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I. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz 

 
Středisko výchovné péče je součástí zařízení Dětský diagnostický ústav, dětský domov se 

školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90, 370 01 České 

Budějovice. 

Identifikátor zařízení:  600 76 178 

 

 

Středisko sídlí v samostatné budově na adrese: 

Středisko výchovné péče, Dukelská 23/A, 370 01, České Budějovice 

 

Statutární orgán organizace: Mgr. Vladimír Ira 

Vedoucí SVP: Mgr. Bc. Martin Dvořák 

Zřizovatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 10 Praha 1 

Právní forma: Příspěvková organizace 

 

 

Telefonické spojení: 
Ambulance: 386 355 888, 724  569 351; fax 386 354 582  

Internátní oddělení: 778 423 954, 778 423 921 

 

Kontaktní email: 
vedouci.cb@dduhomole.cz 

 

Web: http://www.dduhomole.cz/ 

 

 

1. Obsahové zaměření činnosti střediska 

 

Středisko výchovné péče pro děti a mládež bylo zřízeno správou regionálního školství 

MŠMT ČR s účinností od 1. 9. 1996 jako samostatná součást VÚDM Šindlovy Dvory – České 

Budějovice 4. dodatek ke zřizovací listině ze dne 3. 7. 1996 čj. 23238/96 – 60/. Změnou 

zřizovací listiny z 18. 8. 2005, č. j. 26 464/05-25 došlo ke sloučení pracovišť. 

 

Středisko výchovné péče poskytuje preventivně výchovnou péči tak, aby předcházelo 

vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, 

zmírňovalo nebo odstraňovalo příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívalo 

ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte. Středisko poskytuje pomoc rodičům nebo jiným 

osobám, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy při výchově a vzdělávání dítěte a při řešení 

problémů spojených s péče o ně, s cílem zachovat a posílit rodinné vazby a zamezit odtržení 

dítěte z jeho rodinného prostředí. 

 

Činnost střediska výchovné péče je organizována podle: 

 

1) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, 

2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 

3) vyhlášky č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací 

péče ve střediscích výchovné péče, 

4) příkazu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/2007 k činnosti středisek výchovné 

péče. 



  

 

 

2. Charakteristika jednotlivých oddělení střediska 

 

2.1 Ambulantní oddělení 
Oddělení ambulantní: 

 poskytuje poradenskou podporu klientům, kteří se ocitli v tíživých životních situacích, 

zaměřuje se na předcházení vzniku sociálně patologických jevů, 

 doporučuje na základě výsledků provedených vyšetření a průběhu dosavadní péče 

vhodnou formu další péče (zařazení klienta do oddělení celodenního nebo internátního, 

případně do jiné odborné péče), 

 pracuje s klienty formou individuální a skupinové terapie, 

 poskytuje následnou výchovně vzdělávací péči klientům po ukončení jejich pobytu v 

oddělení internátním nebo celodenním.  

 

Provozní doba ambulance: 

Pondělí až čtvrtek 8:00 – 18:00, v pátek  8:00 – 14:00. 

 

 

2.2 Internátní a celodenní oddělení 
Internátní a celodenní oddělení poskytuje výchovně vzdělávací péči v maximální délce  osmi 

týdnů. Jedná se o pobyt s režimovými a diagnosticko-terapeutickými prvky, tzn., že se klienti 

během pobytu vzdělávají ve třídách základní školy přímo ve středisku, účastní se volnočasových 

aktivit, zajišťují chod domu a absolvují terapeutické aktivity. Během pobytu rovněž probíhá 

spolupráce s rodiči či jinými osobami odpovědnými za výchovu (konzultace se speciálními 

pedagogy, rodičovské skupiny) a domovskou školou. Internátní oddělení poskytuje ubytování a 

stravování, celodenní pak poskytuje klientům pouze stravování v týdnu od pondělí do soboty 

včetně, v době od 8:00 do 17:00 případně 18:00 (po dohodě s rodiči, podle konkrétní potřeby). 

 

 

3. Odborné služby střediska 

 

3.1 Diagnostické 

 psychologická diagnostika osobnosti 

 speciálně pedagogická a pedagogicko – psychologická diagnostika poruch chování a     

sociálního vývoje 

 sociální diagnostika- podmíněnost příčin poruch chování a sociálního vývoje 

 

 

3.2 Preventivně výchovné a sociální 
 výchovně vzdělávací činnost 

 vypracovávání individuálního programu a podpora klienta při naplňování programu 

 jednorázové, krátkodobé a dlouhodobé vedení klientů formou individuální, skupinové a 

rodinné terapeutické činnosti 

 příprava a uskutečňování speciálně pedagogických a terapeutických programů cílených 

na potřeby jednotlivých klientů a pro skupiny klientů 

 zpracování a realizace intervenčních programů pro třídní kolektivy při předcházení a při 

řešení sociálně patologických jevů na podnět školy nebo školského zařízení, diagnostika 

sociálního klimatu třídy 

 

 

 



  

Skupinové činnosti 
 

Činnosti v oddělení ambulantním probíhají formou: 

 

a) programů pro ZŠ (včetně ZŠ praktických a speciálních) a SŠ, 

b) dlouhodobé skupinové činnosti ambulantních klientů (otevřené/uzavřené skupiny 

probíhající 1x týdně slouží k poznání dětí během aktivit v kolektivu vrstevníků, podpoře i 

uvolnění); rozpis skupin a jejich garantů viz Příloha č. 1, 

c) rodinné  skupiny. 

 

V oddělení internátním a celodenním probíhají činnosti formou: 

 

a) individuální systematické práce etopeda s klientem, 

b) skupinová činnost probíhající 1x týdně (garanti jednotlivých skupin jsou vymezeni 

v ročním plánu střediska), 

c) rodinné skupinové činnosti  1x – 2x za měsíc na tzv. rodičovských skupinách (účast je 

nepovinná). 

 

3.3 Poradenské a informační 
 poradenská intervence včetně telefonické a psychologické podpory poskytované 

klientovi, který se nachází v tíživé životní situaci 

 poradenská činnost zaměřená na předcházení sociálně patologických jevů, na řešení 

problémů vzniklých v důsledku poruch chování klienta a nežádoucích vlivů a odborná 

podpora při začleňování klienta do společnosti 

 poskytování informací zaměřených na vhodnou volbu a zvládnutí profesní přípravy a 

podpora klienta při snaze získat kvalifikaci potřebnou k lepšímu uplatnění na trhu práce 

 

 

3.4 Terénní služby 

 terénní služby probíhají zejména v rodinném nebo školním prostředí 

 

 

 

4. Personální a organizační zajištění služeb střediska 
 

Organizační struktura – viz Organizační řád zařízení 

  

 

Personální obsazení střediska 

 

pracovní pozice úvazek 

učitel 1 

hospodář 1 

psycholog 0,5 

vedoucí 1 

učitel 1 

etoped 1 

vychovatel 1 

asistent pedagoga 1 

sociální pracovník 1 

asistent pedagoga 1 

etoped 1 

etoped 1 



  

uklízečka 0,5 

etoped 1 

vychovatel 0,5 

psycholog 0,5 

vychovatel 1 

vychovatel 1 

vedoucí učitel 1 

etoped 1 

 

 

4.1 Systém řízení a personální zabezpečení střediska 

 

Ředitel zařízení řídí Středisko výchovné péče. 

 

Vedoucí střediska 
- je přímo podřízen řediteli zařízení 

- je pověřen řízením provozu střediska, které zastupuje navenek 

- zajišťuje pracovní podmínky pracovníkům střediska 

- odpovídá za provoz a odbornou náplň střediska; vydává vnitřní pokyny a 

kontroluje jejich plnění 

- je odborným pracovníkem – pracuje s klienty střediska dle svého odborného 

zařazení 

 

Speciální pedagog – etoped 
- zajišťuje speciálně pedagogickou  diagnostiku klientů  

- zajišťuje odbornou práci s klienty a odpovídá za zpracování individuálních plánů 

- vede skupinové činnosti a komunity, předepsanou formou zaznamenává 

prováděnou činnost 

- uskutečňuje intervenční programy v třídních kolektivech  

- poskytuje poradenství či krizovou intervenci  - telefonická , e-mailem, osobní 

- poskytuje odborné konzultace, metodickou pomoc školám a dalším školským 

zařízením 

- provádí rodinné skupinové činnosti 

 

Psycholog 
- zajišťuje psychologickou diagnostiku klientů střediska 

- poskytuje odborné konzultace osobám odpovědným za výchovu klientů střediska 

 

 

Sociální pracovník 
- odpovídá za evidenci klientů střediska 

- zaznamenává termíny vstupních pohovorů 

- doprovází klienty střediska k lékařským vyšetřením 

- zajišťuje spolupráci střediska s ostatními odbornými institucemi a institucemi 

státní správy 

- koordinuje stáže studentů 

 

Vychovatel 
- zajišťuje dodržování režimu oddělení dle vnitřního řádu a platných směrnice či 

pokynů 

- zajišťuje výchovně vzdělávací činnost klientů v době stanovené denním režimem 

- do týdenních plánů zaznamenává připravovanou činnost 

- dohlíží na pořádek na internátním oddělení i v osobních věcech klientů 



  

- zajistí nezbytné ošetření každého úrazu nebo nemoci a zapíše jej do komunitní 

knihy informačního systému Foster 

- při nástupu nového klienta se seznamuje s jeho spisem 

 

 

Asistent vychovatele 
- zajišťuje dozor nad klienty při nočních službách 

- zajišťuje pravidelnou výměnu ložního prádla klientů na internátním oddělení 

- vede evidenci léků klientů střediska 

- připravuje snídani a v pracovních dnech zajišťuje ranní režim klientů internátního 

oddělení  

 

Učitel 
- zajišťuje výuku dle rozvrhů a individuálních vzdělávacích plánů klientů 

- vede záznamy o průběhu výuky do třídní knihy 

- je v kontaktu s kmenovou školou, vypracovává návrh klasifikace z jednotlivých 

předmětů 

- během pobytu konzultuje prospěch a chování žáka s rodiči a dále s třídním 

učitelem (nejméně dvakrát za pobyt) 

 

Hospodářka zařízení  
-      odpovídá za účetnictví střediska 

-      organizuje úhrady plateb za stravu a pobyt. 
 

 

 

4.2 Cílová skupina střediska 
 

a) děti s rizikem poruch chování či s již rozvinutými projevy poruch chování a negativních 

jevů v sociálním vývoji, případně zletilým osobám do ukončení přípravy na budoucí 

povolání, ve věku od 3 a nejdéle do věku 26 let 

b) osoby odpovědné za výchovu a pedagogičtí pracovníci 

c) děti, u nichž rozhodl o zařazení do střediska soud 

 

Péče není poskytována klientům ve stavu akutní intoxikace návykovými látkami, 

klientům agresivním, klientům s alkoholovou, drogovou či jinou závislostí a klientům s akutním 

psychotickým onemocněním. Péče rovněž není poskytována klientům, jejichž zakázka 

nekoresponduje se zaměřením činnosti Střediska. Středisko nepracuje s klienty s nařízenou 

ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou. 
 

