová problematika dětí na oddělení.
daří se nám aktivně zapojovat klienty do prožitkově zátěžových programů
daří se navodit vztah klientů k prostorám a zařízení oddělení. Podílí se na jeho utváření a
zvelebování, případy poškozování prostor či zařízení jsou minimální.

7. Plány do budoucna







zintenzivění spolupráce s kurátory
spolupráce s rodinou a následná snaha o začlenění dítěte
motivace rodičů k účasti na dění na oddělení
asistence sociálně slabým rodinám a poradenství
starost o prostory oddělení – maximální zapojení klientů
primární a sekundární drogová prevence
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Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok
2007/2008
Oddělení: Režimové
Vedoucí oddělení: Petr Vávra

8. Úvod
Jedná se o oddělení se zvýšenou péčí, je určeno pro děti, s nimiž je třeba více pracovat při
zvládání jejich výchovných problémů, především pak v oblastech dodržování společenských a
právních norem, slušného chování a vystupování na veřejnosti.
Cílem oddělení je pomoci uvědomit si svoje problémy, uvědomit si, že každý systém má svoje
pravidla a naučit se za ně přijímat odpovědnost. Zastavit jejich narůstající problémové
chování, připravit děti na každodenní život , zamyslet se nad výběrem cesty ke snadnému
splynutí se společností.
Režimové oddělení je oddělením uzavřeným bez samostatného pohybu mimo oddělení.
2 .Profesní obsazení a jeho změny
Petr Vávra – vedoucí oddělení - SŠ, Sppg, student VŠ
Jan Horáček – asistent vychovatele, SŠ, student kurzu Sppg, nástup 1.6.2008
Jiří Hudec, Mgr. - etoped, VŠ, Sppg, nástup 1.9.2007
Zbyněk Koleňák, Mgr. - vychovatel, VŠ, Sppg
Martin Kulíček, Mgr. - vychovatel VŠ, Sppg, nástup 1.2.2008
Lukáš Prostřední, Bc. - vychovatel , VŠ, Sppg
Miluše Vartýřová, Bc. - vychovatel, VŠ, Sppg
Jiří Falout úvazek 0,5 – noční vychovatel
Martin Holeček 0,5 – noční vychovatel
Jan Holman
0,5 – noční vychovatel
František Chvátal 0,5 – noční vychovatel
Vít Jezbera, Mgr. - vychovatel, VŠ, Sppg do 31.1.2008 (Křešín)

−

Charakteristika klientely
Do oddělení může být přijato dítě, které má dlouhodobější nebo závažnější problémy
s dodržováním vnitřních řádů všech ostatních oddělení, je přivezeno zpět do VÚ policií z
útěku.
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Pedagogická práce
Hodnocení na RO je v pozitivní rovině. Maximální délka pobytu na režimovém
oddělení je stanovena na 21 dnů. Vstupní kredit na oddělení je stanoven na 2100
kreditů.
Doba pobytu na oddělení je určena posunem k hranici 0 bodů. Každé dítě oddělení je
na ranní komunitě hodnoceno za předchozí den – max. počet dosažených bodů je 300
( 100 bodů automaticky za pobyt na oddělení a dalších 200 podle spolupráce a ochoty
na oddělení něco dělat v jednotlivých blocích hodnocených po 50 kreditech -100 %
výkon ), při závažném porušení pravidel je možnost řešit situaci podáním návrhu na
mimořádné opatření.
Při dosažení hranice 0 bodů dojde ke zhodnocení pobytu a následnému řešení –
možnému přemístění na jiné oddělení, popř. prodloužení pobytu.
5. Úspěchy a potíže
Mezi úspěchy režimového oddělení lze zařadit:
 spolupráce s dětmi, které by v případě zařazení do běžného oddělení po převezení z
útěku opět utekly,

zklidnění dětí, které mají problémy s dodržováním řádu na svém oddělení,
 zajištění základní péče dětem, které mají problémy se zneužíváním OPL
Mezi potíže lze zařadit:
 neznalost práce s dětmi s problémem spojeným se zneužíváním OPL
 omezené možnosti k vybití přebytečné energie ( hřiště, tělocvična)

6. Plány do budoucna
I v příštím roce bychom chtěli udržet pozici, kterou režimové oddělení zaujalo v rámci
celého výchovného ústavu, a to především jednotností působení celého týmu
vychovatelů. Působit více na prevenci před případným opakovaným pobytem dítěte,
zároveň nabídnout pestrost programů – aktivit, které by mohly pozitivně ovlivnit vývoj
dětí při dalším pobytu ve výchovném ústavu i mimo něj.

Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok
2007/2008
Oddělení: Křešín
Vedoucí oddělení: Marek Stránský
9. Úvod

Oddělení Křešín pracuje s dětmi u nichž se jako hlavní problém objevuje
zneužívání návykových látek. Přidruženým problémem jsou časté útěky,
které znemožňují souvislejší výchovné působení. Oddělení Křešín je vedle
sociálního bytu jediným odloučeným pracovištěm VÚ Praha Klíčov.
Umístění oddělení Křešín mimo město pomáhá dětem v naší péči často po
delší době abstinovat od omamných látek a také setrvávat na oddělení.
Oddělení Křešín je oddělení komunitního typu. Na všech základních
činnostech (vaření, topení, praní prádla apod.) se podílejí naši klienti.

10.Profesní obsazení a jeho změny
V Uplynulém roce odešla jedna pracovnice na MD, za ní nastoupil na
stejnou pozici (odborný vychovatel) kolega z VÚ Klíčov. Dále odešla na konci
školního roku kolegyně z částečného úvazku (¼).
V současnosti na oddělení pracují 3 odborní vychovatelé na plný úvazek (včetně
vedoucího oddělení), 1 odb. vychovatel na částečný úvazek (¼), 2 asistenti, 1
noční vychovatel. Odborní vychovatelé mají všichni VŠ vzdělání (psychologie,
psychosociální studia, pedagogika - 3 x Mgr., 1 x Bc.), speciálně pedagogické
doplňkové studium si dodělává 1 pracovník, v terapeutickém výcviku 1
pracovník.
11.Charakteristika klientely
Z povahy zařízení k němuž naše oddělení patří jsou u nás pouze chlapci.
Převažující věk je 17 let (80%), zbytek jsou chlapci ve věku 16 let. V jednom
případě byl u nás po dobu dokončení profesní přípravy (autoškola) klient zletilý.
Charakter rodiny se dlouhodobě u našich dětí nemění, jde o rodiny neúplné
(matky) a rodiny doplněné (matka se zpravidla znovu vdala).
Důvod umístění na naše oddělení byl v posledním školním roce jediný:
zneužívání návykových látek.
Zastoupení hlavních zneužívaných látek u našich klientů je znázorněno
v připojeném grafu. Jde především pervitin a marihuanu.

Pervitin
Thc

Pohyby klientů v období 09/07 – 08/08, nastiňuje následující tabulka:
Počet dětí
Příchod
Odchod
M.Události
Akce

Září Říjen List. Pros. Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červec. Srpen
6
7
8
8
5
6
7
8
8
5
4
3
5
5
7
5
2
1
1
1
0
0
0
2
2
4
3
5
2
1
2
0
3
1
0
1
1
7
6
6
3
1
2
1
5
3
0
0
2
2
2
0
0
0
1
2
2
3
1
0

Důvody ukončení spolupráce s klientem:
SPM – schválený pobyt mimo
Zletil – odchod domů
přemístění RO
přemístění MO, TO
zůstává
dlouhodobý útěk

