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• původní záměr a smysl …. absence instituce, která by mohla být 
nápomocná školám při řešení výchovných obtíží s žáky, příp. jejich 
zákonnými zástupci; při spolupráci s OSPODy, PPP a dalšími 
institucemi poskytujícími sociální služby je snahou multidisciplinární
(komplexní) pojetí

• zřizovatel: Květná Zahrada, o.s.
• rada SVP: zástupci jednotlivých měst v regionu
• role MŠMT: správce rejstříku škol a školských zařízení (SVP 

zapsáno v únoru 2014)
• role Pk: zprostředkovatel financování (smlouva o dotaci podepsána 

v dubnu 2014)
• role ORP: možnost ovlivňování koncepce prostřednictvím zástupců

v radě SVP, partneři při budování a provozu detašovaných pracovišť

vznik SVP



základn í informace

• Středisko výchovné péče Svitavska je školským                   
poradenským zařízením

• od nového školního roku 2014/15 bude poskytovat preventivně
výchovnou péči dětem a mladistvým od 3 do 18 let, popřípadě do 
ukončení jejich soustavné přípravy na budoucí povolání (do max. 26 
let)  

• SVP přijímá do péče klienty, u nichž je dominantní porucha chování, 
ale nenastal u nich důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení
ochranné výchovy

• k hlavním obtížím, které SVP řeší, patří: školní problémy, problémy 
v rodině, osobnostní a psychické problémy, počátky zneužívání
návykových látek (vč. alkoholu a nikotinu), gambling, projevy 
asociálního chování

• SVP poskytuje služby dětem, mladistvým, rodičům, pedagogům a 
dalším výchovným subjektům



„typický klient“

• dítě, které je ve školním prostředí vzdorovité, agresivní, 
demotivované k dalšímu vzdělávání, nerespektuje autority, je 
neúspěšné při vytváření přirozených sociálních vazeb s vrstevníky 
…. tehdy, pokud se škole nedaří prostřednictvím svých výchovně
vzdělávacích postupů docílit efektivního zlepšení situace

• zákonní zástupci , kteří nenaplňují (nebo se jim to nedaří) základní
rodičovské povinnosti směrem ke svým dětem

• třídní kolektivy vykazující nezdravé vztahy, zvýšeně napjaté vztahy 
vůči pedagogům apod.

• pedagogové (třídní učitelé, školní metodici prevence, výchovní
poradci, vychovatelé atd.), kteří se setkávají s výše uvedenými 
subjekty, resp. ti, kteří mají snahu se problematice výchovných 
obtíží věnovat



slu žby poskytovan é v SVP

- ambulantní �

- terenní �

- celodenní �

- internátní �



ambulantn í slu žby

• SVP bude mít své pobočky ve Svitavách (budova internátu SZŠ), 
Litomyšli (budova ZŠ T.G.M.), Poli čce (budova MěÚ), Moravské
Třebové (budova nízkoprahového klubu) a v Jevíčku (budova ZŠ)

• k dispozici bude psycholog, etoped, sociální pracovník

• z aktuální poptávky po službách vyplyne četnost a rozsah ambulantní
práce na detašovaných pracovištích, předpoklad je cca á 2 týdny



terénn í slu žby

• programy pro školní kolektivy – intervenční, na zakázku, na 
základě uzavřené smlouvy a souhlasu zákonných zástupců; další
spolupráce se školami přímo v jejich prostorách …

• návšt ěvy p římo v rodin ě – např. v případech, kdy nejsou ambulantní
služby dosažitelné a je nutná spolupráce s užším rodinným klimatem



celodenn í slu žby
- celodenn í stacion ář

• určeno pro děti, jejichž další pobyt ve školním prostředí není nadále 
únosný, zpravidla též selhává příprava do školy z rodiny, objevují se 
často také znaky problematického trávení volného času atd.

• celodenní stacionář je kompromis mezi internátním pobytem a 
ambulantní péčí

• naše SVP má možnost zařadit dvě výchovné skupiny po 6-8 
klientech, na začátku by šlo o jednu výchovnou skupinu se sídlem 
ve Svitavách, pokud bude velký zájem, byla by druhá výchovná
skupina v Květné (statek Občanského sdružení Květná Zahrada)  

• výhodou je dobrovolný pobyt se spolupracující rodinou 
• ve středisku jsou pak tito klienti celý den, minimálně 8 hodin
• dopoledne probíhá „školní“ výuka (dle IVP na němž se podílí

kmenová škola)
• odpoledne: příprava na vyučování na další den, účast na kroužcích 

(možnost využití přímo v budově kroužků DDM), terapeutické
programy, …



Co nyn í a co potom?

• postupně budeme vybavovat prostory nábytkem a dalším drobným 
vybavením …

• rádi bychom se blíže představili všem, kteří mohou naše služby 
využívat – pedagogové ve školách, děti, rodiče ….

• intenzivně jednáme s MŠMT o vytvoření chybějících normativů pro 
zajištění financování

• pracujeme na vytvoření webových stránek www.svpsy.cz

kontakt: svpsy@seznam.cz

„Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda 
má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.“

Karel Čapek