 

4.3 Práva a povinnosti pracovníků střediska  

 

Práva a povinnosti pracovníků se řídí zákoníkem práce, pracovním řádem pro pracovníky ve 

školství a organizačním řádem zařízení. Pracovní povinnosti a konkrétní odpovědnosti dále 

vycházejí z náplní práce jednotlivých pracovních pozic.  

Pravidla a povinnosti související s pedagogickou činností jsou vymezena následujícím 

způsobem. 

 

Přímá vyučovací činnost 
= vzdělávací působení pedagogického pracovníka, které vyžaduje jeho aktivní kontakt s klienty, 

umožňující jejich edukaci, s důrazem na výuku dle schválených vzdělávacích programů, 

kontrolu a řízení. 

 



  

Přímá výchovná činnost 
= výchovné působení pedagogického pracovníka, které vyžaduje jeho aktivní kontakt s klienty, 

umožňující jejich edukaci (tj. výchovu a vzdělávání), s důrazem na pedagogické ovlivňování, 

kontrolu a řízení. 

 

Přímá speciálně pedagogická činnost 

= speciálně pedagogické působení pedagogického pracovníka na klienty při provádění 

diagnostiky, reedukačních a kompenzačních činností v ambulantní nebo pobytové části. 

Speciálně pedagogické poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání ve škole nebo 

v rodině. 

 

Práce související s výkonem přímé vyučovací nebo výchovné činnosti 
= jedná se o přípravu na výkon přímé pedagogické práce, vedení povinné pedagogické 

dokumentace, aktivní účast na provozních poradách a poradách o dětech, spolupráci s dalšími 

odbornými pracovníky, včetně účasti na komunitách; za související práci je považována i péče o 

pomůcky a materiálně technické vybavení, konzultace s rodiči 

 

Dohled nad dětmi 
= aktivní činnost, spočívající v soustavném dohledu, kontrole a řízení svěřených dětí dle 

stanoveného režimu, s důrazem na zajištění jejich bezpečnosti a dodržování pravidel vnitřního 

řádu organizace, s cílem zabránit škodám na zdraví a majetku. 

- vykonávání dozoru vyžaduje soustavnou přítomnost osoby pověřené dozorem na svěřeném 

úseku, včetně průběžně prováděné zrakové i fyzické kontroly svěřených dětí. Dohled nad dětmi 

je nedílnou součástí přímé výchovné i vyučovací činnosti pedagogických pracovníků, kteří jej 

zajišťují po celou dobu trvání své služby, je hlavní součástí výkonu práce asistenta pedagoga při 

noční službě. 

Dohled nad dětmi může kromě pedagogického pracovníka vykonávat i jiná osoba, která je 

v pracovně právním vztahu k organizaci, pokud to s ní bylo dohodnuto. 

 

 

 

5. Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu 

 

Osobami odpovědnými za výchovu jsou rodiče či jiní zákonní zástupci. V rámci 

ambulantní péče je práce s klientem podmíněna i účastí osob odpovědných za výchovu. V rámci 

internátního oddělení je spolupráce s osobami zodpovědnými za výchovu podmíněna jejich 

spoluprací s přiděleným speciálním pedagogem. 

 

Při reedukaci a resocializaci klienta usilujeme o spolupráci těchto osob s pracovníky 

střediska v několika úrovních: 

a) spolupráce s pracovníky střediska a respektování jejich doporučení, 

b) absolvování alespoň dvou individuálních pohovorů s odbornými pracovníky střediska 

(etopedem, psychologem), 

c) účast na terapeutických skupinových aktivitách pro děti a rodiče, které se mohou konat 

1x za měsíc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

II. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění klienta 

 

 

1. Přijímání klienta do střediska 

 
a) Klient či zákonný zástupce nezletilého kontaktují středisko buď osobně nebo telefonicky 

a prostřednictvím sociální pracovnice či jiného pověřeného pracovníka si domluví termín 

vstupního pohovoru. 

 

b) Služby se poskytují až po písemném udělení informovaného souhlasu žadatele s jejich 

obsahem, způsoby a metodami provádění, očekávanými výsledky a s riziky poskytnutí i 

neposkytnutí. Informace se poskytují také klientovi, který není žadatelem. 

 

c) Děti mohou být do střediska přijaty i na základě rozhodnutí soudu. V tomto případě není 

potřeba souhlasu dle písm. b), formu konkrétních služeb určí soud a klient musí být do 

péče střediska přijat i v případě, že nedojde k úhradě nákladů na stravování a ubytování 

před jeho přijetím.   

 

d) Do střediska nelze přijmout: 

 

 dítě, které trpí nemocí v akutním stadiu, včetně akutní fáze psychiatrického 

onemocnění, nebo je-li pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a dle lékaře 

vyžaduje odbornou zdravotní péči, 

 dítě, které je v akutní fázi infekčního onemocnění, je bacilonosič, nebo kterému bylo 

uloženo karanténní opatření, 

 dítě, které neodpovídá vymezení cílové skupiny uvedené ve vnitřním řádu střediska. 

 

 

 

2. Vstupní pohovor 

 
Na úvod spolupráce absolvují zákonní zástupci i dítě vstupní pohovor vedený sociální 

pracovnicí a speciálním pedagogem ambulantní části.  Sociální pracovnice vede s dítětem a 

osobou odpovědnou za výchovu pohovor zaměřený na získání anamnestických údajů. Osoby 

odpovědné za výchovu zpracovávají anamnestický dotazník. Speciální pedagog – etoped vede 

pohovor s dítětem a se zákonným zástupcem Na základě vstupního pohovoru se stanoví zakázka, 

následuje doporučení k další péči. Záznam o průběhu vstupního rozhovoru zapíše příslušný 

pracovník do osobního spisu dítěte a přepíše do osobní karty v programu Foster. 

 
 
Celodenní a internátní oddělení 

 

Vedoucí střediska může přijmout do péče oddělení internátního nebo celodenního pouze 

klienta, jemuž bylo na základě písemného vyhodnocení průběhu plnění individuálního 

výchovného plánu v rámci ambulantních služeb doporučeno zintenzivnění dosavadní péče a 

který (příp. zákonní zástupci) o tyto služby písemně požádal - viz Příloha č. 2 - „Žádost o 

dobrovolný terapeuticko-diagnostický pobyt v SVP“. Klienta, u něhož bylo v rámci komplexního 

vyšetření v oddělení ambulantním shledáno podezření na zanedbávání, týrání či zneužívání, lze 

po zpracování individuálního výchovného plánu na základě přijmout do péče oddělení 

internátního bez zbytečného prodlení. Celodenní nebo internátní služby se poskytují témuž 

klientovi nejvýše dvakrát během jednoho roku.  
 



  

Vedoucím střediska pověřená osoba (etoped, sociální pracovnice) má povinnost 

informovat klienta, resp. jeho zákonné zástupce o právech týkajících se ochrany osobních údajů. 

Jedná se o informaci týkající se zacházení i s tzv. citlivými údaji, např. s údaji o zdravotním 

stavu klienta a jeho rodinných příslušníků, údaji získanými o klientovi či o jeho rodinných 

příslušnících prostřednictvím speciálních diagnostických metod, údaji o případném odsouzení 

klienta a jeho rodinných příslušníků za trestný čin. Klientovi, resp. jeho zákonnému zástupci je 

nutno vysvětlit účel, k němuž budou osobní a citlivé údaje užity, a informovat ho o pravidlech 

zacházení s těmito údaji. 

 

Před zahájením poskytování celodenních nebo internátních služeb musí být 
klientem, případně zákonným zástupcem nezletilého klienta uhrazena úplata za stravování 

(před přijetím do péče oddělení internátního také úplata za ubytování). Konkrétní výše úplaty je 

zaznamenána ve smlouvě o přijetí klienta do střediska. Dále musí být se zákonným zástupcem 

dohodnuta výše kapesného, které mu na dobu pobytu poskytne a výše příspěvku na kulturní 

akce.  

V případě naplněnosti  kapacity  je vždy  zohledňována naléhavost jednotlivých případů 

či případné soudní rozhodnutí. 

 

 

3. Smlouva o celodenním nebo internátním pobytu 

 

Před podpisem smlouvy musí být klient, v případě nezletilého klienta též jeho 

zákonný zástupce, poučen o podmínkách pobytu ve středisku, o vnitřním řádu a 

organizačním zajištění vzdělávání.  

Smlouva o pobytu klienta musí obsahovat název, adresu a zastupující osobu SVP na straně jedné 

a jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum a místo narození zákonných zástupců a klienta na straně 

druhé. 

 

Smlouva dále obsahuje: 

 datum přijetí a ukončení pobytu 

 cíl pobytu 

 podmínky ukončení nebo přerušení pobytu 

 informace o úhradě za pobyt 

 závazky SVP 

 závazky zákonných zástupců 

 informovaný souhlas 

 společná ustanovení 

 potvrzení o seznámení se s vnitřním řádem a zavázání se jeho dodržování 

 podpisy obou stran 

 

 

4. Doporučené vybavení klienta pro pobyt 
 

4.1 v celodenním oddělení: 
 

Klient má možnost si po celou dobu pobytu ponechat ve středisku přezůvky, oblečení na 

tělesnou výchovu a pomůcky na výtvarnou výchovu. Každý den si přináší a odnáší tašku 

s učením a notýsek, který slouží k hodnocení a ke komunikaci mezi střediskem a rodiči. Po 

příchodu do střediska odevzdá sociální pracovnici či jiné pověřené osobě notýsek, případně 

mobilní telefon, MP3, MP4 či jiné předměty k uložení. Klient má zakázáno donášet do střediska 

alkohol, cigarety, zapalovače, sirky, drogy apod. 

 

 



  

4.2 v internátním oddělení: 
 

Nezbytné doklady 

- občanský průkaz (u dětí starších 15 let) 

- kopie průkazu zdravotní pojišťovny (pořizuje soc. pracovník při nástupu klienta) 

- potvrzení o bezinfekčnosti ne starší než 1 den před nástupem na pobyt (na 

příslušný tiskopis potvrzují zákonní zástupci, klient potvrzení předloží nejpozději 

v den nástupu) 

- lékařská zpráva o zdravotní způsobilosti k umístění klienta do střediska 

aktuálním zdravotním stavu ne starší než 3 dny (klient předloží nejpozději 

v den nástupu) 

- zprávu o indikování a dávkování léků 

- plán učiva případně individuální vzdělávací plán, pokud byl školou vypracován 

 

(bez platného potvrzení o bezinfekčnosti nebo lékařského potvrzení o zdravotní 

způsobilosti nelze klienta do internátního oddělení přijmout - rozhoduje vedoucí 

střediska, případně sociální pracovnice) 

 

Doporučené oblečení a hygienické potřeby + učební pomůcky viz Příloha č. 3 - Seznam 

doporučených věcí  

 

 

5. Spolupráce s příslušnými orgány a institucemi  
 

Středisko spolupracuje se všemi subjekty, které se podílí na výchově dítěte, zejména tedy 

se školou, pracovníky OSPOD, PPP, SPC, soudy, psychiatry, probačními úředníky a jinými 

orgány a institucemi dle potřeby. 