2
3
3
9
1
3

12. Struktura pedagogické práce

Řád a jeho změny:
V průběhu roku nebylo třeba zásadně zasahovat do podoby řádu oddělení.
Soubor změn byl připravován až pro další školní rok. Jedinou důležitou
změnou bylo zavedení plného (6-ti měsíčního) pobytu pro chlapce, kteří
usilují o odchod na SPM.
Práce na oddělení:
Specifikem našeho oddělení je pracovní činnost ve formě péče o dům a jeho
provoz. Další důležitou činností jsou brigády chlapců, především práce
v lese.
Práce s rodinou:
Práce s rodinou probíhá většinou formou rozhovorů s rodiči při jejich
návštěvě na našem oddělení nebo při našich návštěvách s chlapci doma.
Systematičtější péči se snažíme věnovat rodinám, jejichž děti jsou u nás delší
dobu, zvláště tam, kde je aspirace na odchod formou SPM.
Školní docházka:
Ze školní docházky je většina chlapců na našem oddělení vyňata. Jeden
klient ale dochází od nás do denního studia učebního oboru a v minulém roce
úspěšně uzavřel 1. ročník. Další 2 jsme v průběhu pobytu u nás formou
individuálního studijního programu a domácího doučování připravili na
závěrečné zkoušky.
Výjezdy:
V minulém školním roce se podařilo zrealizovat řadu výjezdů, turistický
výlet Posázavím, prázdninový „dvojboj“ (voda,pěšky) na Berounce, návštěva
"military" akce „Bahna“, lezecké centrum Pelhřimov, společně s VÚ Klíčov
zimní lyžování v Krkonoších, fotbalový turnaj, vodácké akce v Železných
horách a další.
13.Spolupráce s ostatními institucemi
Spolupráce s institucemi je standardní, dobrá. Byli jsme mile překvapeni
výbornou spolupráci s kurátory z Českých Budějovic, stejně jako profesionální
pomocí rychlé záchranné služby Pelhřimov, kterou jsme v jednom případě
akutního onemocnění využili.

14.Úspěchy a potíže
V letošním roce od nás odcházel první klient, který prošel tzv. „plným
pobytem“. Všeobecně se prokazuje, že pokud děti absolvují pobyt v délce min. 3
měsíců s dobrým výsledkem, je pravděpodobnost zlepšení jejich chování a
zvýšení zdrženlivosti, pokud jde o zneužívání návykových látek, velmi dobrá.
Delší pobyty dle našeho pozorování tuto prognózu ještě vylepšují.
Potíže nás provázejí pokud jde o snahu doplnit stav zaměstnanců (jeden úvazek
zůstal volný).
Při samotném provozu oddělení často bojujeme s nutností spěchat a
improvizovat se zajišťováním služeb, abychom zvládli zajistit všechny činnosti
kolem našich chlapců (dohled při práci, vaření, doučování, péče o nemocné,
doprovázení k soudům a návštěvy v rodinách).
15.Plány do budoucna
Plány do budoucna zahrnují především postupné zlepšování technicko
provozního zázemí oddělení (oprava střechy, zahájení budování odděleného
pokoje pro pokročilé klienty).
Kromě toho stále cítíme nedostatky pokud jde o rituály při řádném ukončování
pobytu klientů a loučení se s nimi.

Výroční zpráva VÚ a SVP Klíčov za školní rok
2007/2008
Oddělení: Denní stacionář VÚ
Vedoucí oddělení: Kateřina Soukupová
1. Úvod
Denní stacionář je oddělení o 1 výchovné skupině pro děti na SPM, pro ty, kteří
jsou na sociálním bytě a dále pro ty děti, které mají předvýstupní program.
Je na „špičce“ pomyslné pyramidy VÚ (je určeno pro ty děti, které mají sice
nařízenou ústavní výchovu, ale celodenní výchovná péče u nich není nutná.
2. Profesní obsazení a jeho změny
oddělení má 1 a 1/3 úvazku od září 2008.

Vedoucí oddělení – studium VŠ obor speciální pedagogika – vychovatelství, dále
různé akreditované semináře.
Vychovatel – studium na VŠ
3. Charakteristika klientely
a. charakter klientely
V současné době máme 8 dětí v průměrném věku 17ti let. 6 dětí je na SPM, 2 na
sociálním bytě.
6 dětí je z rozvrácených rodin v péči matky
1 má pouze otce (matka zemřela)
1 má matku, která se ho zřekla
b. důvody umístění
5
4
3

záš k ola
drogy
ne vhodné chování

2

útě k y z dom ova

1

nic

0

Jako hlavní důvod se v rozsudcích o ÚV uvádí, nevhodné chování (v rodině), dále
absence ve škole, drogová problematika (užívání THC a jiných návykových
látek), poté útěky z domova, toulání se. Jediný případ je ten, kdy se dotyčný
přihlásil sám na MÚ, protože se o něj matka přestala starat a on musel opustit
azylový dům, jelikož byl nezletilý.
c. pohyby klientů v hodnoceném období

20
15

uk onče ní zle tilos tí
ne dobrovolné uk onče ní

10

dobrovolné uk onče ní
zruš e ní ÚV

5

ce lk e m přijato

0

V hodnoceném období bylo celkem přijato 19 dětí.
Nedobrovolné ukončení SPM a návrat na VÚ proběhlo u 9ti dětí.
1 odešel dobrovolně ze sociálního bytu.
Zrušena ústavní výchova byla u 1 dítěte.
8 dětí je nyní ve stavu.

Nejčastější příčinou ukončení pobytu na oddělení denního stacionáře bylo hrubé
porušení některého z bodu dohody. Nejčastěji to byla absence ve škole,
porušování pravidel oddělení (absence na programech a komunitách), pozitivní
testy na OPL…
4. Struktura pedagogické práce
Řád a jeho změny
Největší změna v řádu je udělování systému výtek. V současné době, když dítě
dostane výtku, má možnost vybrat si ze 3 možností:
1. ponechat si jí
2. vymyslet program pro ostatní
3. 1 měsíc dodržovat programy, které mu určí vychovatel. Po tuto dobu nesmí
porušit pravidla DS.
Počet výtek, které může dostat se nemění, jsou 3. Nová je zde právě možnost
výběru.
Pokud splní 2 nebo 3 bod, je mu výtka smazána. O uskutečnění těchto bodů se
může rozhodnout kdykoliv, ne jen na komunitě.
Práce na oddělení
Přímý kontakt s dětmi probíhá hlavně odpoledne ( v rámci různých programů,
akcí pro celé oddělení, individuálních konzultací apod.)
Dopolední náplň stacionáře je kontakt s rodinnými příslušníky a dětmi, pokud je
třeba ( o přestávkách ve škole, při nemoci apod.) Dále také probíhá kontrola na
sociálním bytě.
Naše oddělení je zaměřeno také na individuální a pravidelný kontakt s jedincem.
Většina dětí dochází do stacionáře i „jen tak“ aniž by to měly dané v týdenním
plánu.
Sociální byt – je stále určen pro 3 lidi nad 18 let, kteří studují. V současné době
jsou povoleny návštěvy, o všech nás kontaktují. Na každý den mají stravenku
v hodnotě 80 Kč, se kterou se musí naučit vystačit. Vychovatelé byt navštěvují
nepravidelně. Ti, kteří zde jsou, jsou závislí jen sami na sobě, snaží se žít
samostatně bez druhých. Nově jsou zde zabezpečené dveře do pokojů.
Práce s rodinou
Kontakt s rodinou probíhá hlavně telefonicky a emailem. 1x týdně voláme
rodičům abychom se zeptali na současnou situaci, zda jsou spokojeni apod.
V opačném případě je možnost osobní schůzky s rodičem a dítětem nebo pouze
s rodičem.

Školní docházka
1 klient byl za časté absence ve škole vyhozen ze sociálního bytu a byl mu
ukončen dobrovolný pobyt.
Ostatní měli někdy absence ve škole, hlavně se spíše jednalo o pozdní příchody.
Do PŠ byly zařazeny celkem 4 děti.
Do pražských učilišť 11.
Do mimopražských 4.
V současné době ( září 2008) jsou v PŠ 2 děti, v pražských učilištích 4 a mimo
Prahu 2.
Výjezdy
Jednodenní výjezdová akce pro celé oddělení se uskutečňuje 1x do měsíce. O
prázdninách proběhl týdenní pobyt na Šumavě. Naplánované máme jednodenní
akce do konce roku. Také bychom chtěli uskutečnit víkendový pobyt. Každý
týden se snažíme o akci celého oddělení v rámci nějakého program (kulturní –
výstava fotografií, tematická procházka po Praze..)
Akce
V rámci DS probíhá jednou měsíčně Filmový klub Klíčov.

