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Úvod
Školní rok 2018/2019 představoval v našem zařízení množství změn personálních a v návaznosti
také organizačních.
Od 1.9.2018 došlo ke změně na postu vedoucí a začátek školního roku provázely stavební práce
související s kanalizací. Ztěžovaly nám provoz, protože probíhaly v interiéru.
Koncem září jsme řešili útěky dětí z pobytové části.
Během září a října se rozpadlo několik křesel na pobytové části.
Potýkali jsme se s množstvím situací, které jsme neplánovali.
Postupně se nám ale podařilo mnoho dobrého ... nabídli jsme ucelené a přehledné informace o
našem zařízení na nových webových stránkách. Aktualizovali jsme letáky, nechali si zhotovit
vizitky, navázali jsme kontakt s tiskem a prezentovali kulaté výročí vzniku SVP v Mostě.
(V listopadu byla ambulance v provozu již 20 let.)
Hledali jsme a učili nové zaměstnance, řešili krizi při dlouhodobé nemoci jednoho z pracovníků.
Naplnili jsme několik vrstevnických skupin.
Věnovali jsme se přípravě a realizaci projektů.
Zorganizovali jsme dvě školení všech zaměstnanců v našich prostorách.
A další.
Považuji uplynulý školní rok za náročný, ale jsem za něj ráda. Umožnil nám stmelit kolektiv, ověřit
si své fungování v zátěži, nastartoval nové věci a stal se nezapomenutelným.
Na této první stránce si zaslouží poděkování celý pracovní tým. Děkuji.

Následující texty jsem zpracovala s využitím podnětů a fotografií od kolegů.

Mgr. Petra Bělohlavá
vedoucí SVP Most a
odloučeného pracoviště Chomutov

Charakteristika zařízení
Středisko výchovné péče Dyáda (dále jen SVP) je součástí Dětského diagnostického ústavu,
střediska výchovné péče a základní školy, Liberec 460 01, U Opatrovny 3, který je příspěvkovou
organizací a jehož zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
SVP Dyáda má tři oddělení: ambulanci v Mostě, pobytovou část v Mostě a detašované pracoviště ambulanci v Chomutově.
Poskytujeme služby preventivně výchovné péče, diagnostické a poradenské. Služby jsou určeny
dětem, mládeži, případně zletilým osobám (od 3 let do ukončení přípravy na budoucí povolání,
nejdéle však do věku 26 let), které mají výchovné problémy, poruchy chování nebo se ocitli v tíživé
životní situaci. Dále také jejich rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu, pedagogickým
pracovníkům a školám.
Péče je zaměřena na odstranění nebo zmírnění obtíží. Cílem je především aktivizace vlastních
zdrojů klientů a jejich rodin k řešení náročných situací tak, aby dokázali obtíže samostatně zvládat a
řešit.
Zajišťujme:
 Individuální činnost s dítětem (poradenství a
terapii, komplexní a indikovaná vyšetření)
 Skupinovou činnost s klientem (vrstevnická
skupina, volnočasové nárazové aktivity)
 Služby zákonným zástupcům (individuální
poradenství, podpora a rodinná sezení)
 Služby pedagogům
semináře apod.)

(metodické

konzultace,

 Programy pro třídní kolektivy
Jmenované aktivity probíhají na ambulantních
pracovištích. Pokud se nepodaří nastartovat změny
během ambulantní péče, můžeme po absolvování
minimálně tří konzultací nabídnout pobytovou část.
V samostatných kapitolách jsou následně představena
jednotlivá pracoviště. Spojuje je mnoho věcí,
v neposlední řadě také nový jednotný design, ve kterém
hraje hlavní roli riflovina. Recyklujeme, potahujeme,
vyrábíme, šijeme ... podílí se děti i dospělí.
1. Most - ambulantní oddělení
V listopadu 2018 oslavila ambulance v Mostě 20ti leté výročí svého fungování. K této příležitosti
vyšel článek v novinách (viz. Napsali v tisku) a uskutečnilo se setkání výchovných poradců ze
základních škol v Mostě v prostorách SVP.
Hlavní náplní ambulance jsou konzultace s klienty, které realizují odborní pracovníci. Pomoc

představuje psychologická diagnostika, kterou do prosince nabízel Mgr. Milan Šafařík a od ledna
2019 Mgr. Kamila Tóthová. Dále probíhaly exkurze pro SŠ, VOŠ, při kterých se studentům
věnovali především Mgr. Petra Bělohlavá a Mgr. Jiří Brabec.
Jiří Brabec je členem komise OSPOD Litvínov, Petra Bělohlavá OSPOD Most a Vladimíra
Sikýřová OSPOD Bílina. Účastníme se také případových konferencí, které se týkají našich klientů,
jsme součástí sítě pomáhajících organizací v Mostě a podílíme se na Komunitním plánování města
Most, kde nás zastupuje Eva Peterková.
V uplynulém školním roce nás navštívila paní náměstkyně města Mostu Ing. Markéta Stará,
zástupci vedení města Klášterec nad Ohří Bc. Zdena Janichová a pan místostarosta Mgr. David
Kodytek. Vedoucí střediska jednala na městě Chomutov s náměstkem primátora panem Mgr.
M.Mȁrcem. Mluvíme o budoucnosti naší organizace, snažíme se upozornit na potřebnost našich
služeb.
Školní rok utekl jako voda. Činili jsme.
V. Sikýřová a E.Peterková vedly vrstevnickou skupinu dětí ve věku 10-14 let, kterou v průměru
navštěvovalo 6 dětí.
V. Sikýřová o letních prázdninách zorganizovala Příměstský tábor.
Ilona Vrabcová pomáhala některým dětem při školní přípravě – probíhalo doučování.
Pokračovali jsme v opravách a úpravách interiéru, kdy díky podpoře z Fondu primátora města
Mostu bylo položeno lino ve 4 pokojích na pobytové části. Díky sponzorům jsme očalounili
křesílka na pobytové části.