 

Formy spolupráce: 

 

5.1 Škola 
- preventivně výchovné činnosti s třídními kolektivy  

- v oblasti pravidelné poradenské činnosti 

- účast na výchovných komisích 

- krizová intervence ve třídách 

- zasílání plánů učiva pro žáky na pobytu v SVP 

- zpětnovazebné dotazníky 

 

5.2 OSPOD 
- průběžná spolupráce s pracovníky OSPOD dle potřeby dětí a zařízení 

- účast zástupců SVP na případových konferencích 

- spolupráce při úhradách pobytu  

- informace o útěku klienta ze zařízení, oznámení o předčasném ukončení spolupráce 

- zaslání závěrečné zprávy na vyžádání 

 

5.3 PPP, SPC 
- poskytování výsledků z vyšetření PPP, SPC, na základě uděleného souhlasu zákonných 

zástupců 

 

5.4 Soudy 
- zasílání závěrečné zprávy na vyžádání 

- umístění dětí z rozhodnutí soudu 

 

5.5 Policie ČR 



  

- v oblasti útěku klienta ze zařízení 

- oznamovací povinnost při podezření na trestnou činnost dětí a trestnou činnost páchanou na 

dětech § 167, § 168 trestního zákona 

- umožnění výslechu klienta 

 

5.6 jiná Střediska výchovné péče 
- v oblasti dosavadního ambulantního vedení klientů před nástupem na internátní či celodenní 

pobyt 

 

6. Změna, přerušení, ukončení spolupráce 

 

V odůvodněných případech může dojít ke změně formy a obsahu spolupráce s klientem ve všech 

odděleních: 

 v případě změny zakázky 

 v případě změny garanta 

 z  jiných důvodů (např. změna zákonného zástupce, nabídky služeb střediska.). 

 

V odůvodněných případech může dojít k přerušení spolupráce s klientem: 

 při dlouhodobé nemoci klienta, při delším pobytu mimo bydliště 

 u klientů na preventivním pobytu ve středisku může být důvodem přerušení spolupráce 

také závažné porušení řádu střediska. 

 u klientů na preventivním pobytu dochází k přerušení rovněž z důvodů prázdnin či 

nezaplacení za stravu a pobyt 

 

K ukončení spolupráce s klientem může dojít: 

 po vzájemné dohodě klienta a pracovníka, pokud pominuly důvody ke spolupráci 

 ze strany klienta a zákonného zástupce, i když nepominuly důvody ke spolupráci 

 ze strany střediska, pokud zákonní zástupci nespolupracují - nedostavují se na smluvené 

schůzky (opakovaně, alespoň třikrát) bez omluvy. 

 ze strany pracovníka, pokud řešení problému klienta vyžaduje jinou odbornou spolupráci, 

než může středisko nabídnout nebo je-li další spolupráce jiným způsobem 

kontraindikována, maří-li spolupráci svým jednáním klient 

 u klientů při preventivním pobytu může být důvodem ukončení spolupráce také závažné 

či opakované porušování řádu střediska nebo také neplnění podmínek smlouvy ze strany 

zákonného zástupce, případně neuhrazení peněz na stravu a pobyt 

 na základě rozhodnutí soudu a to u klientů, kteří mají péči ve středisku stanovenou 

soudně 

 

 

7. Organizace propouštění z celodenního a internátního pobytu 

 

Organizačně zajišťuje ukončení pobytu klienta vychovatel (případně, zejména v 

dopoledních hodinách speciální pedagog – etoped pobytové části nebo jiný pracovník střediska). 

Osobám zodpovědným za výchovu, jsou předány osobních věci klienta a následující dokumenty: 

 vyúčtování úhrady pobytu – vracení přeplatků či výběr nedoplatků (zodpovídá 

hospodářka zařízení) 

 výstupní list tj. potvrzení o předání osobních věcí klienta, vyúčtování kapesného i fondu 

kultury (připraví vychovatel ve službě den před ukončením pobytu klienta) 

 kompletní závěrečná zpráva (předává etoped klienta) 

 

 

 



  

8. Závěrečná zpráva 

 

Hodnocení klienta v závěrečné zprávě vychází z rekapitulace činností prováděných s 

klientem v průběhu péče ve středisku. Pedagogický pracovník vychází při hodnocení zejména 

z pozitivních stránek osobnosti konkrétního jedince, které je třeba srozumitelně označit a dále 

rozvíjet. Zpráva je formulována jasně a srozumitelně, aby co nejlépe sloužila potřebám klienta, 

zákonného zástupce nezletilého klienta, případně učitele a dalších odborníků podílejících se na 

komplexní péči o děti a mládež s rizikem poruch chování či s rozvinutými projevy poruch 

chování.  

 

Je zpracována vždy: 

a) při ukončení péče o klienta v oddělení ambulantním; 

b) při předávání klienta ambulantního oddělení do péče jiného střediska či do péče 

zdravotnického zařízení (např. v případě nutné psychiatrické léčby); 

c) při ukončení péče o klienta v oddělení celodenním; 

d) při ukončení pobytu klienta v oddělení internátním. 

 

Struktura závěrečné zprávy: 

 údaje osobní, rodinné a sociální anamnézy (zpracovává sociální pracovnice) 

 popis vstupní zakázky – etopedický důvod k přijetí (vyhodnocuje etoped) 

 výsledky komplexní diagnostiky. 

 

Závěrečná zpráva klientů celodenního a internátního oddělení je formálně kompletována 

sociální pracovnicí ve středu v týdnu ukončení pobytu klienta, které probíhá zpravidla v pátek.  

 

Závěrečná zpráva celodenního nebo internátního oddělení by měla obsahovat při: 

 

hodnocení učitele: 

- popis adaptace a chování ve škole, respektování autority, prožívání školního 

prostředí, vztahy, role, sebepojetí, postoje, schopnost samostatné práce, aktivita, 

motivace, akceptace režimu, reakce na pochvalu, povzbuzení, 

- hodnocení kognitivních procesů, schopností, znalostí, dovedností, zájmů, profesní 

orientace, 

- návrh klasifikace, doporučení škole, 

 

hodnocení vychovatele: 

- charakteristika chování a jednání klienta podložená systematickým pozorováním 

ve výchovné skupině a při individuálních kontaktech s vychovatelem, 

- adaptace do skupiny, sociabilita, schopnost dodržování pravidel, dodržování 

hygienických a společenských pravidel, 

- účinné výchovné postupy, 

 

hodnocení etopeda pobytové části: 

- etopedická diagnóza – analýza problémového chování a hypotéza příčin, 

- vyhodnocení  úspěšnosti vstupní zakázky, 

- výstupní program rozvoje osobnosti, 

- prognóza dalšího vývoje, doporučení. 

 

Závěrem psychologického vyšetření by mělo být posouzení osobnosti a intelektu klienta, dále 

pak specifická psychologická doporučení a také prognóza. 

 

Závěrečnou zprávu zpravidla předává speciální pedagog – etoped pobytové části 

klientovi nebo zákonným zástupcům na domluvené schůzce s objasňujícím komentářem, 

vysvětlením, doporučením a domluvou termínu následné konzultace. 



  

 

 

9. Zajištění následné péče po propuštění 
 

Klientovi i zákonným zástupcům je nabídnuta po propuštění další spolupráce formou, 

kterou doporučí etoped ambulantní části (lze ve spolupráci s etopedem pobytové části). Do dvou 

měsíců je s rodiči domluven termín konzultace, kde se hodnotí readaptace klienta doma, ve škole 

a mezi vrstevníky. Po třech měsících je do školy speciálním pedagogem – etopedem  zasílán 

zpětnovazební dotazník o chování klienta. 

 

10. Dokumentace klienta 

 
Dokumentace klienta je vedena v písemné formě v podobě spisu a v elektronické podobě 

v systému Foster. Dokumentace klienta v písemné podobě standardně obsahuje zprávu ze 

vstupního pohovoru, informovaný souhlas, průběžné zprávy o vedení klienta, individuální 

výchovný plán (ambulantní klienti),  program rozvoje osobnosti klienta (klienti na pobytech), 

smlouvu o přijetí do internátního nebo celodenního oddělení, závěrečnou zprávu. Spis klienta je 

řádně uchováván v zamčeném boxu v uzamčené místnosti. Je s ním nakládáno souladu se 

zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb., podléhá archivaci dle Spisového a skartačního 

řádu.  

 

 

 

III. Organizace výchovně vzdělávacích činností ve středisku: 
 

 

1. Organizace diagnostických činností  

- studium dostupných anamnestických údajů 

- diagnostické rozhovory s klientem 

- systematické pozorování klientem 

- psychologické vyšetření 

 

 

2. Organizace výchovných činností 
 

Výchovná činnost je zaměřena na rozvoj osobnosti a pozitivních vlastností. Děti se učí 

spolupracovat v kolektivu, vylepšovat vzájemné vztahy. Jsou vedeny k získání správných 

návyků v oblasti hygieny, stolování, společenského chování, sebeobslužných prací, vhodného 

využívání volného času. 

Ve středisku jsou výchovné činnosti organizovány ve 2 výchovných skupinách, které jsou 

koedukované a rozdělené dle osobnostních charakteristik dětí (věk, školní ročník, typ problémů). 

Činnost výchovných skupin se řídí dle týdenních plánů činnosti (vychovatelé je 

předkládají vedoucímu střediska ke schválení vždy nejpozději ve středu), ve kterých se prolínají 

pravidelné režimové činnosti (příprava na vyučování, úklid společných prostor, komunity, 

hodnocení) s individuálně zaměřenými činnostmi vycházejícími z aktuálního složení 

výchovných skupin a z počtu dětí. Vychovatelé vybírají z pohybových a sportovních aktivit 

(jejich zařazení je vhodné i vzhledem k vysokému procentu dětí se syndromem hyperaktivity), 

výtvarných činností, činností poznávacích, turistických, aktivit zaměřených na rozvoj sociability 

apod. V rámci denního režimu je stanoven prostor i na osobní volno klienta, tj. čas, který není 

organizován dospělým. 

Součástí výchovných činností je pravidelné denní hodnocení. 

 



  

 

3. Organizace poradenských činností  
 

Poradenskou činnost poskytuje středisko klientům přímo při osobním rozhovoru nebo 

prostřednictvím telefonu či elektronické pošty.  Poradenská činnost je poskytována rovněž 

učitelům a sociálním pracovnicím. V ambulanci je touto činností pověřen především speciální 

pedagog – etoped pro ambulantní část, v oddělení celodenním a internátním pak etoped pro 

pobytovou část či jiný pedagogický pracovník. 