5. Spolupráce s ostatními institucemi
S kurátory jsme v častém kontaktu ( telefonickém i osobním) pokud se jedná o
akutní problém dítěte a jeho rodiny. V ostatních případech v delších časových
intervalech.
K soudům píšeme pravidelně zprávy o průběhu pobytu daného dítěte.
Ostatní organizace – tel. spolupráce s DOM, s Domem světla (beseda)
6. Úspěchy a potíže
Úspěchy – podařilo se nám vytvořit takové oddělení, kam děti chodí v rámci
svého volného času mimo týdenní plán. Je jim zde nabídnut vždy nějaký
program. Ti, kteří z DS odešli, jsou s námi v pravidelném osobním nebo tel.
kontaktu.
7. Plány do budoucna
Vytvořit sociální skupinu pro oddělení, kde by se probírala různá témata
potřebná pro praktický život (v rámci povinného programu).

Středisko výchovné péče

SVP Klíčov Ambulance Prosek
Vedoucí Vladislav Dykast
Zhodnocení uplynulého školního roku
Uplynulý školní rok lze právem považovat za úspěšný. Dařilo se držet dobrou úroveň poskytované péče při
velkém množství pokračujících a nových klientů. Zárukou kvality péče byla i pravidelná supervize, hospitace a
kontroly.
Potvrzením dobré úrovně a kvality práce ambulance Prosek je zpráva o výsledku inspekční kontroly ČŠI
ze dne 19. 5. 2008.
K 1. červnu 2008 došlo k personální změně. Odešla Mgr. Zuzana Barešová a na základě výsledků
výběrového řízení nastoupila Mgr. Kamila Jurášková.
Personální obsazení
Tým ambulantního oddělení Prosek ve školním roce 2007/2008 tvořili:
Mgr. Vladislav Dykast – speciální pedagog, vedoucí oddělení
Mgr. Anna Chladová – psycholog, zástupce vedoucího oddělení
Mgr. Aleš Borecký – psycholog
Mgr. Jitka Budínová – speciální pedagog
Mgr. Zuzana Barešová – psycholog, ukončení pracovního poměru k 31. 5. 2008
Mgr. Kamila Jurášková – psycholog, zahájení pracovního poměru k 2. 6. 2008
Metody a formy práce
Ambulantní oddělení sleduje při plnění svých úkolů zájmy klienta a snaží se přispívat k rozvoji jeho
osobnosti, odstranění či zmírnění nežádoucích projevů v chování, dosažení náhledu na důsledky vlastního
chování a ke změně klientova prožívání. Na realizaci těchto cílů pracují pracovníci ambulantního oddělení
pomocí metod psychologického či pedagogického působení.
Klientovi je nabízena paleta různých druhů péče a společně s rodiči je utvářen plán (včetně
indviduálního výchovného plánu) obsahující možnosti a způsoby, jak tyto cíle naplňovat. Základním
předpokladem pro práci je snaha o budování takové spolupráce s klientem a jeho rodinou, která umožňuje
dosažení daných cílů. V indikovaných případech je provedeno psychologické vyšetření.
Základem spolupráce jsou pravidelné rodinné konzultace zaměřené na pozitivní úpravu komunikace a
vztahů v rodině (např. sledováním témat jako je péče o klienta, hranice v rodině, režim klienta, jeho práva a
povinnosti, oceňování klienta, komunikace) a řešení problematiky v kontextu rodiny.
Rodinné konzultace doplňují individuální konzultace, které klientovi poskytují bezpečný prostor pro
probírání témat pro dostažení stanovených cílů. Pracuje se na zlepšování nedostatků a na posilování již
dosažených dovedností.
Někteří klienti využívají na ambulantním oddělení nabídky skupin – ve školním roce 2007/2008 to byly
sebepoznávací skupina a motivační skupina. Klienti mají na skupinách možnost učit se orientovat
v mezilidských vztazích, vnímat a poskytovat zpětné vazby o svých názorech či pocitech a získávat sílu a náhled
na rizika, která je v jejich situaci provázejí (např. na motivační skupině téma abstinence od návykových látek).
Rodiče, resp. zákonní zástupci klienta, mají možnost docházet na pravidelné rodičovské skupiny a
sdílet své zkušenosti, starosti a otázky s jinými rodiči pod vedením pracovníků ambulance.
Při všech zmíněných formách spolupráce klienta a rodičů s ambulantním oddělením pracovníci
využívají své zkušenosti získané vzděláním a dalším vzděláváním (kurzy, výcviky, stáže).
V případě potřeby je možné nabídnout rodině docházku klienta na celodenní oddělení nebo jeho
umístění na oddělení internátní.

Skupinové programy
Ve školním roce 2007/2008 zajišťovala ambulance Prosek celkem tři druhy skupinových
programů - skupinu motivační, sebepoznávací a rodičovskou. Skupiny byly polootevřené, takže počet
klientů /rodičů na jednotlivých sezeních se měnil. Metody práce na skupinách byly voleny s ohledem
na potřeby klientů/rodičů, převládající témata, aktuální dění a dlouhodobý trend vývoje ve skupině
(sociálně psychologické hry, arteterapeutické techniky, nácvik komunikačních dovedností, nácvik
chování, hraní rolí, relaxace, práce s tělem apod..)
Na motivační skupině bylo terapeuticky pracováno s klienty ve věku 12 až 16 let, kteří se
více či méně úspěšně snažili o abstinenci od návykových látek. Někteří z nich předtím absolvovali
pobyt na Internátním oddělení SVP v Kostelci n. L., jiní se na pobyt teprve připravovali. Užívání
návykových látek u těchto klientů zpravidla úzce souviselo s dlouhodobě zatěžující rodinnou situací a
absencí hranic a pravidel v rodinném systému. Skupina probíhala jednou týdně (každé pondělí), pod
vedením Mgr. Dykasta a Mgr. Barešové. Během školního roku proběhlo 24 sezení a ve skupině se
vystřídalo 21 klientů.
Sebepoznávací skupina byla určena pro klienty ve věku 12 až 16 let, u kterých převládaly
potíže v rodinných vztazích, problémy vázané na hledání vlastního místa ve světě, v rodině a mezi
vrstevníky, nestabilní sebehodnocení a emoční labilita. U těchto klientů nebylo primární problematikou
užívání návykových látek. Skupinová sezení se konala jednou týdně v průběhu celého školního roku.
Vedení skupiny zajišťovali Mgr. Borecký a Mgr. Chladová. Proběhlo 38 setkání, na kterých se od září
do června vystřídalo 12 klientů.
Rodičovská skupina byla zaměřena na potřeby rodičů, jejichž děti mají problémy v chování,
testují hranice a užívají návykové látky. (S dětmi několika rodičů, kteří docházeli na rodičovskou
skupinu, bylo paralelně pracováno na skupině motivační). Skupina se konala jednou za dva týdny
v liché středy. Její vedení zajišťovali Mgr. Dykast a Mgr. Budínová. Proběhlo 16 setkání, na kterých se
během školního roku vystřídalo 12 rodičů.
Spolupráce s institucemi
Klíčová je úzká spolupráce ambulance s pracovníky OSPOD pražských městských částí
a lokalit okolí Prahy, která nejčastěji probíhá ve formě odborných konzultací s jednotlivými
kurátory/sociálními pracovníky. Při příležitosti otevření přístavby budovy VÚ se uskutečnila prezentace
služeb ambulantního oddělení a celého SVP kurátorům. Bližší spolupráci s kurátory napomohla také
osobní setkání na skupině pro prevenci MěÚ Prahy 9, které se pravidelně účastní vedoucí ambulance
Velmi důležitá je spolupráce ambulance se školami, které naši klienti navštěvují, při zvládání
problémů klientů v chování v rámci ambulantní péče, při umisťování klientů na celodenní a internátní
oddělení a při jejich návratu do školy po absolvování stacionárního či pobytového programu.
Při vedení klientů se soudně nařízenou docházkou do preventivně výchovného programu SVP
ambulance spolupracuje s pracovníky Probační a mediační služby ČR.
V dubnu 2008 ambulantní oddělení navštívily pracovnice Pedagogicko psychologické poradny
pro Prahu 9. Při tomto setkání byly probrány možnosti užší spolupráce mezi PPP a ambulancí.
V květnu 2008 proběhla pod vedením pracovníků ambulance na oddělení exkurze pro
studenty psychologie FFUK. Tato akce se ukázala jako velmi přínosná pro spolupráci se stážisty.
Úspěchy a potíže
Velmi si ceníme potvrzení kvality práce ve zprávě ČŠI. Těší nás pozitivní zpětné vazby od
pracovníků OSPOD, škol, rodičů, stážistů, ale i od specializovaných pracovišť zdravotnických.
Běžné potíže organizačního nebo technického rázu byly díky vstřícnosti vedení organizace
vždy pružně vyřešeny. Zlepšila se komunikace a spolupráce s odděleními SVP.
Týmová spolupráce, koheze a erudice týmu je na velmi dobré úrovni.
Plány do budoucna
Udržet tým v současném složení, které je vyvážené profesně i věkově. Udržet kvalitu
poskytované péče a zlepšovat ji dalším vzděláváním. V případě potřeby, zájmu klientů zahájit činnost
další terapeutické skupiny pro klienty.