Před čalouněním

Po čalounění
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V prostorách ambulance v Mostě je
Keramická a arteterapeutická dílna
Práce s keramickou hlínou děti baví a na práci v arteterapeutické dílně se vždy těší. Některé
výrobky si odnáší domů, některé zůstávají jako dekorace a některé slouží jako dárek hostům SVP.
Dětem se věnuje Mgr. Alkis Mironidis, umí nadchnout a realizovat zajímavé nápady. Pracoval spolu
s dětmi 1x za 14 dní v čase 14-18h. Fotografie keramických výrobků v této výroční zprávě jsou z
naší dílny.

2. Chomutov - ambulantní oddělení
Od září z velké míry a s velkým nasazením zajišťovala chod ambulance Mgr. Jaroslava Bendová.
Věnovala se klientům na individuální a rodinných sezeních, realizovala vrstevnické skupiny, které
navštěvovalo celkem 21 klientů. 5x pod jejím vedením proběhla tvořivá odpoledne. Pracovala s
klienty nejen pomocí poradenského rozhovoru, ale také způsobem terapeutických intervencí ….
uplatňovala své arteterapeutické vzdělání a lidské nadšení.
Navíc se jí podařilo se zvelebit prostory ambulance a zajisti důvěrné a příjemné prostředí pro
konzultace.

Nadále se zde věnovaly svým klientům Mgr. Petra Bělohlavá a Mgr. Vladimíra Sikýřová. Té se
navíc podařilo zahájit činnost vrstevnické skupiny pro děti 12-14 let, kde se shodou okolností sešli

pouze chlapci a s podobnou problematikou navazující na dg. ADHD.
Psychologickou diagnostikou pomáhala Mgr. Kamila Tóthová, několik klientů měla v péči a vedla
konzultace.
Proběhly besedy a přednášky (5x pro SPŠ CV, 2x pro SšTGA, 4x pro 1.st. 1.ZŠ Kl.n.O., 2x pro 7.tř.
ZŠ 17.listopadu, CV), jedna intervence v třídním kolektivu ZŠ Na Příkopech, CV. Realizovali jsme
dvě setkání výchovných poradců. První v zapůjčených prostorách společnosti EDOST a druhé
v zapůjčených prostorách pana senátora Přemysla Rabase, zde bylo setkání cílené na prezentaci
filmu Zuřivec. Setkání vedla Mgr. Tóthová.
Větší místnost na organizování aktivit nám stále chybí a ta, ve které jsou skupinová setkání, je často
„těsná“.
K příležitosti Dne rodiny proběhl Den otevřených dveří.
Účastníme se Komunitního plánování města Chomutov.

Ukázka enkaustiky

Heloween
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3. Most - internátní oddělení
Náš terapeuticko-diagnostický pobyt trvá 8 týdnů, je určen dětem plnícím povinnou školní
docházku. Rodiče na pobyt dítěte přispívají (hradí stravu, ubytování).
Postup přijetí dítěte do ambulantní nebo pobytové péče popisuje podrobně Vnitřní řád, který je
veřejným dokumentem. V tištěné podobě k dispozici v SVP, v elektronické na webových stránkách.
V uplynulém školním roce jsme pokračovali v naší práci, byla naplněna kapacita internátního
oddělení, věnovali jsme dětem naši pozornost, učili je dovednostem, seznamovali s řádem a
pravidly, nechali je zažít režim, trénovali komunikaci …..
Jako novinku jsme zařadili „zátěžové víkendy“. Formou her, nácviků, pochodů, aktivit apod. jsme
ukazovali dětem, že toho mnoho zvládnou.
Pobytová část si ponechala v „repertoáru“ i to, co se osvědčilo. Ráda nechám promluvit některé
odborné vychovatele:
Mirka Klímová:
1) Pracovní terapie - práce na zahrádce, péče o květiny (chtěla bych v tom nadále pokračovat - neb
můj názor je, že práce ještě nikoho nezabila a pracovní návyky je potřeba podporovat).
2) Tvoření (baví mě, děti většinou také - když je správně namotivuji - ale hlavně: kdo si hraje,
nezlobí a čas nám hezky utíká - no a bonusem jsou hezké věci za námi) NENUDÍME SE.
3) Zátěžové víkendy (první - výšlap na rozhlednu nad Litvínovem; druhý - stanování na Matyldě).
Mám další nápady a už se těším na jejich realizace.
4) Výlety (nadále chci alespoň jednou za dva měsíce vyjíždět s dětmi za poznáváním).
5) Účast na akcích jiných organizací (nadále budu využívat nabídek SVČ - naše děti byli úspěšní při
"Běhu okolo 1.náměstí..."- a to se jim opět "tradičně" nechtělo - ale ta jejich radost v očích, při
vyhodnocení, stála za to).
6) Knihovna (je dobré děti vést k četbě - rozšíří jim to slovní zásobu, která je díky mobilům a PC
slabší, mohou se dozvědět zajímavé věci při různých výstavách a akcích).
Karel Fukárek
Myslím, že ve školním roce 2018/2019 se nám povedlo zlepšit komunikaci se zástupci klientů (více
hovoříme s rodiči). Také se zlepšila komunikace mezi vychovateli a paní učitelkou – s nástupem
nové paní učitelky. Je velice pěkné zlepšení celkového vzhledu a vybavenosti střediska (lina,
riflovina a recyklace výrobků). Dále se zlepšila a rozšířila nabídka volnočasových aktivit pro klienty,
např. ambulantní skupina, doučování z M, ČJ, NJ, pečení s paní učitelkou, nabídka letních táborů.
Aktivity, které jsem s dětmi na pobytu podnikl: návštěva muzea Most, muzea Veteránů Litvínov,
hokejová utkání v Litvínově - extraliga a v Mostě 2 liga, zámek Jezeří, hrad Hněvín, velice často
jezero Most a přesunutý kostel Most kde jsou výstavy např. Obrazy, mozaiky, sochy. Dále po
stopách křížové cesty-Vtelno-Most. Také Botanická zahrada v Teplicích. A velice často cvičíme
workout na Benediktu a na Šibeníku.
Zdeněk Souček
Pokud si děti splní své povinnosti, trávíme volný čas rozmanitě. Chodíme do Aquacentra, na
výstavy, na hřiště, na různé výlety a začal jsem s dětmi docházet na Hipodrom, kde mají koně. Ve
středisku vezmu kytaru, využijeme náš zpěvník a věnujeme se hudební produkci.
Paní etopedka (částečně také učitelka) Bc. Marie Škudrnová se k uplynulému roku a ke své práci
vyjádřila:
Má hlavní pracovní náplň byla práce s dětmi umístěnými na 8 týdenní diagnosticko terapeutický
pobyt na internátním oddělení, jejich rodiči (příp. zákonnými zástupci) a dle potřeby i s dalšími
subjekty, které se problémovým chováním dítěte zabývají – školami, kurátory OSPOD, DPA.

