VNITŘNÍ ŘÁD STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE
1. Úvodní ustanovení
Tento vnitřní řád se vydává formou dodatku k vnitřnímu řádu Výchovného ústavu a střediska
výchovné péče, Pšov (dále jen „zařízení“) s číslem jednacím VÚ – 001/2004 v aktuálním znění.
Ustanovení vnitřního řádu zařízení se užívají přiměřeně, není-li dále výslovně stanoveno jinak. Jeho
dodržování je povinností každého dítěte a zaměstnance.

1.1 Středisko výchovné péče (SVP)
Název

Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov

Adresa

Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov 1, 441 01 Podbořany

Kontakt

Dostupné na www.vupsov.cz

Středisko výchovné péče (dále jen „SVP“) je součástí zařízení a je zřízeno na základě zřizovací listiny.
SVP poskytuje široké veřejnosti komplexní preventivně výchovnou péči primárně zaměřenou na děti
a mládež s poruchami chování. Sestává ze tří funkčních oddělení, a sice z oddělení ambulantního a
stacionárního a oddělení pobytového. SVP využívá samostatnou, vyhrazenou budovu, interně
označovanou jako budovu č. 2. Tato budova nabízí kapacitu 8 lůžek pro pobytový program a až 18
míst pro stacionární program.
Ambulantní oddělení poskytuje na základě smlouvy o spolupráci s rodinou poradenskou,
terapeutickou

a

konzultační

činnost

v oblastech

speciálně-pedagogických,

etopedických,

psychologických, sociálních a právních. Tyto služby jsou klientům SVP poskytovány zdarma. Klientovi
může návštěvu ambulantního oddělení doporučit OSPOD, popř. soud. Zažádat o služby SVP však
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může i klient sám ze své vlastní vůle. Klienti jsou na konzultace nasmlouvány podle potřeby
jednotlivým odborníkům – tj. psychologovi, etopedovi, sociálnímu pracovníkovi a dalším odborníkům.
Stacionární oddělení je určeno až pro 18 dětí. Do stacionárního oddělení můžou být děti umístěni na
základě předešlé spolupráce s ambulantním oddělením. Podnět k umístění může vzejít jednak ze
zájmu osob odpovědných za výchovu, ambulantního oddělení, nebo také na základě rozhodnutí
pracovníků OSPOD nebo soudu. Stacionární oddělení spouští v předem stanovených termínech
měsíční program, který obsahuje ve všední dny jak výuku podle individuálních vzdělávacích plánů, tak
i výchovně terapeutickou činnost. Obdobná je činnost pobytového oddělení, které se liší maximální
kapacitou 8 lůžek a má podobu nepřetržitého terapeutického a vzdělávacího programu.
Ambulantní a stacionární oddělení jsou koncipovány pro děti a mladistvé ve věku až do 18 let.
Pobytové oddělení je určeno pro děti mladší 15 let.

II.

Postup při přijímání do SVP a ukončení spolupráce

Veškerá spolupráce klienta (rodiny, osob odpovědných za výchovu aj.) se SVP je vymezena
kontraktem – buďto smlouvou s ambulantním oddělením, popř. smlouvou se stacionárním
oddělením. Ta je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jedno obdrží osoby odpovědné za výchovu a
druhá je k dispozici pracovníkům SVP. Děti jsou do SVP umisťováni na základě vlastní vůle osob
odpovědných za výchovu nebo na základě doporučení nebo rozhodnutí pracovníků OSPOD, popř.
soudu.

Dítě při příchodu do SVP přijímá vedoucí SVP, ředitel zařízení, učitel, psycholog, etoped nebo sociální
pracovník. Osoba, která dítě přijímá, poučí klienta i osoby odpovědné za výchovu se všemi pravidly a
povinnostmi, které ze smluvního vztahu plynou, zavede povinnou dokumentaci a zajistí souhlasy
osob odpovědných za výchovu s jednotlivými úkony, které jsou pro spolupráci s klientem v rámci SVP
nezbytné. Dále jsou o umístění do SVP informováni pracovníci příslušného OSPOD.

Ukončení spolupráce s klienty je vymezeno vždy ve smlouvě – zpravidla může být důvodem závažné
porušení stanovených podmínek a pravidel, dlouhodobá nespolupráce se SVP nebo situace, kdy již
další intervence SVP není potřebná.
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III. Organizace výchovně vzdělávací činnosti
Vzdělávací činnost je realizována ve všední dny podle individuálních vzdělávacích plánů, které dodají
při vstupu do stacionárního oddělení klientům jejich kmenové školy. Tato výuka probíhá zpravidla
čtyři hodiny denně a zajišťují jí učitel, popř. na základě příprav vyhotovených učitelem pověřený
pracovník SVP. Výuka probíhá v dopoledních hodinách.

Výchovně terapeutická činnost je směřována na odpolední hodiny a obsahuje zejména komunitní,
terapeutické a všestranně osobnost rozvíjející aktivity sestavené v měsíční blok, tj. měsíční program
stacionárního oddělení. Tyto činnosti zajišťují pracovníci SVP dle rozpisu služeb, který s předstihem
vyhotovuje vedoucí vychovatel ve spolupráci s vedoucím SVP.

Měsíční program SVP je příloha č. 1

IV. Prevence
Systém prevence sociálně patologických jevů je postaven na „Minimálním preventivním programu“
VÚ Pšov. Více o tomto viz bod 3.d ve vnitřním řádu zařízení.

V.

Organizace péče o děti

Viz bod 4 vnitřního řádu zařízení. Přiměřeně se užijí ustanovení 4.a, 4.b, 4.c, 4.e. Zbylá ustanovení
nejsou vzhledem k činnosti SVP relevantní.

Výše úplaty za jedno lůžko na jeden kalendářní měsíc je stanovena ve výši 300 Kč. Výše úplaty za
ubytování se nemění, i když klient není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci.

VI. Další dodatky a změny
Body 5a a 5b se neaplikují. U dítěte jsou průběžně hodnoceny výchovné složky (v rozsahu hodnotící
škály: záporný, průměrný, kladný). Dítě nemá nárok na kapesné, osobní dary ani na věcnou pomoc, tu
poskytují ve vlastním zájmu osoby za odpovědné za výchovu, a to ve výši dle dohody se SVP.
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