Příloha I. :

Statistika za školní rok 2007/2008

16. Noví klienti: celkem 212, chlapec: 147, dívka: 65, rodič: 234
17. Celkem v péči ambulance: 315 klientů
Přehled o klientech:

Iniciátor kontaktu

Počet
klientů

Klient

3

Osoba odp. za
výchovu

Problematika
Rodinné důvody

Počet
klientů
68

Školní problémy

81

36

Experimenty s drogou

46

OSPOD

142

Patolog. hráčství

0

Škola

12

12

Jiná osoba, org.

19

Osobn. a psych.
problémy
Asoc. a antisoc. činnost

Typ péče

Počet
klientů

Ambulantní

212

Pobytový

25

Stacionární

34

5

Odborné výkony:
Odborný výkon:
Individuální výchovný plán
Rodinná konzultzace
Individuální konzultace
Odborná konzultace
Skupina - klienti
Skupina - rodiče
Telefonická intervence
Stáž (počet dnů)
Prezentace oddělení
EEG Biofeedback

Počet:
263
846
280
72
124
16
1883
91
14
31

Počet JOV:
789
4230
1120
288
1110
160
1883
182
56
62

Výroční zpráva ambulantního oddělení Malvazinky
za školní rok 2007 – 2008
1. Zhodnocení uplynulého roku
V uplynulém školním roce jsme plně navázali na činnost roku předchozího, kdy se nám
podařilo dobře nastavit systém péče o klienty i organizaci oddělení. Stále více se ukazuje, že
neúčinnější je práce s celou rodinou, vždy se tedy pokoušíme zapojit všechny členy rodiny a
pracovat na problému dítěte společně.
Při práci spolupracujeme s pracovníky OSPOD, se školami a školskými zařízeními,
s Probační a mediační službou atd. (odborné konzultace, telefonické intervence, účast na RK,
návštěvy škol, úřadů apod.).
Spolupráci jsme v loňském školním roce podpořili i několika prezentacemi a semináři – v
říjnu 2007 jsme pro odbornou i laickou veřejnost připravili Den otevřených dveří a v květnu
2008 odborné semináře pro kurátory pro mládež a pracovníky PPP.
2. Personální obsazení
Mgr. Věra Přidalová
PhDr. Petr Štípek
Mgr. Rita Uličná
Mgr. Jitka Pýchová
Mgr. Petr Flaks
Mgr. Štěpánka Veitzová

- vedoucí oddělení - 1 prac. úvazek
- sociální pedagog, zástupce vedoucí - 1 prac. úvazek
- psycholog - 0,5 prac. úvazku
- psycholog - 1 prac. úvazek (od 06.2007)
- sociální pedagog - 0,5 prac. úvazku
- psycholog - 1 prac. úvazek (mateřská dovolená)

3. Metody a formy práce
Formy péče
Rodinné a individuální poradenství a terapie, psychologická diagnostika, odborné konzultace,
skupinové programy pro děti, preventivně výchovné programy
Organizační zajištění oddělení
Denně od 8.00 – 17.00 hodin je zajištěna na pracovišti služba pro kontakt s klienty,
poskytování informací, objednávání nových klientů a příjem akutních klientů.
Jednou týdně se konají porady oddělení, 1x měsíčně supervize (MUDr.Richard Zajíc).
Systém péče
Při vstupní konzultaci je klient informován o typu a možnostech péče našeho SVP. Odborným
garantem je ve spolupráci s rodičem vypracován individuální výchovný plán a vyplněn
anamnestický dotazník rodiny. V případě, že rodina souhlasí se zařazením do péče našeho
střediska, je s rodiči uzavřen kontrakt o spolupráci. Péče o klienta na našem oddělení je často
dlouhodobá, trvá zpravidla 1 rok. Nejčastějším nástrojem péče jsou rodinné a individuální
konzultace a skupinové programy. Spolupracujeme s pracovníky ostatních oddělení.
4. Skupinové programy
Relaxačně – komunikační skupina (určená dětem od 12 – 15 let)
Vedení skupiny: Josef Smrž, Mgr. Jitka Pýchová.
Zahájení/ukončení: říjen 2007 – červen 2008.
Růstová skupina (určená dospívajícím od 15 – 18 let)

Vedení skupiny: PhDr. Petr Štípek, Mgr. Jitka Pýchová.
Zahájení/ukončení: říjen 2007 – červen 2008.
Skupina dětí s nařízeným preventivně výchovným programem (určená dětem, které se ve
věku do 15ti let dopustily činu jinak trestného a je jim tento program soudem uložen jako
opatření).
Vedení skupiny: Mgr. Věra Přidalová, Mgr. Michal Jirásek
Zahájení/ukončení: září 2007 – červen 2008.
5. Přehled klientů, statistika

Nově přijatí klienti
klienti celkem
118

chlapci
86

dívky
32

Věk
věk

dívky
13
18
0

do 15 let
15 – 18 let
nad 18 let

chlapci
48
37
2

celkem
61
55
2

Převažující problematika
Rodinné problémy
Školní problémy
Experiment s drogou
Osobnostní a psychické problémy
Asociální chování

31
55
11
11
10

Přehled činností
Vstupní konzultace
Individuální konzultace
Rodinné konzultace
Telefonické intervence
Skupinové terapie
Absence
Prezentace
Stáže
Odborné konzultace

118
98
566
1148
82
191
27
9
28

Přehled dle místa bydliště
bydliště
Praha 5 a 13
ostatní Praha
mimopražští

počet klientů
48
55
15

Iniciátor kontaktu
OSPOD
osoba odpovědná za výchovu

41
33

Škola, PPP
jiná osoba či organizace
klient

28
12
4

Celkový počet klientů
počet rodin
počet klientů a rodinných příslušníků

188
503

Převažující problematika klientů
rodinné problémy
ve šk. roce 2006/2007
školní problémy

9%

experiment s drogou

8%

26%

osobnostní a psychické
problémy

9%

asociální chování
48%

VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 51, 190 00 Praha 9
CELODENNÍ ODDĚLENÍ PROSEK
tel.: 286580711, 773212820
fax: 283283881172
email: coprosek@klicov.cz
CELODENNÍ ODDĚLENÍ MALVAZINKY
Na Pláni 59, Praha 5, 155 00
tel.: 251 614 734, 776 312 817, fax: 251 614 734
email: comalvazinky@klicov.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007/2008
Uplynulý školní rok 2007/2008 můžeme považovat za velmi úspěšný. V poměrně
krátké době se nám podařilo na základě reorganizace struktury a systému péče našeho
zařízení vybudovat nové oddělení stacionárního typu poskytující obdobný model péče jako
Celodenní oddělení Malvazinky (stacionář).
Důvody, které nás k tomuto rozhodnutí vedly, vycházely z poptávky odborné i laické
veřejnosti, především rodičů, kterým model stacionární péče více vyhovuje. Na základě
zkušeností z předchozího roku a statistik ambulantních oddělení je patrné, že rodiče mají
větší zájem zařazovat děti do programů stacionárního typu a spolupráci s nimi můžeme
hodnotit jako intenzivnější.
Díky této reorganizaci se zásadně pozměnila struktura systému péče, které nabízí
SVP Klíčov. Od září 2007 vzniklo druhé stacionární oddělení na Proseku a zároveň bylo
zrušeno druhé internátní oddělení. V současné době disponuje naše zařízení třemi
pracovišti, která současně nabízejí ambulantní a stacionární typ péče. Detašované
pracoviště internátního typu v Kostelci nad Labem výše uvedené změny nezasáhly.