Byla realizována formou individuálních konzultací – většinou 1x týdně s dítětem a 2 – 3 x
měsíčně se zákonnými zástupci (příp. společně). Zaměřovali jsme se na problémové chování, které
vedlo k umístění na pobyt, ale nezřídka „vyplouvaly“ na povrch i jiné problémy, které jsme se
snažili zachytit a hledat způsoby, jak je řešit nebo se s nimi vyrovnat – vztahové problémy v rodině,
selhávání rodičů v rodičovské roli, jejich nezájem o potřeby dítěte, malá sebedůvěra dítěte, snaha
prosazovat se za každou cenu, snížená odolnost proti zátěži......
Součástí práce s dětmi byla také skupinová práce, která probíhala 1x týdně. Skupina byla
polouzavřená, děti na pobyt přicházely i odcházely různě. Pomocí různých technik a aktivit (práce
s kartami, malování, relaxace, sebereflexe, zpětné vazby, spolupráce) jsme se věnovali
sebepoznání, rodinným vztahům, vztahům ve skupině, hodnotám, pravidlům, posilování psychické
odolnosti, komunikaci.....
Od druhého pololetí školního roku se na vedení skupiny podílela psycholožka, která nově
nastoupila do SVP. Snažila jsem se, aby individuální i skupinová práce probíhala v bezpečném a
podporujícím prostředí a z reakcí dětí i rodičů, z jejich otevřené komunikace vnímám, že se to
dařilo.
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Skupinová práce také probíhala ve formě komunit, 1x týdně a podíleli se na ní i denní vychovatelé,
p. učitelka a vedoucí SVP. Děti si stanovovaly týdenní cíle a úkoly, snažily se na nich pracovat a
na komunitě pak zhodnocovaly, jak je zvládly či nezvládly. Často se nám však nedařilo děti k plnění
těchto úkolů cíleně vést, jejich úkoly byly formální. Děti si ho v pondělí napsaly, ale během týdne
na něj nemyslely, nepracovaly na něm a na komunitě pak často nevěděly, zda ho splnily nebo
nesplnily.
Z tohoto důvodu jsem na konci školního roku společně s dětmi „na zkoušku“ vytvořila „deníky“,
kam si zaznamenávaly své cíle, pokroky, selhání. Mohly si zde své postřehy denně zapisovat, aby
přesně věděly, na čem pracují. Deník měl zavedený každý, ale nebylo povinné ho psát. Společně
jsme se domluvili, že dvakrát v týdnu si deníky vyberu a napíšu jim do nich zpětnou vazbu, ale opět
kdo nechtěl, odevzdávat ho nemusel. Vnímám deníky velmi pozitivně, děti mají jiný prostor
k přemýšlení a je jejich volba, zda ho využijí a pro mě jsou přínosem, jsem s dětmi více v kontaktu
a doplňují individuální práci. Po ukončení pobytu si deník děti odnesly domů. V příštím školním
roce plánuji s deníky pokračovat.
Zátěžové programy
V tomto školním roce jsem zkoušela zařadit do aktivit zátěžové programy ve spolupráci
s vychovateli. Naší snahou bylo připravit aktivity s fyzickou a psychickou zátěží a cílem učit děti ji
překonávat. Původně jsme plánovali dvoudenní výjezdy, ale z finančních důvodů jsme zvolili
jednodenní programy. V průběhu školního roku se nám podařilo realizovat dva víkendy s tímto
programem a jeden zážitkový víkend s přespáním pod stanem.
Pro překonávání fyzické zátěže jsme zvolili výšlapy do Krušných hor, kdy jsme podle mapy,
kompasu, značek došli do určeného cíle.
Pro zvládání psychické zátěže
jsme připravili aktivity zaměřené
na
spolupráci,
komunikaci,
společnou dohodu, kdy splnění
úkolu záviselo na součinnosti celé
skupiny.
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Ostatní aktivity
Mezi ostatní aktivity, které jsem pravidelně zařazovala do odpoledních programů byla
 návštěva knihovny, kde si děti mohly do SVP půjčovat knihy dle svého výběru – někdo
využil, někdo nevyužil, někdo byl v knihovně poprvé
 hra na zobcovou flétnu v rámci hodin hudební výchovy – aktivní HV, práce s dechem,
jednoduché písničky
a nepravidelně
 pracovní, výtvarné činnosti – společně s vychovateli – malování na kameny, pletení
náramků, tvoření z krabic