 

 

4. Organizace vzdělávání 
 

Vzdělávání je, v souladu se zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Školním řádem 

zařízení, poskytováno klientům celodenního i internátního oddělení přímo ve středisku, ve dvou 

třídách koncipovaných pro první a druhý stupeň. Žáci jsou do tříd zařazováni dle věku a právě 

absolvovaného ročníku. Výuka je koncipována na základě individuálních vzdělávacích plánů, 

které poskytují kmenové školy žáků. Výuku zajišťují tři učitelé. V průběhu pobytu klienta 

v oddělení celodenním nebo internátním není přerušena jeho školní docházka v kmenové 

škole. 

Začlenění klienta do třídy provádí etoped pobytové části, který nového žáka představí 

učiteli. Učitel jej seznámí s ostatními žáky, poučí o režimu školy a školním řádu, bezpečnosti 

práce ve škole (o seznámení se školním řádem a bezpečnostními pravidly udělá záznam v třídní 

knize) a založí školní dokumentaci.  

Klient, který je žákem střední školy, navštěvuje obvykle tu školu, jejímiž je kmenovým 

žákem, nebo je jeho vzdělávání řešeno po dohodě s klientem, zákonným zástupcem nezletilého 

klienta a s ředitelem školy v rámci plnění individuálního vzdělávacího plánu a s přihlédnutím k 

místním podmínkám. 

 

 

5. Organizace prevence sociálně patologických jevů 

 
Systém prevence sociálně patologických jevů u dětí na pobytu je zaměřen na zvýšení 

odolnosti dětí vůči rizikovým situacím, závadovému jednání a projevům násilí. Současně tím 

přispívá k výchově ke zdravému životnímu stylu. Jedná se o soubor aktivit, které jsou 

realizovány v rámci vzdělávací a výchovné činnosti zařízení (např. besedy, přednášky, návštěvy 

PČR…). 

Pro třídní kolektivy je zpracován preventivní program tzv. Trénink pozitivních vztahů. 

Za tento program odpovídají etopedi ambulantní části. Realizují ho ve třídách na objednávku 

školy a na základě smlouvy se školou. Program je stále zpětně vyhodnocován a inovován. 

Na žádost školy je též prováděna sociometrie třídního kolektivu jako intervenční nástroj 

řešení vztahových problémů. Škola si předem zajistí souhlas rodičů žáků s tímto šetřením. 

 

 

6. Individuální výchovný plán 

 

Organizační uspořádání výchovně vzdělávací péče o klienta ve středisku vychází z cílů a 

potřeb, které jsou vyjádřeny v individuálním výchovném plánu. Klient (zákonný zástupce 

nezletilého klienta) dostává ve středisku nabídku diagnostických, preventivně výchovných a 

poradenských služeb. Z nich si klient vybírá podle svých možností a povahy problémů, pro které 

vyhledal služby střediska.  

 

 

 



  

Individuální výchovný plán (dále jen „IVP“) je vypracován nejpozději do čtrnácti 

dnů od přijetí klienta do ambulantního oddělení střediska. Je zaměřen na nápravu poruch 

chování, prevenci negativních jevů v sociálním vývoji a zdravý rozvoj osobnosti. Seznámení 

s obsahem plánu a souhlas s jeho naplňováním stvrzuje klient svým podpisem stejně jako 

zákonný zástupce. 

 

IVP obsahuje: 

 osobní údaje klienta (jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého  pobytu, 

případně přechodné bydliště) 

 důvod žádosti zákonného zástupce o přijetí do péče střediska 

 vymezení cílů, kterých chce klient dosáhnout (tzv. zakázka klienta) 

 vymezení podmínek spolupráce mezi střediskem, klientem a zákonným zástupcem 

nezletilého klienta včetně volby postupů a metod, kterých chce klient využít z nabízených 

služeb 

 plán osobního rozvoje klienta 

 vyjádření souhlasu klienta a zákonného zástupce nezletilého klienta se spoluprací se 

střediskem 

 

Během celodenního nebo internátního pobytu klient zhodnocuje naplňování plánu na 

individuálních setkáních s etopedem. Výstupem jsou dílčí úkoly, které má klient během určité 

doby zvládnout,  a které jsou vyhodnoceny opět při individuálním setkání nebo na komunitě.  

Plány v rámci ambulantního oddělení jsou vyhodnocovány etopedy průběžně. V případě 

potřeby je zakázka změněna. 

 

7. Plán osobního rozvoje klienta 

 

V rámci celodenního nebo internátního pobytu sestaví etoped pobytové části program 

rozvoje klienta (s klientem a zákonnými zástupci). Na programu rozvoje se podílí i ostatní 

pedagogičtí pracovníci střediska - učitel, vychovatel a psycholog. Dokument je sestavován po 

ukončení adaptační fáze pobytu (po dvou týdnech pobytu) a zaměřuje se tyto oblasti: 

 

 vztah k lidem a ke svému okolí - zpracovává vychovatel, 

 sebeobslužné dovednosti - zpracovává vychovatel, 

 vztah k povinnostem - zpracovává vychovatel, 

 školní dovednosti a vzdělávací potřeby - zpracovává učitel, 

 osobnostní charakteristika - zpracovává psycholog.  

 

 
IV. Organizace péče o klienty ve středisku 

 

 

1. Organizace nástupu klienta k pobytu 

 

Nástup k internátnímu nebo celodennímu pobytu se uskutečňuje ve všední den. Odchylky 

doby nástupu lze dohodnout individuálně s etopedem po předchozím schválení vedoucím 

střediska.  

U příjmu je přítomen etoped pobytové části (v některých případech i etoped ambulantní části) a 

sociální pracovnice. Sociální pracovnice vystaví klientovi nástupní list, převezme jeho cennosti a 

mobilní telefon do úschovy.  

Hospodářka převezme od zákonného zástupce v hotovosti úhradu platby za pobyt, dohodne s 

rodičem následný termín další části úhrady, pokud je platba dohodnuta formou splátek.  



  

Rodiče i klient jsou etopedem seznámeni s prostředím, s režimem, s chodem zařízení, 

režimem a systémem hodnocení. Dále předává pokyny k celkové organizaci průběhu pobytu.  

Poté je klient uveden etopedem do školní třídy, kde je představeno učitelce a předáno do výuky.   

Osobní věci klienta, kromě školních potřeb, jsou následně uloženy na vychovatelně. Ubytování 

na pokoj, včetně rozdělení klientů na pokoje, zajistí vychovatel ve službě po skončení 

vyučování.  

 

 

2. Zařazení do výchovné skupiny 
 

Internátní oddělení je koncipováno svou kapacitou na dvě výchovné skupiny. Klienti jsou 

do nich zařazováni s ohledem na věk, na stupeň vzdělávání, na problémy, se kterými do střediska 

přišli.  

Začlenění klienta do skupiny provádí denní vychovatel konající službu v den jeho 

nástupu. Představí a seznámí klienta s ostatními, informuje ho o pravidlech a organizaci života 

ve skupině. Dále mu přidělí pokoj, místo ve skříni a lůžkoviny. 

 

 

3. Způsob stravování klientů 

 

Stravování je klientům internátního případně celodenního oddělení zabezpečováno 5 x 

denně, přičemž se na něm podílí různé subjekty (SVP, DDÚ Homole, Biskupské gymnázium 

ČB). 

 

Po – Čt 
Snídaně + přesnídávka (v SVP) 

Oběd + večeře + svačina (v BIGY) 

 

Pá 
Snídaně + přesnídávka (v SVP) 

Oběd (BIGY) 

Svačina + Večeře (v SVP) 

 

So – Ne 
Snídaně + přesnídávka (v SVP) 

Oběd + Večeře (v DDÚ, večeře + SVP)) 

Svačina (v SVP) 

V případě výchovného programu pro klienty mimo středisko (celodenní výlety apod.)  je strava 

během víkendu zajišťována pouze v prostorách střediska. 

V rámci sebeobslužných činností se o víkendech a dnech volna mohou na přípravě stravy podílet 

klienti ve cvičné kuchyňce. 

 

 

4. Ubytování dětí v internátním oddělení 
 

Děti jsou ubytovány na pokojích maximálně po třech dle pohlaví. K dispozici je 5 pokojů. Při 

rozdělování dětí na pokoje zohledňujeme zejména věk, zařazení do skupiny, důvod, proč bylo 

přijato k pobytu a individuální potřeby klienta. Klienti mají dále k dispozici cvičnou kuchyňku, 

jídelnu, klubovnu, WC a koupelny, zahradu. 

Změnu pokoje povoluje denní vychovatel na základě vlastního rozhodnutí (případně i 

asistent pedagoga po předchozí dohodě s denním vychovatelem) nebo po dohodě se speciálním 

pedagogem – etopedem pobytové části. 

 



  

 

5. Postup v případě útěku klienta ze zařízení  
 

Za útěk je považováno: 

 

 opuštění budovy bez vědomí pedagogického pracovníka 

 opuštění skupiny během pobytu mimo zařízení (útěk od skupiny) 

 nevrácení se z pobytu u rodičů nebo samostatné vycházky bez řádné omluvy 

 

 

Postup při útěku 

 

1) Zaměstnanec střediska, jemuž klient utekl (případně nevrátil se z pobytu u rodičů) o 

útěku prokazatelně informuje zákonné zástupce (ke komunikaci používá služební mobil) 

a seznámí je s dalším postupem. Pokud zákonný zástupce ani při opakovaném volání 

nezvedá telefon, provede pracovník informaci prostřednictvím SMS zprávy, kterou nechá 

uloženou v mobilu a obrátí se na Policii ČR. 

2) Policii ČR telefonicky nahlásí útěk klienta, upozorní na dobrovolný pobyt v SVP a sdělí 

potřebné informace.  

3) Zaměstnanec střediska je i nadále povinen udržovat dohled nad zbývajícími klienty 

(nemůže se od nich vzdálit, např. pronásledovat utíkajícího klienta, odejít na služebnu 

PČR apod.).   

4) Jakmile to okolnosti dovolí, informuje o útěku vedoucího střediska, případně též ředitele 

zařízení a provede záznam do osobní karty klienta v systému Foster (jestliže je v budově 

sám, provede podrobný záznam až po ukončení své pracovní doby). 
 

 

Po případném návratu klienta provede speciální pedagog – etoped s klientem a jeho 

zákonnými zástupci pohovor za účelem získání informací o důvodech a průběhu útěku, zjištění 

aktuálního zdravotního a psychického stavu, uložení opatření (podmínečné vyloučení) v rámci 

pokračování v pobytu. V případě opakovaného útěku je pobyt ze strany střediska ukončen. 

Pokud se klient vrátí v době nepřítomnosti speciálního pedagoga, provede zhodnocení aktuálního 

zdravotního stavu a psychického stavu vychovatel ve službě a rozhodne o jeho umístění do 

výchovné skupiny. O návratu klienta zaměstnanec střediska informuje rodiče (zákonné 

zástupce), PČR a vedoucího střediska.  