Profil oddělení
Stacionární oddělení nabízí celodenní péči, včetně vyučování, pro děti s poruchami chování,
s důrazem na problémy ve škole a v rodině. Oba stacionáře (po změně názvu celodenní
oddělení) jsou součástí Střediska výchovné péče Klíčov a patří do strukturovaného systému
tohoto zařízení. Jedná se o dvě výchovné skupiny (pracoviště Prosek a Malvazinky) pro 16
klientů ve věku 12 – 15 let (16 let), kteří si plní povinnou školní docházku a jejichž rodiče
(zákonní zástupci) souhlasili s dobrovolným vstupem do tohoto typu programu na základě
doporučení ambulantních oddělení SVP Klíčov.
Jedná se převážně o děti a mládež se specifickými poruchami učení a chování, které
mají výchovné problémy a to zejména ve škole, doma, ve vrstevnických skupinách.
Nabízíme odbornou preventivně – výchovnou péči pro děti s poruchami chování,
ve školním roce (mimo víkendů a prázdnin). Stacionární program je v rozsahu 8 týdnů a
jednotlivá oddělení poskytují nabízenou péči v pracovním týdnu od pondělí do pátku
(pondělí-čtvrtek – 8.00-17.00, pátek – 8.00-16.00 hod.).



V dopoledních hodinách probíhá od 8:00 řádná výuka na základě individuálního
vzdělávacího plánu vypracovaného kmenovou školou. Vyučování zajišťuje učitel/ka
(speciální pedagog/žka).



V odpoledních hodinách probíhají výchovné programy pod vedením odborného
vychovatele, na základě týdenního výchovného plánu, který vypracovává společně
tým vychovatelů (za přispění klientů, kteří se podílejí z části na jeho tvorbě).
minimálně 1x za dobu pobytu ve stacionáři probíhá víkendový výjezd
minimálně 1x za školní rok pořádáme 10 denní výjezd (letní prázdniny - tábor) nebo
školu v přírodě (5 dní) se zátěžovým programem a zážitkovou formou výuky
rodinné konzultace (podpora ve výchově, podpora a poradenství při změně školy, při
výběru dalšího studia atd.)
vypracování závěrečné zprávy o průběhu a výsledcích stacionární péče a navržení
dalších výchovných postupů a opatření (doporučení pro následnou péči, kterou
poskytují naše ambulantní oddělení)
spolupráce s institucemi a odbornou veřejností








Personální obsazení a jeho změny
Na základě reorganizace a vytvoření nového oddělení na Proseku došlo k
personálním změnám. Činnost stacionářů nadále zajišťoval do května 2008 vedoucí
oddělení Daniel Walbröl, který se podílel na vzniku a otevření celodenního oddělení na
Proseku. Toto oddělení od září 2007 měla na starost Mgr. Kateřina Valentová, která
přestoupila z internátního oddělení SVP v Kostelci nad Labem. V listopadu 2007 nastoupil na
pozici odborného vychovatele na toto oddělení Mgr. Miroslav Vondra, který přestoupil z
oddělení ochranné výchovy VÚ Klíčov. Po odchodu vedoucího oddělení došlo k personálním
změnám na obou pracovištích. Vedením celodenního oddělení Malvazinky byla pověřena
Mgr. Kateřina Valentová a celodenního oddělení Prosek byl pověřen Mgr. Miroslav Vondra.
Kateřina Nováková přešla do CO Prosek, Antonín Luft zůstal na CO Malvazinky. Obě

oddělení nadále intenzivně spolupracují a do obou týmů se koncem školního roku hledaly
nové posily na poloviční úvazek. Výuku na odděleních zajišťují speciální pedagogové
našeho zařízení.
Mgr. Kateřina Valentová

vedoucí oddělení, speciální pedagog (od
1.9.2007)

Mgr. Miroslav Vondra

vedoucí oddělení, speciální pedagog (od 1.11.2007)

Antonín Luft

odborný vychovatel CO Malvazinky

Kateřina Nováková

odborný vychovatel CO Prosek (od 1.6.2008)

Charakteristika klientely CO Malvazinky
Celkový počet klientů
Chlapci

26

Ø věk klientů: 12-16 (13,8)

Nejmladší

12 let

31

Dívky
dvanáctiletí
třináctiletí
čtrnáctiletí
patnáctiletí
šestnáctiletí

5
4
8
11
6
2

Nejstarší

16 let

Charakteristika klientely CO Prosek
Celkový počet klientů
Chlapci

31

Ø věk klientů: 10-16 (13,4)
Nejmladší 10 let
Nejstarší 15 let

33

Dívky
desetiletí
jedenáctiletí
dvanáctiletí
třináctiletí
čtrnáctiletí
patnáctiletí

2
1
1
5
9
11
6

Využití kapacity oddělení
Celková kapacita obou oddělení byla 16 klientů (2 výchovné skupiny). Stacionární
péče probíhala pouze ve dnech školního vyučování. Programy na obou odděleních probíhaly
v celkovém rozsahu 33 dnů v průběhu celého školního roku. Celkový počet dnů, kdy byla
ve školním roce 2007/2008 poskytována stacionární péče se liší neb COP zahájilo provoz ke
konci září 2007. Níže můžete vidět, jak probíhaly jednotlivé programy u klientů i naplněnost
oddělení. Celkové využití kapacity CO Malvazinky činilo pro tento rok 65% a CO Prosek
75% (obložnost oddělení vyjádřena v procentech). Krizovým měsícem, kdy obě oddělení
mají málo klientů bývá začátek školního roku, zejména měsíc září.

Doba stacionární péče CO Malvazinky (dny školního vyučování)
Ø doba stacionární péče

řádně ukončený program
předčasně ukončený program:
nedodržování pravidel stacionáře
(závažné porušení pravidel nebo
podmínek dohody o programu CO)
změna programu - nástup na
internátní oddělení nebo jiný typ
péče
přestup na jinou kmenovou školu

17

56%

11

35%

2

6%

1

3%

6%

3%

56%

35%

Doba stacionární péče (dny školního vyučování) - od 24. 9. 2007 zahájení
provozu na CO Prosek
Ø doba stacionární péče
12%

řádně ukončený program
předčasně ukončený program:
nedodržování pravidel stacionáře
(závažné porušení pravidel nebo
podmínek dohody o programu CO)
změna programu - nástup na
internátní oddělení nebo jiný typ
péče
přestup na jinou kmenovou školu

22

67%

6

18%

197 dnů
33 dnů

182 dny
33 dnů

3%

18%

4

12%

1

3%

67%

Odpolední výchovné programy
Velká komunita
Velká komunita probíhala na odděleních pravidelně (jednou týdně) v odpoledním programu.
Program komunity je následující:
18. představení nově příchozích klientů
19. zhodnocení uplynulého víkendu a týdnu
20. zhodnocení a volba funkce „kapitána – šéfa oddělení“
21. dotazy, připomínky, návrhy, organizační záležitosti
22. hodnocení dne
23. rozloučení s absolventy – výstupní rituál