Škola při internátním oddělení SVP Most
Následující tex zpracovala paní učitelka Mgr. Lucie Bachorová.
Ve školním roce 2018/2019 probíhala výuka v jedné speciální třídě při SVP. Tato třída je
uzpůsobena výuce žáků, kteří jsou klienty pobytového oddělení. Třída má maximální kapacitu 8
žáků. Pro takovou to třídu je typická její různorodost. V jedné třídě se učí žáci od 1. do 9. ročníku tj.
je zde velký věkový i vědomostní rozdíl. V tomto školním roce byli ve třídě současně vzděláváni
žáci prvního stupně i druhého stupně ZŠ i ZŠ praktických.
V tomto školním roce navštěvovalo speciální třídu SVP celkem 43 žáků, z toho 16 dívek a 27
chlapců. 39 žáků bylo vyučováno podle vzdělávacího programu základní školy a 4 žáci byli
vyučováni dle osnov základní školy praktické. Z 1.stupně ZŠ pobyt absolvovalo 7 žáků - chlapců a
ze 2. stupně ZŠ bylo vyučováno 36 žáků (16 dívek, 20 chlapců). Na žádost zákonných zástupců
ukončilo 20 žáků pobyt v našem zařízení předčasně.
Personální obsazení pedagogického sboru ve třídě při SVP:
Mgr. Táňa Trubačová do 31.12.2018, od 1.1. 2019 Mgr. Lucie Bachorová - třídní učitel
Bc. Marie Škudrnová – Aj, Hv, Tv, Poč – 2. Stupeň
Bc. Ilona Vrabcová – Nj, Rj
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Třída SVP nebyla téměř po celý rok plně obsazena a to z důvodu častého předčasného ukončování
pobytu žáků. Vyučování v jednotlivých předmětech probíhalo každodenně pod dohledem
vyučujících a dle individuálních učebních plánů. Učební plány byly vypracovány učiteli
jednotlivých kmenových škol. Výuka byla plně přizpůsobena požadavkům kmenových škol.
Mnohdy ale nešlo navázat na jejich plán, jelikož žáci nechodili do školy a jejich znalosti
neodpovídaly látce, kterou učitelé uvedli do IVP. Z tohoto důvodu musela být žákům vysvětlena a
ukotvena předchozí látka, na kterou pak již šlo navázat látkou z IVP. Také někteří žáci neměli
dostatečné vybavení. Chyběly jim učební pomůcky, pracovní sešity, učebnice. Mnohdy ani netušili,
že se z takových učebnic vyučují. Na tuto situaci je SVP materiálně připraveno a pro žáky byl
zajištěn dostatek učebních i pracovních pomůcek. Výuka probíhala po celý školní rok bez potíží.
Při pracovním vyučování bylo hlavně přihlédnuto k věku žáků, k jejich špatným školním
výsledkům a k výhledu do budoucna, kdy k uživení se, bude nutná jejich manuální činnost. Z tohoto
důvodu byly hodiny pracovního vyučování zaměřeny na získávání praktických dovedností k chodu
domácnosti - k vaření a pečení.

Na tyto hodiny se žáci těšili, přestože jim do nich podvědomě byla vsunuta výuka jiných předmětů
– psaní receptů, které byly uvedeny v kilogramech, a žáci si je sami museli převádět na gramy,
sepisování potřebných surovin a jejich nákup, příprava pracovní plochy, zadělávání těsta, názvy
kuchyňského náčiní a přístrojů (většina žáků pochází ze sociálně slabých rodin, kde se spousta
běžných kuchyňských přístrojů nevyskytuje a jsou tedy pro ně velkou neznámou, tj. neumí s nimi
pracovat, ani je zapojit). Mytí a úklid použitého náčiní a pracovní plochy, prezentace svého díla.
Žáci si založili sešítky s recepty, kam si je zapisovali. Pozitivní zpětnou vazbu nám poskytovali
sami rodiče, protože co se zde žáci naučili uvařit či upéct, ihned po příchodu domů na volný víkend
sami zkoušeli a chlubili se svým umem rodičům i kamarádům.
Také pravidelná docházka do školy, každodenní večerní příprava na vyučování i samostudium jsou
návyky, kterým se zde klienti učí. Pod dohledem odborného vychovatele vypracovávali žáci úlohy,
opakovali si novou látku, popř. dokončovali práci, kterou nestihli vypracovat během vyučování.
Také se připravovali na avizované zkoušení.
Po ukončení pobytu žáka v našem zařízení obdržel zákonný zástupce klienta a škola závěrečnou
zprávu, která obsahovala hodnocení a klasifikaci v hlavních předmětech, hodnocení chování a
doporučení pro další práci s žákem v kmenové škole.
V letošním školním roce nebyl přijat asistent pedagoga, ale svou praxi zde vykonávaly 2
praktikantky. Jedna z UJEP a druhá z Vyšší odborné školy pedagogické Most. Dalším přínosem pro
třídní učitelku byla práce zkušených vychovatelů, kteří v rámci svých úvazků aktivně vykonávali
asistentské činnosti dle pokynů učitele. Přítomností vychovatele ve výuce umožnila individuální
přístup speciální pedagožky k žákům při osvojování a ukotvování vědomostí v rámci výuky.
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Ostatní školní aktivity v průběhu školního roku 2018/2019:
Celoročně:









přírodopisné a zeměpisné tématické vycházky v okolí města Mostu,
projekt Recyklujeme a třídíme v SVP: aktivity se zaměřením na třídění odpadů a
recyklaci, ochrana ŽP,
terapeutické komunikativní kruhy: skupinové rozhovory, při kterých žáci společně s
učitelem hovoří o svých pocitech, názorech, zážitcích aj. na dané téma,
sociálně psychologické hry, cvičení a interakční hry jako pedagogická možnost, hry bez
vítězství a prohry: hry, při kterých mohou klienti překonat zaběhnuté vzorce chování, a
cvičí se ve schopnostech potřebných k prosociálnímu chování,
návštěvy Městské knihovny v Mostě: exkurze, interaktivní besedy s paní Jílkovou na
domluvené téma, pravidelné výpůjčky knih,
plavání a hry ve vodě v Aquadromu v Mostě,
s Mgr. Trubačovou sportcentrum Tornádo Most: exkurze, badminton, H.E.A.T.

