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KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE VÚ PŠOV 1, PODBOŘANY

STRUČNÝ HISTORICKÝ VÝVOJ













08. 04. 1985 - MŠMT zřídilo VÚ Pšov – Podbořany
01. 01. 1991 - snížení kapacity ze 64 na 36 lůžek a tím zlepšení individuální péče
01. 01. 1994 - VÚ bylo MŠMT zřízeno jako orgán s právní subjektivitou
01. 09. 1994 - vznik VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI při VÚ
01. 01. 1995 - přechod VÚ z přímého řízení MŠMT pod zprávu ŠÚ Louny
11. 09. 1995 - rozšíření VÚ, odkoupením pozemku a budov (zemědělská usedlost)
01. 01. 2001 - přechod pod přímé řízení MŠMT
01. 01. 2004 - změna názvu z VÚM na VÚ
01. 09. 2004 - naplnění zákona 109/2002 změna ze tří VS na pět VS
31. 12. 2005 - dokončení výstavby nové kuchyně s jídelnou.
01. 01. 2005 - změna názvu z VÚ na VÚ a školní jídelna
01. 01. 2006 - navýšení kapacity na 40 chlapců






31. 12. 2007 - půdní vestavba k výkonu OV
01. 01. 2008 - zrušení vedlejší činnosti
01. 01. 2008 - zřízení skupiny S OV
01. 06. 2008 – nákup nového objektu – výstupní oddělení

NAŠE ZAŘÍZENÍ
VÚ Pšov je školské zařízení zřízené MŠMT a to pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
Věk chlapců v ústavu je ohraničen v rozmezí 16 – 18 let, po prodloužení ÚV nebo OV do 19
let věku dítěte. Děti jsou zařazování do zařízení přímo diagnostickým ústavem nebo s jeho
souhlasem. (z jiných VÚ)
Při VÚ jsou zřízeny PVS, kde se přímo vykonává pracovní výchova chlapců.
Důvod zařazení do pracovně výchovné skupiny:
 nařízení ÚV nebo OV v pozdějším věku a tím znemožněn nástup do
ústavní péče s učebními obory
 chlapci s nezájmem o vzdělávání
 chlapci po vazebním stíhání nebo po výkonu trestu
 problémoví chlapci z ostatních výchovných ústavů a dětských domovů,
a to chlapci narušující výuku, negramotní, po útěcích, po odhalení šikany
apod.
Od 01. 09. 2004 se zahájila spolupráce se SOU: Louny, Podbořany, Chomutov, Most a vytváří
se podmínky pro chlapce, kterým je dána ještě další možnost k zahájení studia.
Chlapci končící ústavní výchovu nebo ochranou výchovu odchází do prověřených
rodin nebo do domů na půl cesty apod.

ROZVOJ VÚ – KRÁTKODOBÝ VÝHLED
a.
b.
c.
d.

Rozvoj speciálně pedagogických postupů při práci s dětmi
Rozvoj spolupráce s obcí – údržba návsi a její zvelebování
Zvelebení areálu ve VÚ
podporovat zájem o studium chlapců a pokračovat ve spolupráci,
(zejména se SOU Louny)
e. Pokračovat v modernizaci pracovišť s výpočetní technikou
f. neustálý rozvoj sítě pracovišť pro chlapce VÚ

ROZVOJ VÚ – STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED
a. Další rozvoj výchovy a vzdělávání chlapců ve VÚ Pšov-zahájení jednání s MŠMT o
rekvalifikačním kurzu – Zámečnické práce, Oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku
b. Rozvoj vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
c. Rozvoj, zlepšení ubytovacích podmínek pro chlapce a pracovního prostředí pro
zaměstnance
d. Rozvoj spolupráce s okolím
e. Rozšíření sítě péče pro děti po ukončení ÚV a OV
f. Komplexní rekonstrukce a opravy objektů v areálu zařízení
g. rozvoj a rozšíření péče o služby psychologa a jeho včleňování do systému výchovy

ROZVOJ VÚ DLOUHODOBÝ VÝHLED
a. Doplnění pedagogického vzdělání u všech zaměstnanců
b. Nadále rozvíjet vých. vz. činnost a přijímat nové formy převýchovné práce
c. Vybudování sportovišť
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