Sportovní odpolední program
Sportovní programy probíhají pravidelně jednou týdně (kromě toho jsou součástí
každodenního programu sportovní bloky). Jednou měsíčně jsme do programu zahrnuli
návštěvy plaveckého bazénu (aquaparku) nebo jiné sportovní aktivity. Jako v minulém roce
jsme měli pronajatu tělocvičnu (sokolovnu) v nedalekých Jinonicích, a to od října 2007 do
dubna 2008. Plně vybavená tělocvična výrazně přispěla ke zvýšení kvality sportovního
programu. Pravidelně byl v tomto roce zařazován program zaměřený na cykloturistiku s tím,
že jsme využili účelově vázaný příspěvek od ÚMČ Praha 5 na nákup kol (2006/2007), které
během roku často využíváme.
Skupinový program – sociální učení
Probíhá 1x týdně, dle vypracované koncepce. Cílem skupinového programu bylo:
sebepoznání,
budování sebedůvěry, sociální trénink, podpora kooperace ve skupině, reflexe (jednalo se
zejména o interakční a tématické skupiny)
Arteterapeutický a artefiletický program (výtvarně –tvořivé činnosti)
V tomto programu byla dominantně zastoupena keramika. Každý klient si osvojil základní
dovednosti práce s keramickou hlínou a s povrchovou úpravou. Dále jsme se věnovali
kreslení, malování a jiným výtvarným činnostem spojeným s podporou tvořivosti klienta
(doplněno o arteterapeautické techniky a prvky). Finální výrobky nám posloužily k estetizaci
jednotlivých oddělení.
Kulturní a vzdělávací programy
Probíhaly minimálně 1x týdně. Zaměřili jsme se zejména na návštěvu kina, muzeí, výstav a
různých kulturních akcích. Několikrát jsme uspořádali poznávací vycházku či výlet do okolí.
Pracovní činnosti
Probíhaly většinou v pátek. Zaměřeny byly zejména na práce na zahradě – její údržbu.
V rámci těchto programů probíhala také běžná údržba oddělení, opravy a zlepšování
prostředí. Souběžně s pátečním programem probíhá vyhodnocení fungování klientů v
programu, jehož součástí je „Odměnový den“. Alternativou ergoterapie je do programu
zahrnut „Kroužek vaření“.
Výjezdy a prázdninové aktivity
(víkendové akce – 4 x ročně)
Škola v přírodě
Místo konání: Dolní Lysečiny, Horní Maršov
Počet dětí:
7 z CO Malvazinky
+ klienti z CO Prosek (6)

Termín:

1.3.2008. -21. 3. 2008

Letní tábor
Místo konání:
Počet dětí:
Termín:

areál Zouvalka u Brna
17 (klienti COM, COP, IO + OSPOD)
29. 6. 2008 – 9. 7. 2008

Vzhledem k tomu, že je nezbytně nutné připravit navazující program pro klienty, který
by jim nahradil nejen jejich dopolední časový prostor vymezený výuce, ale nabídl jim i
možnost jak trávit smysluplněji a efektivněji svůj volný čas a období prázdnin, zvolili jsme tuto
formu projektu zaměřenou na specifické cíle. Zároveň bychom tímto způsobem rádi
inspirovali a motivovali naše klienty k lepšímu využití, naplnění a trávení volného času
(nalezení nových zájmů, koníčků).
Škola v přírodě i letní tábor byly dílem hrazeny rodiči a zákonnými zástupci klientů,
dílem z projektů (grantů) ve spolupráci s ÚMČ Prahy 5 a Prahy 9. Za tuto finanční dotaci

bychom rádi poděkovali neb její účelovost je cíleně vázaná na strukturu a náplň odpoledních
- výchovných programů. Uvedený příspěvek byl poskytnut na podporu realizace těchto
programů.

Spolupráce s ostatními institucemi
V průběhu celého školního roku jsme intenzivně spolupracovali jak s pracovníky
Oddělení sociálně právní ochrany dětí (zejména Městské části Praha 5, Praha 8, Praha 9,
Praha 13, Praha 10, Praha 3, Praha 1, Praha 2, Praha 17), se zástupci škol (ředitele, učitelé,
výchovní poradci, školní psychologové), s pracovníky Pedagogicko psychologických
poraden, tak s odbornou veřejností, která se zajímá o problematiku speciálního školství.
Proběhl „Den otevřených dveří“ na jednotlivých odděleních a formou prezentace jsme se
snažili oslovit odbornou veřejnost a navázat spolupráci. Během roku nadále probíhají stáže
na našich odděleních, které využívají zejména studentky Pedf UK a VŠO Jahodová (sociálně
– právní) ke své odborné a studijní praxi.

Středisko výchovné péče Klíčov
Internátní oddělení Kostelec nad Labem
detašované pracoviště - Kostelec nad Labem, U starého mostu 572/2, 27713
Vedoucí oddělení: Monika Rollová

tel.:326/981022, 775/212810, fax: 283 881 172, www.klicov.cz, Email: alternativa@klicov.cz

Internátní oddělení je pobytové oddělení pro děti a adolescenty s poruchami chování
a učení s počínajícím rozvojem závislosti na zdraví škodlivých návycích. Věk klientů je 13 –
16 let.
Koedukované oddělení poskytuje PREVENTIVNĚ – VÝCHOVNÝ, VZDĚLÁVACÍ
DVOUMĚSÍČNÍ POBYT v komunitních podmínkách (režim, struktura dne, účast klientů na
chodu oddělení prostřednictvím plnění rolí), v jejichž průběhu se prolínají pedagogické,
sportovně – zátěžové, herní a relaxační programy.
Profesní obsazení a jeho změny

Tým pracovníků internátního oddělení tvoří speciální pedagog, odborní vychovatelé,
sociální pracovnice a pomocní vychovatelé /noční služba/ v počtu 9 úvazků. Výuku zajišťuje
speciální pedagožka z pracovního týmu školy.
Začátkem roku 2008 z pozice vedoucího oddělení odešel Mgr. Martin Vlček. Na jeho
místo od dubna nastoupila Monika Rollová. Tým se od té doby postupně stabilizoval. Od
října 2008 posílí tým, dva odborní vychovatelé, na částečné úvazky. Celý tým odborných
vychovatelů si průběžně doplňuje vzdělání a absoulvuje semináře, kurzy a výcviky, které se
vztahují k jejich práci.

Charakteristika klientely

POČET KLIENTŮ
OD ZÁŘÍ 2007 DO SRPNA 2008

44

CELKEM
CHLAPCI

33

DÍVKY

11

POČET POBYTŮ
PRVNÍ POBYT

39

DRUHÉ A DALŠÍ POBYTY

5

PRŮMĚRNÝ VĚK KLIENTA

14 LET

NEJSTARŠÍ KLIENT

17 LET

NEJMLADŠÍ KLIENT

11 LET

SOUČASNÉ VĚKOVÉ ROZMEZÍ PŘIJÍMANÝCH KLIENTŮ

13-16
LET

PRŮBĚH POBYTU

POBYTŮ CELKEM

44

DOKONČENÝ POBYT

18

NEDOKONČENÝ POBYT

24

POBYT PROBÍHÁ

3

NEDOKONČENÝ POBYT NA VLASTNÍ ŽÁDOST

9

STUDIUM
AKTUÁLNĚ ŽÁK ZŠ

38

AKTUÁLNĚ STUDENT/UČEŇ

6

PREFERENČNÍ DROGA
ALKOHOL

4

THC

1

THC/ ALKOHOL

26

THC / PERVITIN

4

ZÁŠKOLÁCTVÍ, NIKOTIN

44

RODINNÉ POMĚRY
NEÚPLNÁ RODINA
RODIČE ROZVEDENI / NEBO NEŽIJÍ SPOLU

31

ÚPLNÁ RODINA

13

ŽIJE POUZE S OTCEM

1

SOUŽITÍ POUZE S MATKOU

18

SOUŽITÍ S MATKOU A S OTČÍMEM

4

SOUŽITÍ S PRARODIČI

2

V MINULOSTI STŘÍDAVĚ V PÉČI MATKY / OTCE / PRARODIČŮ..