03/2019: kino Most:
 divadelní představení Don Quijote de la Mancha
 výstava J. Á. Komenský - Učitel národů
Cílem pedagogické činnosti školy při SVP, vzhledem ke specifické skladbě žáků, je především:
 zajistit výuku tak, aby po příchodu do kmenové školy po absolvování diagnosticko terapeutického pobytu žáci plynule na učivo navázali,
 naučit klienty způsoby, jak přijímat a dodržovat základní normy sociálního a pracovního
chování, upozorňováním a popisováním důsledků jaké to či ono chování může mít, a
to tak, aby si žák své chování zvolil svobodně a nesl za ně zodpovědnost,
 naučit zodpovědnosti vypořádat se s následky společensky nežádoucího chování,
 využít při jednání s problémovým chováním žáka strategii přiměřené pochvaly a
přiměřeného trestu a naučit žáka tyto výchovné prostředky přijímat,
 pozitivně motivovat žáky k učení,
 záměrně, cílevědomě a soustavně působit na vychovávané klienty tak, aby byl zajištěn
pozitivní rozvoj jejich osobnosti,
 zohlednit individualitu každého žáka.
CO SE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 POVEDLO
 vybavení kuchyňky kuchyňským náčiním i přístroji,
 dovybavení třídy učebními pomůckami, učebnicemi + pracovními sešity,
 díky pozitivnímu vedení nové vedoucí se začal více stmelovat kolektiv a spolupracovat
spolu,
 zlepšily se také přátelské vazby na pracovišti,
 značně se vylepšila komunikace mezi kolegy,
 značně se vylepšilo samotné pracovní prostředí.
CO SE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 NEPOVEDLO
 získání financí na asistenta pedagoga
 zavedení internetu do patra budovy – výuka žáků na PC
PLÁNY DO DALŠÍCH LET
 zřídit při učebně plně funkční kuchyňku, aby se nemuselo chodit vařit a péct do kuchyňky
pobytového zařízení. Tato kuchyňka aby byla stavebně technicky odděleně od prostoru

herny.
 zrušit v herně starý a nefunkční koberec, o který si žáci při hře ničí oblečení, odírají
končetiny a kolena, a nahradit jej vhodnou podlahovou krytinou.
 výmalba učebny + herny.
 renovace odpočinkového koutku pro děti – nová potažení lůžek.
 zabudování interaktivní tabule do třídy.

Další aktivity
Výjezdy. Během letních prázdnin se uskutečnily dva a nabídka platila pro děti z obou ambulantních
pracovišť.
Most 28.6.- 5.7.2019
Pro realizaci jsme využili kapacitu naší pobytové části (8 míst), kde byly děti ubytované. Hlavní
náplní bylo cestování …. Děti se podívaly na zajímavá místa v okolí, samozřejmě stihly soutěžit,
vyrábět a využít krásného letního počasní při koupání.
Horský hotel Svahová 7.7.-12.7.2019
Krásné místo v Krušných horách a téma výjezdu „Ochrana přírody“.
Dětí bylo 13 a byly k „neutahání“. Sportovalo se, vyrábělo, poznávalo atd. Pro ilustraci:
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Statistika aneb Dyáda v číslech
Ambulantní pracoviště Most
Celkový počet přijatých klientů v evidenci SVP Most : 2510 (2350+160)
Počet nově přijatých klientů ve školním roce 2018/19 : 160 (107 chlapců a 53 dívek)
Z mateřských škol:
1
Ze základních škol – 1. stupeň:
68
2. stupeň:
79
Ze středních škol:
10
Z konzervatoří:
0
Z rodin, školsky nezařazení:
Z toho v předškolním věku:
Z toho po skončení školní docházky:

2
2
0

S cizím státním občanstvím:
Z toho ze zemí EU:

0
0

Klienti, jimž byla doporučena instituc. výchova:
Klienti po ukončení instituc. výchovy:

1
0

Iniciátoři příchodu do SVP:
Klient sám:
Rodina:
Školské poradenské zařízení:
OSPOD:
Škola:
Zdravotnické zařízení:
Soudy, PMS:
Jiný iniciátor:
(DD – 10, nezisk. org – 1, ZDVOP – 1)

2
63
5
28
40
7
3
12
14

Hlavní důvod příchodu do SVP:
Rodinné problémy:
Z toho týrání a sexuální zneužívání:
Školní problémy:
Z toho mentální retardace:
Z toho SPUCH:
Zneužívání návykových látek:
Osobnostní problémy:
Prekriminální a kriminální činnost:
Jiný důvod:

20
1
68
1
22
3
55
14
0

Diagnózy:
Poruchy chování:
Výchovné problémy:
Rodinné problémy:
Susp. CAN:
Osobnostní a psychické problémy:
Školní problémy:
Nedokončená vstupní vyšetření:
Závěr neuveden:
Jednorázová konzultace

15
49
9
0
29
7
6
45
6

Aktivity ambulantního oddělení v školním roce 2018/19:
Individuální činnost s klientem:
Komplexní vyšetření:
Jednotlivá vyšetření:
Vypracování IVP:
Terapie, konzultace, reedukace:
Jiné individuální činnosti:

83
96
126
636
50

Skupinová činnost s klientem:
Terapie, reedukace:
Jiné činnosti:

3
30

Služby zákonným zástupcům:
Individuální činnost:
Rodičovská skupina:

438
0

Služby pedagogům:
Metodická konzultace:
Vedení kurzů, semináře, přednášky:
Programy pro třídní kolektivy:
Přednášková činnost:
Sociometrie:

11
13

8
0
15

Zpracování zpráv:
Závěrečné zprávy:
Zprávy pro OSPOD:
Zprávy pro soudy, PMS:
Zprávy pro policii, zdravotnická zařízení apod.:
Zprávy pro školy a školská zařízení:
z toho doporučení k integraci PCH
Zprávy pro zákonné zástupce:
Konzultace s institucemi

47
33
48
3
13
0
42
159

CEL: 1839

Počet klientů v průběžné péči SVP Most ve školním roce 2018/19: 283
(z toho 82 dívek)
Z mateřských škol:
Ze základních škol – 1. stupeň:
2. stupeň:
Ze středních škol:
Z konzervatoří:

2
99
167
14
0

Z rodin, školsky nezařazení:
Z toho v předškolním věku:
Z toho po skončení školní docházky:

1
1
0

S cizím státním občanstvím:
Z toho ze zemí EU:

0
0

Klienti, jimž byla doporučena instituc. výchova:
Klienti po ukončení instituc. výchovy:

0
0

Iniciátoři příchodu do SVP:
Klient sám:
Rodina:
Školské poradenské zařízení:
OSPOD:
Škola:
Zdravotnické zařízení:
Soudy, PMS:
Jiný iniciátor:
z toho: dětský domov - 10
DPA - 4
psycholog - 1
azylový dům - 1
nezisk org. (OCH) - 1

(dívek 0)
(dívek 25)
(dívek 54)
(dívek 7)

(dívek 0)

2
94
9
61
88
8
4
17

16

Hlavní důvod příchodu do SVP:
Rodinné problémy:
Z toho týrání a sexuální zneužívání:
Školní problémy:
Z toho mentální retardace:
Z toho SPUCH:
Zneužívání návykových látek:
Osobnostní problémy:
Prekriminální a kriminální činnost:
Jiný důvod:

42
0
138
5
26
3
79
21
0

Diagnózy:
Poruchy chování:
Výchovné problémy:
Rodinné problémy:
Susp. CAN:
Osobnostní a psychické problémy:
Školní problémy:
Nedokončená vstupní vyšetření:
Závěr neuveden:
Jednorázová konzultace

56
112
11
0
36
9
0
53
6

Počet klientů, u kterých byla prav. péče ukončena (žádost rodičů, zlepšení):
Počet klientů vyřazených z prav. péče (absence na kontrolních sezeních):
Počet klientů předaných do péče jiným zařízením ( DDÚ, VÚ, DPL,..):
Počet klientů, kteří byli objednáni ke vstupnímu vyšetření a nedostavili se:

6
6
4
35

Ambulance Chomutov
Celkový počet přijatých klientů v evidenci SVP Chomutov : 1 616 + 164 = 1 780
Počet nově přijatých klientů ve školním roce 2018/19:
164
(z toho 109 chlapců, 55dívek)
Z mateřských škol
Ze základních škol – 1. stupeň:
2. stupeň:
Ze středních škol:
Z konzervatoří:
Z rodin, školsky nezařazení:
Z toho v předškolním věku:
Z toho po skončení školní docházky:
S cizím státním občanstvím:
Z toho ze zemí EU:
Klienti, jimž byla doporučena instituc. výchova:
Klienti po ukončení instituc. výchovy:

4
69
70
21
0
0
0
0
0
0
0
0

( 3chl. +

1d.)

( 51chl. + 18d.)
( 45chl. + 25d.)
( 10chl. + 11d.)
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Iniciátoři příchodu do SVP:
Klient sám:
Rodina:
Školské poradenské zařízení:
OSPOD:
Škola:
Zdravotnické zařízení
Soudy, PMS:
Jiný iniciátor:
Charita - 1
Poradna pro manželství a mezilidské vztahy – 1

7
117
4
15
13
2
0
6

DD – 1
Klinický psycholog
ZDVOP: 3
Hlavní důvod příchodu do SVP:
Rodinné problémy:
Z toho týrání a sexuální zneužívání:
Školní problémy:
Z toho mentální retardace:
Z toho SPUCH:
Zneužívání návykových látek:
Osobnostní problémy:
Prekriminální a kriminální činnost:
Jiný důvod:

31
1
60
0
17
5
64
3
1

Diagnózy:
Poruchy chování:
Výchovné problémy:
Rodinné problémy:
Susp. CAN:
Osobnostní a psychické problémy:
Školní problémy:
Nedokončená vstupní vyšetření:
Závěr neuveden:
z toho jednorázové konzultace

1
51
27
0
50
21
5
9
5

Aktivity ambulantního oddělení v školním roce 2018/19
Individuální činnost s klientem:
Komplexní vyšetření:
Jednotlivá vyšetření:
Vypracování IVP:
Terapie, konzultace, reedukace:

136
117
204
1055
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Jiné individuální činnosti:

29

Skupinová činnost s klientem:
Terapie, reedukace:

30

Jiné činnosti:

55

Služby zákonným zástupcům:
Individuální činnost:
Rodičovská skupina:

674
0

Služby pedagogům:
Metodická konzultace:
Vedení kurzů, semináře, přednášky:

10
7

Programy pro třídní kolektivy:
Přednášková činnost:
Sociometrie:

3
0

Zpracování zpráv:
Závěrečné zprávy:
Zprávy pro OSPOD:
Zprávy pro soudy, PMS:
Zprávy pro policii, zdravotnická zařízení apod.:
Zprávy pro školy a školská zařízení:
z toho doporučení k integraci PCH
Zprávy pro zákonné zástupce:

67
19
8
9
11
0
93

Konzultace s OSPOD, PMS, policií:
Celkem:

293
2820

Počet klientů v průběžné péči SVP Most ve šk. roce 2018/19: 335 (220 chlapců a 115 dívek)
Z mateřských škol:
8
( 6chl. + 2d.)
Ze základních škol – 1. stupeň:
110 ( 79chl. + 31d.)
2. stupeň:
180 ( 117chl.+ 63.)
Ze středních škol:
36
(18chl.+ 18d.)
Z konzervatoří:
1
( 1d )
Z rodin, školsky nezařazení:
0
Z toho v předškolním věku:
0
Z toho po skončení školní docházky:
0
S cizím státním občanstvím:
0
Z toho ze zemí EU:
0
Klienti, jimž byla doporučena instituc. výchova:
0
Klienti po ukončení instituc. výchovy:
0
19

Iniciátoři příchodu do SVP:
Klient sám:
7
Rodina:
135
Školské poradenské zařízení:
32
OSPOD:
93
Škola:
43
Zdravotnické zařízení (DPA -7, dětský lékař – 1)
17
Soudy, PMS:
1
Jiný iniciátor:
7
z toho: Charita - 1
Poradna pro manželství a mezilidské vztahy 1
Azylový dům - 0
Klinický psycholog – 0
FOD – 2
ZDVOP - 3
Hlavní důvod příchodu do SVP:
Rodinné problémy:
Z toho týrání a sexuální zneužívání:
Školní problémy:
Z toho mentální retardace:
Z toho SPUCH:
Zneužívání návykových látek:
Osobnostní problémy:
Prekriminální a kriminální činnost:
Jiný důvod:
pro potřebu DD (žádost soudu) - 2
Diagnózy:
Poruchy chování:
Výchovné problémy:
Rodinné problémy:
Susp. CAN:
Osobnostní a psychické problémy:
Školní problémy:
Nedokončená vstupní vyšetření:
Závěr neuveden:
z toho jednorázová konzultace -

102
1
114
0
17
5
109
3
2

29
123
52
0
56
61
5
9
5

Počet klientů, u kterých byla prav. péče ukončena (žádost rodičů, zlepšení):
Počet klientů vyřazených z prav. péče (absence na kontrolních sezeních):
Počet klientů předaných do péče jiným zařízením ( DDÚ, VÚ, DPL,..):
Počet klientů, kteří byli objednáni ke vstupnímu vyšetření a nedostavili se:

Pobytová část Most
Na pobytu bylo celkem 43 klientů, z toho 27 chlapců a 16 dívek.

11
22
1
29

Iniciátoři příchodu:
Rodina
Škola
OSPOD
Důvod příchodu:
Rodinné problémy
Školní problémy
Osobnostní problémy

12
10
21
7
17
19

Dokončilo - 20
Nedokončilo - 23
pro útěk - 2
předčasně ukončeno rodiči
vyloučení pro porušování řádu
převoz do DÚ Liberec
ze zdravotních důvodů
pozitivní test v průběhu pobytu
Nepřijato pro poz.nález návykových látek
Nenastoupilo

-

17
2
1
1
0
0
0

Kmenové školy klientů:
ZŠ
40
Spec. a prakt.ZŠ
3
DD se spec.školami
0
SŠ
0
1. stupeň ZŠ - 7/ 0D, 7Ch
2. stupeň ZŠ - 33/ 14D, 19Ch
3.stupeň
0

Bydliště klientů:
Most Litvínov Bečov
Chomutov Jirkov Kadaň Lkášterec nad Ohří
Teplice Bílina Duchcov
Jeníkov
Krupka
LounyBuškovice -

1. stupeň Spec. a prakt. ZŠ - 1/ 1Ch
2. stupeň Spec. a prakt. ZŠ - 2/ 2D

15
2
2
18
4
3
4
5
4
1
1
1
1
1
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Personální změny, posuny, zajištění a jiné záležitosti
Činnost střediska byla po celou dobu zajištěna. V pracovním poměru bylo 16 pracovníků, dále u nás
byli zaměstnáni na dohodu o činnost další lidé na výuku jazyků, supervizi, úklid.
Personální strategie je zaměřena tak, aby základem byla vždy kvalifikovanost a odbornost. Snažíme
se si znalosti rozšiřovat. V loňském roce 2018/2019 proběhla v prostorách SVP Most hned dvě
školení, kterých se zúčastnila většina zaměstnanců. V březnu Mgr. H.Vrbková Práce s třídním
kolektivem a v dubnu proběhlo školení s názvem Novinky v první pomoci.
Profesionální přístup nám pomocí supervizí pomáhá udržet MUDr.,PhDr. Luďek Dvořák, se kterým
jsme se v průběhu školního roku setkali na 12ti hodinách případových supervizí.
Přehled zaměstnanců a jejich kvalifikace:
Jméno, příjmení a titul

Kvalifikace

Personální obsazení

Obor, specializace

Bachorová Lucie, Mgr.