 

 

6. Postup při dočasném omezení nebo přerušení poskytované péče 

 

Poskytování výchovně vzdělávací péče lze ve středisku dočasně omezit nebo přerušit jen 

ze závažných důvodů. Za tyto důvody se považují organizační nebo technické příčiny, které 

znemožňují řádné poskytování služeb. O těchto omezeních jsou klienti informováni předem. 

Ze strany klienta může dojít k omezení či přerušení poskytované péče na základě důvodů 

vymezených v kapitole 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

V. Práva a povinnosti klientů: 
 

Konkrétní způsob realizace práv dětí vyplývá z platných právních předpisů (zák. č. 

19/2002 Sb.) a příslušných ustanovení vnitřního řádu, týkajících se především systému 

hodnocení dětí, pravidel pobytu na internátním oddělení viz Příloha č. 4. 

 

 

1. Práva  
 

Klient má právo: 

 

a) na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností, 

 

b) na respektování lidské důstojnosti, 

 

c) na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a 

vztazích sourozenců, 

 

d) na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho 

schopnostmi, nadáním a potřebami, 

 

e) na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za 

výchovu usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem, 

 

f) být seznámeno se svými právy a povinnostmi, radit se se svým obhájcem nebo 

opatrovníkem, ustanoveným pro řízení podle zák. 218/2003 Sb. bez přítomnosti třetích 

osob, a za tímto účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejího obsahu, 

 

g) účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s 

výjimkou zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově, stanovených tímto zákonem, 

 

h) obracet se se žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele (vedoucího) a pedagogické 

pracovníky zařízení (osobně na pravidelné středeční komunitě, případně kdykoliv během 

dne, využít lze i schránky důvěry v prostoru pobytové části, kterou vychovatelé 

pravidelně kontrolují) a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, 

orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny 

výkonem sociálně-právní ochrany dětí, byla ze zařízení odeslána v následující pracovní 

den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu; tyto 

žádosti, stížnosti, návrhy a podání je zařízení povinno evidovat, 

 

i) vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají; názorům 

dítěte musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové 

vyspělosti, 

 

j) požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva 

nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti dalších osob, 

 

k) být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat, 

 

l) na informace o stavu svých úspor či pohledávek, 

 



  

m) na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými osobami 

za podmínek stanovených zákonem, a to formou korespondence, telefonických hovorů a 

osobních návštěv (odjezdy domů na víkend minimálně dvakrát za pobyt), 

 

n) opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, 

pokud se jedná o dítě starší 7 let věku, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci 

opatření ve výchově stanovených tímto zákonem, 

 

o) na podporu a pomoc po ukončení pobytu v zařízení v souladu s cílem reintegrace dítěte 

do rodiny a společnosti. 

 

  

2. Povinnosti 

 
Mezi povinnosti klientů patří: 

 

a. dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení, 

šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady 

slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku, v prostorách zařízení a v osobních 

věcech udržovat pořádek a čistotu a i jinak zachovávat ustanovení vnitřního řádu zařízení, 

 

b. dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně 

seznámeno, 

 

c. předat do úschovy předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost; doba úschovy 

těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí 

být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány. 

 

Mezi další povinnosti patří zejména: 

 

a) Chránit vybavení střediska a svěřený majetek; v případě úmyslného poškození jsou 

povinni rodiče klienta uhradit vzniklou škodu (citace § 422 občanského zákoníku: „Žák 

zodpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho 

následky. Společně a nerozdílně s ním odpovídá i ten, kdo je povinen nad ním vykonávat 

dohled. Ten se zprostí odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal“). 

b) Neprodleně nahlásit pedagogickým pracovníkům každou zjištěnou závadu či poškození 

majetku. 

c) Dodržovat hygienu a péči o svůj zevnějšek. 

d) Respektovat zákaz hraní hazardních her, užívání drog a jiných návykových látek 

v prostorách SVP včetně zákazu kouření. 

 

 

3. Systém hodnocení, odměn a opatření 
 

Hlavními metodami hodnocení klientů je diskuse o jejich chování, sebereflexe ve skupině, 

slovní hodnocení, získávání či odebírání výhod. Hodnotící systém je založen na kladném, 

pozitivním a individuálním přístupu. Klient musí být motivován a neustále povzbuzován 

k lepším výsledkům.  Každý má zároveň právo se ke svému hodnocení vyjadřovat (vhodným 

způsobem s respektováním zásad slušnosti a ohleduplnosti), vést případně věcnou diskuzi 

s hodnotitelem v případě nesouhlasu též vznést námitku, kterou je hodnotící pedagogický 

pracovník povinen respektovat a tuto věcně vyvrátit případně uznat. Má-li klient i nadále 

nesouhlasný postoj s konkrétním hodnocením, může s tímto oslovit vedoucího SVP.  

 



  

Děti jsou denně slovně a bodově hodnoceny pedagogickými pracovníky, kteří s nimi 

v daném úseku přímo pracují, a tak nesou zodpovědnost za správnost a spravedlnost hodnocení. 

Hodnocení provádí spolu s dětmi asistent pedagoga na konci noční služby, učitel v závěru 

školního vyučování a denní vychovatel na konci své služby na tzv. malé komunitě. Týdenní 

hodnocení je shrnuto a probráno na velké komunitě ve středu po vyučování. 

 

Udělení mimořádných odměn případně konkrétních omezení, vyplývajících z týdenního 

hodnocení, se projednává na pedagogické poradě ve středu, před velkou komunitou. 

Systém hodnocení viz Příloha č. 4. 

 

 

4. Podmínky zacházení s majetkem 

 
Osoba odpovědná za výchovu dítěte hradí škodu vzniklou úmyslným  ničením  majetku 

střediska. Náhrada probíhá formou úhrady faktury za opravu poškozené věci, paragonu za nákup 

nové věci případně úhradou či uvedením věci do původního stavu vlastními silami. Peněžní 

úhrada bude provedena hotově u hospodářky střediska případně jiného pověřeného pracovníka 

střediska nejpozději ke dni ukončení pobytu klienta. 

 

 

5. Organizace dne 

 
Organizace dnů je podrobně zpracována v tzv. režimu dne pro pracovní dny a dny volna, 

který je příloho tohoto řádu viz Příloha č. 6. 

 

 

6. Kontakt klientů oddělení internátního s osobami odpovědnými za výchovu 

 

6.1 Písemný nebo telefonický kontakt 
 

Zákonní zástupci mají možnost každý den volat jak na ambulantní oddělení (v pracovní 

době), tak i na internátní oddělení (od 19:00 od 21:00). Pokud má klient během pobytu mobilní 

telefon, může ho, bez ohledu na své hodnocení, využívat každý den od 20:20 do 20:50 hod. Dále 

pak i na samostatné vycházky (viz. 7.2), není-li se zákonnými zástupci domluveno jinak a také 

při pravidelných návštěvách (viz. 6.2), po předchozí dohodě se zákonnými zástupci. Pravidla pro 

používání (a také vydávání) mobilních telefonů - viz Příloha č. 5 - Pokyny k pobytu klienta 

v SVP.  

Telefonické informace z ambulantního oddělení lze získat na tel. čísle: 386 355 888 

nebo 607 016 598.  

Telefonické informace z internátního oddělení lze získat na tel. číslech: 778 423 954 (1. 

výchovná skupina) nebo 778 423 921 (2. výchovná skupina).  

Korespondence není jakkoli omezena ze strany zákonných zástupců, mohou posílat jak 

listovní zásilky (dopisy, pohledy), tak balíky (např. s ošacením) na adresu střediska - Dukelská 

23a, 370 01 České Budějovice. Klient může také posílat korespondenci, ovšem na vlastní 

náklady (kapesné). 

 

6.2 Návštěvy 
 

Návštěvy klientů na internátním oddělení probíhají pravidelně ve středu v době od 16:00 

do 17:00 a v neděli v době od 13:30 do 17:30 hodin. Po dohodě s pracovníkem střediska lze i 

mimořádně mimo tento stanovený čas. Rodinní příslušníci při návštěvách nevstupují do prostoru 

internátu (návštěvy na pokojích klientů nejsou z hygienického a bezpečnostního hlediska 

možné), s klientem odchází mimo budovu SVP a přebírají za něho plnou zodpovědnost. Svou 



  

návštěvu vždy zapíší do návštěvní knihy. Jejich povinností je dodržovat stanovený čas návratu 

zpět a klienta poté osobně předat pracovníkům střediska.  

Po dobu středečních návštěv je možná konzultace průběhu pobytu klienta se zákonnými 

zástupci s učiteli a etopedem, případně ostatními pedagogickými pracovníky. 

 Pokud osoby odpovědné za výchovu přijdou do střediska ve všední den s jiným cílem 

(rozhovor s psychologem, etopedem, přinesou klientovi věci apod.), mohou se s klientem vidět 

pouze v případě, že nenaruší program skupiny. 

Návštěvy jiných osob než zákonných zástupců musí být dopředu domluveny s etopedem 

či denním vychovatelem. 

 

 

 

7. Pobyt klientů internátního oddělení mimo středisko 

 

Udržení pravidelného kontaktu klientů s rodinou je důležitou součástí diagnostické a 

výchovné práce. Klienti jezdí domů na víkendy minimálně 2x za pobyt. Je-li to v zájmu klienta a 

jeho rodiny, mohou být odjezdy domů častější (vždy po dohodě s rodinou či na její žádost).  

Způsob a přesný termín odjezdu a příjezdu (s předpokládaným časem) dohodne etoped 

pobytové části se zákonným zástupcem a sdělí jej prostřednictvím informačního programu Foster 

ostatním pedagogickým pracovníkům. 

 

 

7.1 Organizace odjezdu na povolený pobyt 
 

Klienta k odchodu vypraví vychovatel ve službě nebo jiný pověřený pracovník. 

Zákonným zástupcům případně klientovi (je-li s etopedem osoba zodpovědná za výchovu 

domluvena a tato domluva zaznamenána v informačním systému Foster) předává léky (pokud je 

klient medikován), případně cenné věci uložené ve vychovatelně (mobilní telefon, MP3 apod.) 

nebo jiné průkazy (průkazka MHD, cestovní pas, občanský průkaz apod.). Odchod a související 

informace zaznamená vydávající osoba do informačního systému Foster. 

Návrat klientů z víkendových návštěv může být již v neděli večer (od 17:00 do 19:30) 

nebo v pondělí ráno tak, aby klient stihl začátek školního vyučování (8:00).  

 

 

7.2 Vycházky 

 

 Je-li rodiči (zákonnými zástupci) udělen souhlas, může mít klient samostatnou vycházku 

mimo středisko (ve středu nebo ve čtvrtek). I během této vycházky je klient povinen dodržovat 

pravidla pobytu viz  Příloha č. 5, za své chování přebírá plnou odpovědnost.  