4

DOMÁCÍ NÁSILÍ/AGRESIVITA V RODINĚ

2

ABÚZUS NÁVYKOVÝCH LÁTEK U RODIČŮ

2

ÚMRTÍ JEDNOHO Z RODIČŮ

2

RODIČE JSOU ROZVEDENI, ALE ŽIJÍ V JEDNÉ DOMÁCNOSTI

1

Struktura pedagogické práce
•

Nabízíme klientům vymezený prostor, vztah a systematickou péči. Učíme je poznávat
sami sebe, co potřebují a jaké jsou jejich možnosti do budoucna. Klienti se během

pobytu učí přijímat odpovědnost za své chování, předcházet vážným problémům
(kriminalita, rozvoj závislosti), učí se způsobům zvládání náročných životních situací,
a tím opouštět dosavadní destruktivní vzorce chování (útěky z domova, záškoláctví,
krádeže, užívání alkoholových a nealkoholových drog…)
•

Během pobytu pokračujeme v povinné školní docházce na oddělení, dle individuálních
vzdělávacích plánů, a po ukončení pobytu ve své kmenové škole.

•

Během pobytu na oddělení probíhají cca 4 rodinné konzultace, kde s rodiči a klientem
připravujeme plán soužití, který klientům usnadňuje návrat do rodinného prostředí.
Po absolvování pobytu klienti pokračují s navazující pravidelnou roční docházkou do
ambulantního centra.

Součástí našeho programu jsou prázdninové výjezdní pobyty
Naše pobytové zařízení je koncipováno jako výchovně – vzdělávací, a v období
letních prázdnin jsme opět připravili program pro klienty, který jsme letos obohatili,
oproti minulým rokům, o dvě nové akce. Tím byl týdenní pobyt na statku, kde měli
klienti možnost vyzkoušet si v reálu práci v zemědělství spojenou s péčí o koně, na
kterých se mohli i projet. Další novou akcí zařazenou do prázdninového programu, bylo
několikadenní putování v přírodě Kokořínského údolí. Takto realizovaným
prázdninovým programem, jsme klientům nabídli možnost strávit smysluplněji a
efektivněji, čas o prázdninách. Zároveň jsme je inspirovali a motivovali k lepšímu
využívání volného času.
Během prázdnin tradičně proběhl sjezd řeky Vltavy, týdenní výjezd na kolech spojený
s turistikou po Šumavě. Na konci června jsme tábořili v Sobiňově a věnovali se horolezecké
technice. Přelom prázdnin jsme strávili na hradě Hauenštejn, který je v rekonstrukci a
pomáhali jsme s jeho opravami. Problém, který se nám během prázdnin vyskytl, byl v
zajištění materiálního vybavení potřebný na výjezdové akce. To se nám nakonec podařilo
vyřešit, protože nám ochotně pomohli z oddělení ochranné výchovy. Další problém, který se
vyskytl v druhé polovině prázdnin a který trvá, je nedostatek klientů, který nám vážně narušil
realizování některých plánovaných akcí. Některé dokonce nemohly být plně realizovány.
Program prázdnin byl i přez tyto nedostatky tak velmi pestrý a vyvážený. Převážně
jsme se zaměřili na zátěžové situace, sportovní a volnočasové aktivity. Ve výsledku jej
hodnotíme jej, jako úspěšný.
Zhodnocení prázdninových akcí:
Program prázdnin byl i přes tyto nedostatky tak velmi pestrý a vyvážený. Převážně
jsme se zaměřili na zátěžové situace, sportovní a volnočasové aktivity. Ve výsledku tento
prázdninový projekt hodnotíme, jako úspěšný.
Podařilo se nám realizovat s úspěchem většinu výjezdových akcí, které jsme my i
klienti ocenili. Většina zátěžových aktivit se ukázala, jako velmi prospěšná. Za poněkud
náročnějších podmínek ovlivněných nepříznivým počasím a nedostatkem zkušeností ze
strany klientů, se nám podařilo zapojit většinu z nich do programu, který byl specifický.
Nejen že se naučili tábořit a přežít i v takto ztížených podmínkách, ale užili si i turistiku,
koupání, výlety na kolech i horolezectví.

Za přínosné považujeme strávení několika dnů v Kostelci nad Labem, kde jsme
pobývali mezi výjezdy. Klienti se měli čas aklimatizovat, připravit se, jak fyzicky, tak
psychicky na další výjezd.
Spolupráce s ostatními institucemi
Úzce spolupracujeme s ambulantními odděleními SVP Klíčov a kurátory pro mládež.
Úspěchy a potíže
V průběhu dubna 2008 proběhla rekonstrukce kuchyně, sanace studny, opravy vybavení
oddělení, byl nově vymalován celý dům a škola. Nově se zprovoznila artedílna. Během této
rekonstrukce a sanace, jsme byli nuceni, oddělení na měsíc uzavřít. Další část oprav probíhala
od konce srpna. Rekonstruoval se celý rozvod topení v domě, na oddělení byla nově
instalována čistička odpadu. Tyto opravy proběhly už za provozu oddělení. Původní
koncepce byla částečně upravena, dolní věková hranice byla zvýšena z 12 let na 13 z důvodu
mapování poptávky o pobytovou péči, právě u dětí školou povinných.
Oddělení se vyhranilo pro cílovou skupinu 13-ti – 16-ti letých klientů s poruchami
chování a učení v návaznosti s užíváním drog, či ohroženými jinými zdraví škodlivými
závislostmi a návyky. Klientela, se kterou v současné době pracujeme, nemá dokončenou
povinnou školní docházku.
Věková hranice, u pobytové péče velmi mladých klientů, se ukazuje jako velmi
přínosná a smysluplná. Klienti zde mají jinou alternativu než „zlobení“ a užívání drog, které
reflektuje a manifestuje časté rodinné problémy. Získávají informaci, že nemusí být ve škole
neúspěšní, v čem jsou příčiny jejich selhávání, a jaké mají schopnosti, silné stránky a
možnosti.
Rodinné konzultace, které probíhají během pobytu klienta na oddělení významně
přispívají ke změně klimatu v rodině a tím i změně chování klienta samotného.
Práce se selháním – přijetí klienta zpět po detoxifikaci, přináší cenné poznání, jak pro
klienta, tak pro celou skupinu klientů.
Problémy, které si s sebou klienti nesou již dlouhodobě, můžeme minimalizovat.
Plány do budoucna
Nadále budeme vycházet koncepce, která se nám v minulosti osvědčila. Profilujeme
klientelu pouze na cílovou skupinu 13 – 16 let s neukončenou povinnou školní docházkou,
abychom plně využili výchovně – vzdělávací program koncipovaný pro ZŠ (případně
speciální typy ZŠ). Na základě pozitivní zkušenosti s prázdninovými a víkendovými výjezdy
bychom rádi pokračovali i do budoucnosti v podobném duchu.

Základní a praktická škola
Výroční zpráva školy 2007/2008
Základní a praktická škola, rekvalifikační vzdělávání a pracovně výchovná skupina

Profil oddělení a jeho začlenění
do struktury zařízení
Výchovně vzdělávací systém, který tvoří v rámci koncepce zařízení samostatné oddělení
VÚ a SVP Klíčov, kde pod sebou zahrnuje činnost ZŠ, PŠ, rekvalifikačních kurzů, externí
docházky a pracovně výchovné skupiny.
Svou činností a organizací snaží reflektovat potřeby svých stávajících i potencionálních
žáků, nadále rozšiřuje pole své působnosti o nové služby a nabídky. Klade důraz na
spolupráci se všemi zúčastněnými složkami, jako je rodina, zástupci škol, orgán péče o dítě
a OSPOD a všemi ostatními, kteří mohou ovlivnit samotný edukační proces žáků a klientů.