PedF UJAK Praha

spec.ped. – učitel
od 1.2.2019
vedoucí, spec.ped.etoped / terapeut
spec. ped.- etoped

speciální pedagogika

Bělohlavá Petra, Mgr.,Bc. PedF UK Praha
ZČU Plzeň
Brabec Jiří, Mgr.
UJEP Ústí n/L
PedF UK Praha
Fukárek Karel
SSOU Liva Most
UJEP Ústí n/L
Gregorová Jana, DiS.
VOŠ Most
MD
Jezberová Dana
ÚSO- SEŠ Žatec

Klímová Mirka

SPgŠ Most
UJEP Ústí n/L

odborný vychovatel
sociální pracovnice
Chomutov (nyní MD)
administrativní
pracovnice Chomutov
Ukonč. Pom. K
30.6.2019
Vychovatelka

Mironidis Alkiviadis,Mgr. SPgŠ Praha
PedF ZUČ Plzeň

asistent pedagoga

Müllerová Hana

hospodářka + asistent
pedagoga
sociální pracovnice
Most
spec.ped.-etoped AO
odborný vychovatel

Peterková Eva, Mgr.

ÚSO

UHK Hradec
Králové
Sikýřová Vladimíra, Mgr. PedF UJAK Praha
Souček Zdeněk
SPŠ strojní Most
UJEP Ústí n/L
Skálův institut
Šafařík Milan, Mgr.
FF UP Olomouc
UJEP Ústí n/L
Institut rodinné
terapie Praha

psycholog / terapeut
ukončení pracovního
poměru k 31.12.2018

Etopedie
sociální práce
učitelství 1. stupně ZŠ
etopedie, psychopedie
podnikání ve stroj.
DPS + spec. pedagog.
sociálně právní činnost
všeobecná ekonomika

vychovatelství
+ spec. pedagog. pro
vychovatele
Vychovatelství
učitelství
1. stupně ZŠ
Gymnázium Most +SPŠ
strojní, kurz účetnictví
Magisterské studium sociální práce
speciální pedagogika
Strojírenství
DPS + spec.ped.+ SI
sebezkušenostní výcvik
Psychologie
DPS
systemická rodinná terapie
( 3 roky studia )

Škudrnová Marie, Bc.

UJEP Ústí n/L

Šírková Ivana

SOU

Tóthová Kamila, Mgr.

sociální pracovnice, od
1.10.2018
učitel+spec.ped. IO
Uklízečka

sociální práce
studující magisterské
studijum spec.pedagogiky

Psycholog
od 25.1.2019

Trubačová Taťána, Mgr.

UJEP Ústí n/L

Vrabcová Ilona, Bc.

SZŠ Most
UJEP Ústí n/L

spec. ped – učitel
ukončení pracovního
poměru k 31.1.2019
asistent pedagoga

učitelství pro 1.stupeň ZŠ a
speciál. Školy
dětská sestra
DPS, sociál.pedagogika

Spolupracující instituce
V uplynulém školním roce se nám podařilo prohloubit spolupráci s některými středisky výchovné
péče. Byli jsme se podívat jak pracují kolegové v Karlových Varech a nasbírali spoustu inspirace,
podobně jako na návštěvě u kolegů v Pšově. Ti nám také návštěvu oplatili, podívali se k nám.
Utužovali jsme kontakty a vztahy na setkání středisek výchovné péče pořádané NÚV v Praze a
vyměňovali si zkušenosti s dalšími středisky, která fungují pod DDÚ Liberec (stejně jako my).
Při organizování setkání výchovných poradců jsme měli možnost osobního setkání s pedagogy, což
také podpořilo vzájemnou komunikaci.
Pokud bychom měli jmenovat jednotlivé instituce, byli by našimi partnery:
. školy – nejen ty, se kterými spolupracujeme v zájmu klientů, ale také VOŠ a VŠ, jejichž
studenty přijímáme na praxi
. pedagogicko psychologické poradny
. oddělení sociálně právní ochrany dětí (především kurátoři pro mládež)
. dětské psychiatrické ambulance
. dětské domovy
. neziskové organizace / charity / azylové domy, které pomáhají dětem a rodinám
. další střediska výchovné péče
Dále býváme ke spolupráci vyzváni:
. soudy
. Probační mediační službou
. Policií ČR
V případě potřeby vyhledáváme nová zařízení ke spolupráci nebo nasměrování klienta. Osvědčili se
nám př. adiktologická poradna, sexuologie, K-centrum, Women for women apod.
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Napsali o nás v tisku:
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Činnost SVP podpořili:

Město Jirkov 25.000,- Kč na vybavení detašovaného pracoviště v Chomutově, terapeutické
pomůcky pro práci s dětmi, propagaci a odbornou literaturu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Město Chomutov 17.500,- Kč na pořízení programu Fostr, propagaci a vybavení pro práci s dětmi
na detašovaném pracovišti v Chomutově.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tesco ve svém grantovém programu "Vy rozhodujete, my pomáháme." podpořilo projekt na
naplnění volného času dětí s využitím keramiky, hudby a dalších aktivit částkou 10.000,- Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eurosupport Manufacturing Czechia, s. r. o.
10.000,- na činnost SVP.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Společnost věnovala několik kusů barev na výtvarnou činnost.

Statutární město Most přidělilo našemu zařízení dotaci ve výši 20 000,- Kč na zavedení wi-fi
signálu v celém objektu a věnovalo dvě počítačové sestavy. Z fondu primátora města byla přiznána
dotace na pokládku lina na pobytové části ve výši 50.000,- Kč.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Darovala zbytkový materiál na výtvarnou činnost.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Věcný dar - drobné předměty do soutěží pro děti. Použito na letních pobytových akcích.

Další plány
Budeme se držet osvědčeného, opouštět nefunkční a zkoušet nové. Přáli bychom si:
o Pokračovat v činnosti obou ambulancí i internátní části SVP.
o Nadále spolupracovat s institucemi a školskými zařízeními jako doposud.
o Připravovat zajímavé aktivity pro klienty ambulancí.
o Zvyšovat odbornost zaměstnanců.
o Pokračovat v supervizích.
Rádi bychom zvážili, zpracovali a navrhli koncepci na zřízení stacionáře při Dyádě v Mostě.
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