 
 

 

VI. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu při spolupráci se 

střediskem 
 

 

1. Práva 

 

a) Být seznámeni s vnitřním řádem a jeho přílohami včetně dalších náležitostí souvisejících 

s poskytovanými službami střediska. 

b) Na informaci o klientovi, a to na základě žádosti. 

c) Na udržování kontaktu s klientem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující klienta 



  

d) Být bezodkladně informováni o mimořádných událostech týkajících se dětí (útěk, úraz, 

vyšetření apod.). 

e) Rozhodovat o zahájení a ukončení spolupráce. 

f) Na poradenskou pomoc zařízení ve věcech výchovné péče. 

g) Na diskrétní zacházení s údaji. 

h) Na podání stížnosti nebo návrhů na změnu vedoucímu SVP či zaměstnancům písemně, 

telefonicky či osobně na domluvené schůzce. 

 

 

2. Povinnosti 
 

a) Zaplatit příspěvek na úhradu preventivně výchovné péče (stravování, ubytování) a dále 

příspěvek do fondu kultury klienta (obvykle 200 Kč) a kapesné (alespoň 100 Kč). 

b) Při předání klienta do střediska předat současně stanovenou dokumentaci a doklady 

stanovené tímto řádem. 

c) Seznámit se s vnitřním řádem a jeho ustanoveními. 

d) Oznámit bezodkladně středisku podstatné okolnosti pobytu klienta u nich, týkajících se 

zejména jeho zdraví a výchovy. 

e) Hradit náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté klientovi, 

které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. 

f) Dostavit se do střediska na sjednané schůzky (alespoň 2x za pobyt klienta) či předem 

informovat o neúčasti; na požádání se účastnit rodinných terapeutických činností 

(alespoň 1x za pobyt). 

g) Uhradit škodu, kterou jejich dítě úmyslně způsobilo na majetku nebo věcech střediska. 

 

 

3. Způsob poskytování informací osobám odpovědným za výchovu o středisku 

 

Veškeré informace o středisku jsou zakotveny ve vnitřním řádu střediska, který je 

přístupný v kanceláři sociální pracovnice, u každého z etopeda a na internetových stránkách. 

Osoby odpovědné za výchovu seznamuje s tímto dokumentem etoped.  

 

 

4. Náklady na stravování a pobyt, způsob úhrady 

 

Finanční příspěvek na úhradu nákladů spojených s pobytem klienta se řídí ustanoveními 

zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 

preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a Příkazem ministryně školství, mládeže a 

tělovýchovy č. 21/2007 k činnosti středisek výchovné péče. 

Celková výše finančního příspěvku na úhradu jednoho měsíce pobytu klienta se skládá 

z úplaty za stravování a z úplaty za jedno lůžko na jeden kalendářní měsíc (výše úplaty za 

ubytování se nemění, i když klient není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci - např. 

z důvodu prázdnin, nemoci atd). 

 

Úhrada preventivně výchovné péče: 

a. může být provedena předáním platby v hotovosti do rukou hospodářky nebo 

bezhotovostně převodem na účet DDÚ Homole,  

b. platí se ve dvou měsíčních splátkách, přičemž první platba musí být uhrazena 

ještě před nástupem klienta na pobyt (doklad o zaplacení vydává hospodářka 

střediska).  

 

 

 



  

5. Poskytování informací o nezletilém klientovi 
 

Všichni pracovníci SVP jsou vázáni mlčenlivostí, kterou zachovávají jak při získávání, 

tak i poskytování informací. Informace jsou využívány vždy v souladu se zájmy klienta. 

Informace týkající se klienta se poskytují pouze zákonným zástupců, osobám 

odpovědným za výchovu a orgánům sociálně právní ochrany dětí. K poskytování informací např. 

škole vyžaduje středisko od zákonných zástupců písemný souhlas. Stejně tak ho vyžaduje i 

v rámci prezentace klienta na nástěnce v budově či v rámci zveřejnění fotografií ve veřejných 

médiích. 

 

 

VII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví je realizována v souladu Metodickým pokynem k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 

zřizovaných MŠMT ze dne 1. 1. 2006. 
 

 

1. Ochrana zdraví klientů 

 

Vedoucí střediska organizačně zabezpečuje splnění hygienických požadavků, aby se 

cílenými preventivními opatřeními co nejúčinněji předcházelo vzniku nakažlivých nemocí a 

epidemií. Pracovníci střediska v rámci poskytované výchovně vzdělávací péče zabezpečují 

ochranu zdraví klientů a podávají jim informace nezbytné k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví. Klienti svým podpisem stvrzují dokument „Informace o podmínkách zajištění BOZ a PO. 

Opakovaně jsou pedagogickými pracovníky poučeni před každou rizikovou činností a záznam o 

tom je proveden do informačního systému Foster. 

Děti osobně dbají na dodržování osobní hygieny a pořádku ve svých věcech. Používají 

vlastní oblečení a je zakázáno si tyto věci mezi sebou půjčovat nebo vyměňovat. Při příchodu do 

budovy jsou děti povinny se přezouvat do domácí obuvi. V rámci režimových činností se podílí 

na úklidu prostor internátní části SVP. 

Je zakázáno, aby klient sám nebo s pomocí jiného, zasahoval do svého vnějšího vzhledu 

(tetování, peercing, stříhání apod.) 

 

 

2. Zdravotní péče 
 

Po dobu pobytu ve středisku je klientům poskytována léčebná péče ve formě podávání 

běžných léků či předepsané medikace podle přesného dávkování. Předepsané léky jsou uloženy 

v uzamčené lékárničce ve vychovatelně. Léky jsou sociální pracovnicí připraveny do 

jednotlivých lékovek a dle aktuálního rozpisu klientům podávány (sociální pracovnice, 

vychovatel, asistent pedagoga, případně ostatní pedagogičtí pracovníci). Za podávání léků dětem 

a jejich řádné užívání v době nepřítomnosti sociální pracovnice zodpovídá konkrétní 

pedagogický pracovník, který je ve službě u výchovné skupiny. Každé podání léku je tím, kdo 

jej podal zaznamenáváno do konkrétního rozpisu konkrétního klienta. 

Informace ze zdravotní dokumentace, zdravotní potřeby, doporučení či omezení jsou 

součástí osobní dokumentace klienta. Zároveň jsou etodpedem sdělovány po nástupu klienta na 

pobyt na pedagogických poradách. 

Při potřebě naléhavého ošetření doprovází klienta k lékaři, stejně tak i k psychiatrovi, 

sociální pracovnice.  

 

Organizace podávání léků – viz Příloha č. 7 

 



  

 

3. Postup při úrazech klientů 

 

Klient je v první řadě povinen chránit své zdraví a nevystavovat se zbytečnému riziku 

úrazu. 

V případě úrazu klienta (školní úraz) postupují příslušní odpovědní pracovníci tak, aby 

mu byla co nejrychleji a nejefektivněji poskytnuta první pomoc a následná lékařská péče.  

Registrace školních a pracovních úrazů se řídí Nařízením vlády č. 494/2001 a 

Metodickým pokynem MŠMT č.j.: 37014/2005 

 

Postup při úrazu: 

 

 Pedagogický pracovník zajistí základní ošetření a posoudí, zda je nutné lékařské 

ošetření. 

 V akutních případech se volá lékařská služba první pomoci. 

 Je-li na pracovišti přítomna sociální pracovnice a charakter úrazu umožní přesun, 

dopravu k lékaři zajišťuje ona; v případě její nepřítomnosti je povinnost na 

pracovníkovi, v jehož přítomnosti k úrazu došlo. 

 Není-li možné předat klienty do jiné výchovné skupiny je zavolán další pracovník 

(o víkendu vychovatel v rámci tzv. pohotovosti, případně vedoucí střediska) 

 Kromě řádného evidování úrazu je proveden záznam do informačního systému 

Foster. 

 O drobných úrazech nezletilého klienta informuje pracovník střediska, v jehož 

přítomnosti k úrazu došlo, osoby odpovědné za výchovu při nejbližší možné 

příležitosti 

 Při vážných úrazech jsou osoby odpovědné za výchovu kontaktováni a 

informováni bez zbytečného odkladu ihned po události 

 

 

4. Postup při onemocnění klienta 

 

V případě akutního onemocnění klienta zajistí přítomný pověřený pracovník informování 

konkrétního etopeda pobytové části (v jeho nepřítomnosti vedoucího SVP nebo sociální 

pracovnici), který rozhodne o dalším postupu. Jsou-li v zařízení přítomni pouze denní 

vychovatelé (noční asistent), kontaktují osoby odpovědné za výchovu a domlouvají další postup 

s nimi. 

Při onemocnění, které vyžaduje klid na lůžku několik dnů etoped nebo jím pověřený 

pracovník vyrozumí osobu zodpovědnou za výchovu dítěte o nastalé situaci. Do převzetí klienta 

do domácího nebo nemocničního ošetření zabezpečí příslušnou péči v rozsahu svých možností. 

Při vážném ohrožení zdraví kontaktuje pedagogický pracovník, který stav zjistil, zdravotnickou 

záchrannou službu.  

O situaci a provedených opatřeních provádí příslušný pedagogický pracovník záznam do 

komunitní knihy v programu Foster. 

Po odeznění nemoci klient opět pokračuje v pobytu. Jedná-li se o zameškání více než 

jednoho týdne, je navrženo rodičům prodloužení pobytu o dobu nepřítomnosti. 

 

 

5. Postup při intoxikaci klienta 

 

Pokud u klienta vznikne odůvodněné podezření na intoxikaci alkoholem nebo jinou 

návykovou látkou, vyhodnotí pedagogický pracovník situaci telefonátem osobám odpovědným 

za výchovu, které následně klienta odvezou ze zařízení (při důvodném podezření). Případně lze 



  

věc řešit také přivoláním lékařské služby první pomoci (vyhodnocení telefonátu, nedovolání se 

zákonným zástupcům, ohrožení života nebo zdraví klienta apod.). 

Jak to okolnosti dovolí, informuje pedagogický pracovník o situaci vedoucího střediska 

(případně ředitele zařízení), který koordinuje další činnost (telefonicky nebo osobně na místě). 

Případ je následně projednán na pedagogické poradě a je stanoveno odpovídající výchovné 

opatření. 

 

 

6.  Postup při sebepoškození klienta 

 

V případě úmyslného sebepoškození nebo sebevražedného pokusu klienta, poskytne 

pracovník ve službě okamžitou první pomoc. V případě sebevražedného pokusu vždy, v případě 

sebepoškození podle charakteru poranění, přivolá záchrannou službu. O události informuje 

vedoucího střediska a zákonné zástupce nezletilého klienta. Nakonec provede příslušný 

pracovník záznam do dokumentace klienta v informačním systému Foster. 

S klientem je následně odborně pracováno ze strany psychologa nebo etopeda. Je-li klient 

již v péči pedopsychiatra, je tento o události informován a žádán o spolupráci. 