Zhodnocení uplynulého školního roku, struktura
pedagogické práce a spolupráce s ostatními institucemi
Lze konstatovat, že školní rok 2007/08 byl v oblasti vzdělávání, pracovního a profesního
zařazování dětí a klientů VÚ a SVP Klíčov bezpochyby úspěšný. Historicky již podruhé naše
škola získala úspěšné absolventy praktické školy, kteří zvládli teoretické i praktické závěrečné
zkoušky a obdrželi vysvědčení o závěrečné zkoušce.
V rámci rozšiřování a zkvalitňování služeb byl ve školním roce 2007/08 zpracován
projekt nového rekvalifikačního vzdělávání pod hlavičkou praktické školy.
Rekvalifikační kurz je nastaven tak, aby jeho budoucí absolventi získali základy
znalostí v oblasti IT a VT, respektive základy počítačové gramotnosti. V průběhu září
a října plánujeme jeho akreditaci MŠMT ČR. V září 2007, tedy na počátku školního

roku, se podařilo znovu zcela naplnit první ročník praktické školy novými zájemci
o profesní kvalifikaci v oboru kuchařské práce.
V průběhu měsíců leden až červen 2008 byla realizována výuka rekvalifikačního
kurzu keramické práce, který měl taktéž své úspěšné absolventy.
I z řad chlapců docházejících za svou profesní přípravou mimo budovu VÚ Klíčov se
v tomto školním roce rekrutovali úspěšní absolventi, kteří obdrželi své výuční listy.
Mnoho dalších chlapců se podařilo motivovat a podpořit pro postup do vyšších
ročníků škol a učilišť mimo zařízení.
I tento školní rok jsme aktivně spolupracovali s pracovníky zařízení Restaurant a
café Therapy ( o.s. Sananim ), a to v oblasti odborné přípravy žáků praktické školy a
nově také v pracovním zařazení jejích absolventů..
Žáci a učitelé se v průběhu roku účastnili mnoha akcí, exkurzí a výletů tématicky
plánovaných a realizovaných v rámci výuky.

Profesní obsazení a jeho změny
Ve školním roce 2007/08 nedošlo k žádným personálním změnám. Na chodu školy a
vzdělávání žáků se podíleli níže uvedení :
Bc. Gabriela Varodi – vedoucí školy, speciální pedagog ( zajištění celkového
provozu školy, práce s klienty výchovného ústavu, spolupráce s jejich rodiči a
kurátory pro mládež - OSPOD v oblasti výběru dalšího vzdělávání a profesní
přípravy, spolupráce s externími školami )
Mgr. Andrea Laštovičková – zástupce vedoucí školy, speciální pedagog ( výuka
v ZŠ a RK, práce s klienty výchovného ústavu, spolupráce s jejich rodiči v oblasti
profesní přípravy a vzdělávání, spolupráce s externími školami )
Mgr. Olga Malá – speciální pedagog ( výuka v ZŠ a PŠ, kmenový pedagog DS
Prosek )
PhDr. Michal Sebera – speciální pedagog ( výuka v ZŠ, PŠ a RK, kmenový
pedagog PŠ – třídní učitel )
Mgr. Jana Tyšerová – speciální pedagog ( výuka v ZŠ, kmenový pedagog DS
Malvazinky, Praha 5 )
Helena Bláhová – učitelka ( výuka v ZŠ, kmenový pedagog internátního oddělení
v Kostelci n/Labem )
Marcela Scheibalová – učitelka ( výuka v PŠ a RK, kmenový pedagog RK
kuchařské práce, výuka profilových předmětů a odborné přípravy, participace na
vzdělávání dětí dočasně vyřazených ze školní docházky na režimovém oddělení
výchovného ústavu )
Markéta Forejtová – učitelka ( vedení praktické výuky a odborného výcviku v PŠ a
RK kuchařské práce, tč. na mateřské dovolené, zkrácený pracovní úvazek 0,4 )
Andrej Půček – učitel, keramik ( výuka v PŠ a RK, garant RK keramické práce,
vedení volnočasových aktivit v rámci činnosti keramické dílny VÚ a SVP Klíčov )

Martin Valík – pracovní instruktor ( výuka tělesné výchovy v PŠ, vedení a zajištění
PVS )
Jaromír Šárka – pracovní instruktor ( vedení a zajištění PVS )

Struktura a organizace oddělení
Základní škola – svou činnost, jako součást zařízení, zahájila dne 1.9.2005 na základě
zařazení MŠMT do registru škol a školských zařízení ( SVP Klíčov, DS Malvazinky, DS
Prosek a IO Kostelec n/Labem )
Praktická škola - svou činnost, jako součást zařízení, zahájila dne 1.9. 2004 na základě
schválení učebních dokumentů a zařazením MŠMT do registru škol a školských zařízení ( VÚ
Klíčov, budova na Čakovické )
Rekvalifikační vzdělávání
RK kuchařské práce - akreditován MŠMT ČR pod č.j. 8 015/07-20/126
RK keramické práce - akreditován MŠMT ČR pod č.j. 20 208/06-20/635 dne 13.9. 2006,
s oprávněním k vydávání dokladů o kvalifikaci po ukončení rekvalifikace s celostátní platností
( VÚ Klíčov, budova na Čakovické )
Pracovně výchovná skupina PVS - cílené zařazení chlapců v rámci dopoledního zaměstnání
pod vedením pracovního instruktora ( VÚ Klíčov, budova na Čakovické )

Externí docházka do škol mimo VÚ a SVP Klíčov VÚ Klíčov

Statistické přehledy za školní rok 2007/08
Praktická škola 1.
ročník

počet
žáků

Září 2007

7

Červen 2008

9

Celkem za rok prošlo 10

Praktická škola 2.
ročník

počet žáků /
absolv.

Září 2007

6

Červen 2008

5/4

Celkem za rok prošlo

6

RK keramické práce

počet žáků / absolventů

Leden 2007

8

Červen 2007

5/5

Celkem za rok
prošlo

8

Externí docházka ve školním roce
2007/08

počty žáků v průběhu dle ročníku /
absolventů

Víceleté gymnázium ( 9tř. )

1

1. ročník ( OU, SOU, SŠ )

15

2. ročník ( OU, SOU, SŠ )

5

3. ročník ( OU, SOU, SŠ )

4/3

ZŠ - docházka ve školním roce
2007/08

počty vyučovaných žáků ve třídě
dívky

ZŠ – třída při IO v Kostelci
n/Labem

23/10 celkem 33 žáků

ZŠ – třída při DS Malvazinky

25/4

celkem 29 žáků

ZŠ – třída při DS Prosek

31/2

celkem 33 žáků

Celkem za rok prošlo

95 žáků

z toho dívek

16

Pracovně výchovná
skupina

Celkem umístěno

chlapci /

počet umístěných chlapců ve školním roce 2006/07

8 chlapců

Děkujeme Všem, kteří s námi ve školním roce 2007/08 spolupracovali a tím
podpořili samotnou činnost školy jako plnohodnotné součásti VÚ a SVP
Klíčov.

Závěr

Stejně jako v předchozích letech uplynulý školní rok byl ve znamení velkých
změn, které nás posunuly dál v poskytování kvalitních služeb našim klientům a
jejich rodinám. Vzhledem k tomu, že v předchozím školním roce byla dokončena
přístavba k stávající budově na Proseku, můžeme konstatovat, že byly vytvořeny
optimální podmínky jak pro chlapce Výchovného ústavu, tak pro klienty Střediska
výchovné péče a fungování školy.
Koncem roku 2007 se dokončil nákup našeho detašovaného pracoviště
v Ořešině. Objekt je určen pro chlapce, kteří mají problémy s návykovými látkami
a jejich pobyt v hlavním městě je kontraproduktivní.
Bohužel se nám nepodařilo realizovat náš záměr zahájit výstavbu tělocvičny
v areálu zahrady, která by byla plně využívána pro sportovní potřeby našich
klientů.
Konec školního roku byl poznamenán určitou nejistotou ohledně fungování
našeho ambulantního a celodenního oddělení v Praze 5, Na Malvazinkách. Městská
část Praha 5, od níž máme objekt v pronájmu, zde plánuje bytovou výstavbu a
zatím nerozhodla o náhradním objektu.

Minulý školní rok byl pro naše zařízení významný i z hlediska kontrolní
činnosti. V našem zařízení proběhla rozsáhlá kontrola Nejvyššího kontrolního
úřadu, dvě kontroly České školní inspekce, kontrola Finančního úřadu pro Prahu 9
a kontrola Pražské správy sociálního zabezpečení. Všechny kontroly dopadly pro
naše zařízení kladně, nebyly shledány žádné závady.
Rád bych proto všem spolupracovníkům za odvedenou práci poděkoval. Stejně
tak bych chtěl poděkovat všem kolegům ze spolupracujících institucí a
ministerstvu školství za umožnění nákupu objektu fary v Křešíně.

Jana Portlíková a Patrik Matoušů