 

 

7. Postup při agresivitě klienta 

 

V případě agresivních projevů klienta, kterými ohrožuje zdraví nebo život svůj či jiné 

osoby, je tento klient izolován od ostatních, aby byla zajištěna bezpečnost. Pokud je to možné, je 

o spolupráci požádán psycholog či etoped, kteří mohou s klientem individuálně pracovat na 

zklidnění. Není-li možné zklidnit agresivní projevy klienta běžnými výchovnými postupy, např. 

při vlivu omamných psychoaktivních látek nebo v důsledku duševního onemocnění, je 

pedagogickým pracovníkem přivolána záchranná lékařská služba, případně Policie ČR. 

O situaci je bez zbytečných odkladů informován zákonný zástupce nezletilého klienta a 

vedoucí SVP. 

O situaci provede pedagogický pracovník přítomný u agresivních projevů podrobný 

záznam do dokumentace klienta. 

Případ je projednán na pedagogické poradě a dle charakteru agrese je stanoveno 

odpovídající výchovné opatření. 

 

 

8. Prevence rizik při sportovních a pracovních činnostech 

 

SVP má zpracovanou Směrnici k předcházení rizik. Se směrnicí jsou seznámeni všichni 

pracovníci a mají povinnost se touto směrnicí řídit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VIII. Závěrečné ustanovení 
 

 

Vnitřní řád vychází z vyhlášky č. 458/2005, kterou se upravují podrobnosti o organizaci 

výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče. 

Vnitřní řád je závazným dokumentem střediska. Všichni pracovníci, klienti a návštěvníci 

střediska s ním byli seznámeni a jsou povinni jej dodržovat. 

Vnitřní řád je uložen u vedoucího střediska a ředitele Dětského diagnostického ústavu, střediska 

výchovné péče, dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Homole, jeho kopie 

je k dispozici na internetových stránkách SVP ČB a v čekárně ve středisku. 

Vnitřní řád nabývá platnosti dnem 1. 9. 2010. 

 

Vnitřní řád byl aktualizován k 1. 9. 2019, tímto nahrazuje starší verzi vnitřního řádu střediska 

 

 

České Budějovice dne 1. 9. 2019 

Aktualizoval: Mgr. Bc. Martin Dvořák, vedoucí Střediska výchovné péče v ČB 

 

Schválil Mgr. Vladimír Ira, ředitel Dětského diagnostického ústavu, dětského domova se školou, 

střediska výchovné péče, základní školy a školní jídelny Homole      

 

Seznam příloh: 

 
Příloha č. 1 - Organizační členění terapeutických skupin 

Příloha č. 2 - Žádost o terapeuticko-diagnostický pobyt v SVP 

Příloha č. 3 - Seznam doporučených věcí na internátní pobyt 

Příloha č. 4 - Systém hodnocení 

Příloha č. 5 - Pokyny k pobytu klienta v SVP 

Příloha č. 6 - Organizace dne 

Příloha č. 7 - Podávání léků 

 



  

Vnitřní řád, Příloha 1 - Organizační členění terapeutických skupin 
1. týden 

den zaměření umístění čas 

 

PO 

2. stupeň ZŠ klubovna přízemí / třída 2. VS 15:00 - 16:00 

žáci MŠ  

rozvoj osobnosti 

terapeutická 15:00 - 16:00 

 

ÚT 
 

žáci 1. stupeň (3. - 4. ročník), sociální 

 dovednosti 

 

terapeutická 

 

14:00 - 15:00 

žáci 1. stupeň (4. - 5. ročník) sociální 

dovednosti 

15:30 - 16:30 

 

 

 

ST 

komunita 1. VS 

 

třída 1. st 13:30 - 14:15 

komunita 2.VS  

 

terapeutická 

 

13:30 - 14:15 

2. VS internát  
soc. dovednosti 

14:30 - 16:00 

2. stupeň ZŠ (dívky) 16:00 - 17:00 

rodičovská skupina 17:00 - 18:00 

 

ČT 

1. VS internát 

soc. dovednosti 

terapeutická 13:30 - 15:00 

2. stupeň ZŠ klubovna přízemí / třída 2. VS 15:00 - 16:00 

 

2. týden 

den zaměření umístění čas 

 

PO 

2. stupeň ZŠ klubovna přízemí / třída 2. VS 15:00 - 16:00 

žáci 1. stupeň ZŠ (1. - 2. ročník)  

rozvoj osobnosti 

terapeutická 15:00 - 16:00 

 

ÚT 
 

žáci 1. stupeň ZŠ (3. - 4. ročník) 

sociální dovednosti 

 

terapeutická 

 

14:00 - 15:00 

žáci 1. stupeň ZŠ (4. -5. ročník) 

sociální dovednosti 

15:30 - 16:30 

 

 

 

ST 

komunita 1. VS 

 

třída 1. st 13:30 - 14:15 

komunita 2.VS  

 

terapeutická 

 

13:30 - 14:15 

2. VS internát  
soc. dovednosti 

14:30 - 16:00 

2. stupeň ZŠ (dívky) 16:00 - 17:00 

 

ČT 
 

1. VS internát 

soc. dovednosti 

terapeutická 13:30 - 15:00 

2. stupeň ZŠ klubovna přízemí / třída 2. VS 15:00 - 16:00 



  

 
Vnitřní řád, Příloha č. 2 - Žádost o terapeuticko-diagnostický pobyt v SVP 
 

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE                                                              
Dukelská 1704/23A • České Budějovice • 370 01 

ambulance 386 355 888 • mobil 607 016 598 

internát 1. VS  778 423 954 •  2. VS  778 423 921 
e-mail: vedouci.cb@dduhomole.cz , IČO: 600 76 178 

 
 

Žádost o dobrovolný terapeuticko-diagnostický pobyt v SVP 
 

 

Jméno a příjmení: …………………………………  Datum narození: ………………………... 

Místo narození: ……………………………   Trvale bytem ..………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………...... 

 

zastoupený zákonnými zástupci 

Jméno a příjmení: ………………………………… Datum narození: ……………………........ 

Trvale bytem ..………………………………………………………………………………...... 

Jméno a příjmení: ………………………………… Datum narození: ……………………….... 

Trvale bytem ..………………………………………………………………………………...... 

 

tímto žádají 

 

o dobrovolný terapeuticko-diagnostický v SVP, v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 109/02 

Sb., na základě doporučení vycházejícím z výsledků ambulantních služeb.  

 

Žádost sepsána v ………………………….  dne ………………………... 

           

Podpis zákonných zástupců ………………………………………………       

 

 

 

Vyjádření SVP: souhlasím - nesouhlasím s dobrovolným terapeuticko-diagnostickým pobytem 

nezletilé/ho/.  

 

Zdůvodnění nesouhlasu s pobytem:  

 

 

 

 

 

 

České Budějovice ………………..  

   Mgr. Bc. Dvořák Martin  

                                                                                                          Vedoucí 

mailto:vedouci.cb@dduhomole.cz


  

 
Vnitřní řád, Příloha č. 3 - Seznam doporučených věcí na internátní pobyt 

 

 

Doporučený seznam věcí na internátní pobyt 

 

spodní prádlo 7x 
ponožky 7x 

tričko 7x 

mikina 4x 

tepláky 2x 

kalhoty 2x 
krátké kalhoty 2x 

sportovní kalhoty na ven  

bunda-kabát  

pyžamo 2x 

pláštěnka nebo deštník 

bačkory 

sportovní obuv 

boty  

plavky 

ručník 2x 

hygienické potřeby 

(WC papír 1 balení - 4 ruličky, mýdlo, šampon, 

pasta+kartáček) 

batoh 

kapesníky – papírové 

čepice – kšiltovky 

šála-šátek 

 

 

Do školy: 
veškeré učebnice z kmenové školy, sešity  

vybavený penál /propisovačky, tužky, pera, gumu/ 

vybavení na výtvarnou výchovu /pastelky, vodové barvy, temperové barvy/ 

pravítka 

kružítko 

nůžky 

lepidlo 

 

Vlastní-li klient jakoukoli průkazku s fotografií použitelnou pro slevu /doprava, vstupné…/, 

vzít s sebou. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
Vnitřní řád, Příloha č. 4 - Systém hodnocení 

 

Systém hodnocení - Hodnotící kategorie bodování 

 
Klient je v průběhu pobytu hodnocen za jednotlivé úseky dne. Hodnocení provádí příslušný odborný pracovník 

společně s dětmi v rámci jejich sebehodnocení. Bodové rozpětí je na stupnici od 0 do 3, kdy 3 body vyjadřují nejlepší 

možný výsledek. Klientovi může být zároveň udělena mimořádná pochvala či v opačném případě napomenutí. 

 

Noční služba 
večerní režim (příprava na spánek, dodržování nočního klidu) 

ranní režim  (osobní hygiena, snídaně, úklid pokoje) 

Škola 
průběh vyučování (aktivita, snaha o lepší výsledky apod.) 

přestávky 

Vystupování na veřejnosti 
vztah k sobě, k vrstevníkům, k autoritám 

chování k lidem na veřejnosti 

průběh cesty za stravováním 

cestování v MHD 

kultura stolování 

Mimoškolní činnost 
odpolední a večerní aktivity (chování, zájem, snaha, výsledky aj.) 

osobní volno 

Udržování čistoty a pořádku, úklidy 
pořádek na pokoji a v osobních věcech 

osobní hygiena 

úklid společných prostor 

Příprava na vyučování 
přístup k přípravě na vyučování a její zpracování 

 

Hodnotící kategorie pochvala a napomenutí 

 

Pochvaly: 
mimořádná pomoc spolužákům 

mimořádná pomoc pracovníkům SVP 

mimořádná ochota, aktivita, tzv. „něco navíc“ 

Pochvaly zvyšují počet bodů v týdenním hodnocení. Při dosažení určitého počtu bodů má klient nárok na 

příslušnou odměnu. 
 

Napomenutí: 
nevhodné chování k pracovníkům SVP 

nevhodné chování ke spolužákům (slovní i fyzické) 

nevhodné chování na veřejnosti 

vulgární vyjadřování a chování (včetně sexuálního podtextu) 

neplnění pokynů odborných pracovníků SVP a povinností 

poškozování majetku SVP či osobních věcí jiných klientů 

porušení zákazu kouření a jiných zákazů, které uvádí IŘ 

opakované nerespektování pokynů a opakované porušování IŘ 
Napomenutí snižuje počet bodů v týdenním hodnocení,  počet napomenutí ovlivňuje míru postihu. 

 

 

 



  

 

Hodnocení klienta - odměny a postihy klientů SVP 
 

TÝDENNÍ HODNOCENÍ MOŽNÉ ODMĚNY 

1. až 3. místo v týdenním hodnocení 

v rámci skupiny 

Možnost získat drobnou odměnu   (např. 

sladkost) 

1. místo a zároveň dosažení 90% bodů a 

více v týdenním hodnocení v rámci 

skupiny 

Odměna dle vlastního výběru  

1. místo v rámci skupiny Ztráta povinnosti úklidu společných prostor na 

jeden den, a to ve středu po dané komunitě (úklid 

vykoná internátní klient s nejnižším počtem  

bodů) 

2x  - 3x  získané nejlepší hodnocení  

v po sobě jdoucích týdnech 

Možnost: 

mimořádné odměny nebo vycházky, zvolit 

program pro skupinu dle svého výběru, čerpat 

kapesné nad běžný rámec, využít PC nebo vlastní 

mobil nad rámec stanovené doby (vždy však 

mimo výuku),  mimořádný odjezd na další 

víkendový den mimo plán, požádat o 

přestěhování na jiný pokoj atd. 

 

HODNOCENÍ MOŽNÉ POSTIHY 

Klient s nejnižším počtem 

bodů v  týdenním hodnocení 

Provádí úklid společných prostor za klienta na prvním místě 

 

1 a více napomenutí v jednom 

dni 

O
m

ez
en

í 
 (

o
d
eb

rá
n
í)

 v
ý
h
o
d
  Ve 20.00 na pokoji, den bez nároku na kapesné 

3 – 4 napomenutí za týden 

 

(„Velké zákazy“)  

po dobu jednoho týdne  *) 

Ve 20.00 na pokoji  

Zákaz televize  

Zákaz PC ve volném čase 

Omezeno kapesné  

Omezeno čerpání osobních pochutin  

5 a více napomenutí za týden 

 

Opatření, plynoucí ze závěrů pedagogické rady. 

Možnost přesunu na samostatný pokoj 

*) Délka omezení výhod může být zkrácena při znatelné snaze klienta o zlepšení se, bude 

přihlédnuto také k výraznému zlepšení chování v průběhu týdne. O tomto rozhoduje 

kterýkoliv pedagogický pracovník, který informaci o zkrácení zaznamená do el. systému.  

Zrušení dopadů již uděleného napomenutí a s tím souvisejícího možného postihu je řešeno 

individuálně tím, kdo takové napomenutí udělil.  

Za závažné či opakované porušení IŘ SVP může být klientovi uděleno napomenutí vedoucího 

SVP nebo podmínečné vyloučení z SVP nebo okamžité vyloučení i bez předchozích postihů. 

Konečnou podobu odměn a postihů schvaluje vedoucí SVP. 

 

 

 

 

 

 



  

Vnitřní řád, Příloha č. 5 - Pokyny k pobytu klienta v SVP 

 

Pokyny k pobytu klienta v SVP 
Klient je seznámen s následujícími pokyny před nástupem případně v den nástupu na internátní pobyt. Pokyny jsou 

pro všechny závazné, každý je povinen je respektovat. Při jejich porušování bude postupováno dle vnitřního řádu. 

 

 Oblast chování  

 

 klient respektuje pokyny vychovatele, a pokud není vychovatelem stanoveno jinak, nesmí se vzdálit z jeho 

dohledu 

 každý má právo na slušné zacházení, proto není možné tolerovat jakékoliv fyzické či slovní napadání 

klientů i pracovníků SVP včetně vulgárního vyjadřování, zesměšňování, urážení či šikany ani jiné 

nevhodné chování; stejně tak zneužívání a využívání slabostí a osobních problémů ostatních klientů 

 během celého pobytu je zakázáno užívání či držení návykových látek (cigaret, alkoholu, drog aj.) a nápojů 

či potravin s obsahem kofeinu; na požádání předloží klient osobní věci ke kontrole 

 mezi klienty není povolen nevhodný tělesný kontakt (včetně kontaktu se sexuálním podtextem) 

 v souladu se společenskými pravidly se v budově nenosí na hlavě pokrývka (čepice, šátek, kapuca…) 

 vychovatelé spravují kapesné klientů, a ti svým chováním ovlivňují jeho výši a vydání; maximální možná 

částka kapesného činí 50 Kč na týden (s ohledem na výjimečné události např. výlet); o vydávání kapesného 

rozhoduje vychovatel 

 

 Oblast pobytu a pohybu v SVP 

 

 klient v prostorách budovy i mimo ni dodržuje zásady bezpečnosti; jakékoli zdravotní problémy či úrazy 

neprodleně hlásí odpovědnému pracovníkovi 

 klient udržuje v prostorách střediska čistotu a stejně tak pořádek ve svých osobních věcech; chrání 

vybavení střediska a svěřený majetek (v případě úmyslného poškození jsou zákonní zástupci povinni 

uhradit vzniklou škodu); každou zjištěnou závadu či poškození majetku hlásí pedagogickým 

pracovníkům 

 bez dovolení vychovatele je zakázán vstup na cizí pokoj, stejně tak do vychovatelen i ostatních společných 

prostor (kuchyňka, herna, prádelna, izolace, …) či pohyb mezi jednotlivými patry; během dopoledního 

vyučování je vstup na pokoje zakázán zcela 

 klientům není povoleno samostatné otevírání oken v pokojích i na chodbách zařízení; bez dovolení 

vychovatele nesmí klient manipulovat s žádnými elektronickými a hasícími přístroji 

 na internátě platí zákaz používání vlastních elektrických síťových spotřebičů; přenosné hudební přehrávače 

a sluchátka odevzdávají děti před vyučováním vychovateli k uložení a vydány jim jsou až v osobním volnu 

 klienti dbají na své osobní věci, nepůjčují si navzájem oblečení; ztrátu a poškození osobních věcí musí 

neprodleně hlásit; cenné věci a peníze lze uložit u vychovatelů, v opačném případě za ně středisko nenese 

zodpovědnost 

 společné stravování probíhá zpravidla mimo SVP; v daném stravovacím zařízení klient dodržuje pokyny 

vychovatele a zásady slušného chování a stolování 

 při jakýchkoli přesunech klienti pro přejití vozovky vždy vyčkají na pokyn vychovatele 

 kontakt se zákonným zástupcem je umožněn formou návštěv ve ST od 16:00 do 17:00, v NE od 14:30 – 

17:30; telefonický kontakt denně od 19:00 – 20:00, klient má možnost použít vlastní mobilní telefon denně 

od 20:20 – 20:50, při samostatných vycházkách a po předchozí dohodě se zákonnými zástupci také při 

pravidelných návštěvách. 

Pravidla užívání mobilních telefonů: 

- řádně podepsané a vypnuté mobilní telefony včetně příslušenství jsou během pobytu uloženy na 

vychovatelně 

- vydání a vrácení telefonu je zaznamenáno a stvrzeno podpisem klienta i pedagogického 

pracovníka 

- v době vypůjčení zodpovídá za mobilní telefon i příslušenství pouze klient 

- mobilní telefon smí být používán pouze v konkrétním prostoru určeném ped. Pracovníkem 

(neplatí pro samostatné vycházky či návštěvy) 

 

  Oblast udržování čistoty a pořádku 

 

 stravování v rámci internátu probíhá pouze v jídelně; pokud vychovatel neurčí jinak, není dovoleno 

shromažďovat a konzumovat potraviny či nápoje v prostorách herny či pokojů 

 klient je zodpovědný za udržování pořádku ve svých osobních věcech a na pokoji, zároveň vykonává i 

přidělené sebeobslužné práce (úklidy společných prostor), každé úterý je prováděn generální úklid 

 klienti pravidelně dbají na svou osobní hygienu a čistotu ošacení 



  

Vnitřní řád, Příloha č. 6 - Organizace dne 

 

Pracovní dny 

6:50 – 7:00        Budíček  

7:00 – 7:15        Osobní hygiena, větrání lůžkovin, příprava na snídani      

7:15 – 7:30 Snídaně, podání léků 

7:30 – 7:45 Úklid ložnic, příprava do školy, kontrola úklidu 

7:45 – 7:55 Hodnocení 

7:55 – 8:00 Předání klientů do školy, uzamčení ložnic 

8:00 – 13:30 Školní výuka (PÁ – konec v 12:30) 

13:30 – 14:30 Oběd 

14:30 – 16:00 Odpolední výuka 

                                                                         Odpolední výchovná činnost 

                                                           Terapeutická skupina 

       Úterý          Velký úklid 

 

16:00 – 17:00 Odpolední program 

        Středa        Návštěvní den 

 

17:00 – 17:30 Večeře 

17:30 – 19:00 Příprava na vyučování, psaní deníků, večerní program 

19:00 – 19:15 2. večeře, vydání osobních pochutin dle systému hodnocení 

19:15 – 20:00 Osobní hygiena 

                                                          Úklidy společných prostor 

                                                         Kontrola pořádku v osobních věcech  

 20:00 – 20:20 Hodnocení 

 20:20 – 20:50 Osobní volno, možnost vydání mobilních telefonů 

 21:00           Klienti na vlastních pokojích 

 21:30          Večerka 
                  

 Volné dny 

 8:00 – 9:00 Ranní režim (osobní hygiena, snídaně, podání léků, úklid a kontrola pokojů) 

9:00 – 11:00  

Sobota Dopolední program 

Neděle Příprava na vyučování, dopolední program 

 

Oběd v DDÚ 

11:45 – 11:55 Příprava na odjezd do Homol 

11:55 – 14:00 Cesta na oběd a zpět 

14:00 – 14:30 Odpolední klid 

14:30 – 15:00 Svačina, úklid po svačině, možnost vydání osobních pochutin  

15:00 – 17:30 Hlavní odpolední program 

 

V neděli od 14:30 – 17:30 návštěvy 

17:30 – 18:00       Osobní volno; příprava večeře 

18:00 – 18:30       Večeře 

18:30 – 19:30       Osobní hygiena, úklidy společných prostor, kontrola pořádku na pokojích 

19:30 – 20:00       Hodnocení, psaní deníků 

20:00 – 22:00       Večerní program, večerka (platí v pátek, sobotu) 

(20:20 – 20:50 – možnost vydání mobilního telefonu) 

 

 

 

 

 

 



  

Vnitřní řád, Příloha č. 7 - Podávání léků 

 

Vydávání léků klientům internátního a celodenního oddělení 

SVP 

 

 

Rozpis vydávání léků  - všední dny 
 

 

Ráno do 8:00 asistent pedagoga (noční služba) 

Dopoledne sociální pracovnice 

Poledne sociální pracovnice 

Odpoledne v době vyučování, do 14 hodin sociální pracovnice 

Odpoledne v době vyučování, od 14 hodin sociální pracovnice 

Odpoledne (po vyučování) – do 20 hodin denní vychovatel ve službě u své výchovné skupiny 

Večer, noc asistent pedagoga (noční služba) 

 

Pozn. V případě nepřítomnosti sociální pracovnice na pracovišti přebírá zodpovědnost za vydání 

léků klientům v této době hospodářka. 

 

 

Rozpis vydávání léků  - víkendy a svátky 
 

Ráno do 8:00 asistent pedagoga (noční služba) 

Od 8.00 do 20:00 denní vychovatel ve službě u své výchovné skupiny 

Večer po 20. hodině a noc asistent pedagoga (noční služba) 

 

 


