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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

1.1 ÚVOD
Výchovný ústav byl zřízen jako samostatný právní subjekt k 1.1.1994 zřizovací listinou č. j. 24
081/93 – 26 ze dne 10.12.1993.
Vnitřní řád je jeho základním dokumentem, ve kterém jsou stanoveny zásady společenského soužití
dětí a pracovníků ústavu. Byl vytvořen na základě zákona č.109/2002 Sb., vyhlášky č.334/2003 Sb. a s
ohledem na výchovné poslání zařízení.
CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ
Název zařízení:

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, PŠOV 1

Adresa zařízení:

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

KONTAKTNÍ ÚDAJE

ARABADŽIEV Sáva, PhDr.



Mob. 736 633 595

Ředitel zařízení



Email: sava@arabadziev.cz

Ústředna



Tel. 415 214 615



Fax. 415 211 529
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Výchovný ústav Pšov je školské zařízení pro výkon PO, ÚV a OV nařízené soudem





Kapacita zařízení je 40 lůžek VÚ a 8 lůžek SVP





Dělení: 5 výchovných skupin – 3 skupiny s ústavní a 2 skupiny s ochrannou výchovou



Umisťování do VÚ Pšov: Diagnostickým ústav, anebo soudem

Výchovný ústav sdružuje:




Školní jídelna – zajišťuje stravování dětí a pracovníků zařízení





Pracovně výchovné skupiny jako součást výchovného ústavu

 Středisko výchovné péče – zajišťuje činnost v rámci prevence s kapacitou 8 lůžek

Základním posláním zařízení je reedukace a resocializace chlapců ve věku 15 – 18 (resp. 19) let,
podle ročního plánu, který je sestaven a schválen pedagogickou radou VÚ.

1.2 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE
ROZVOJ VÚ – KRÁTKODOBÝ VÝHLED
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Rozvoj speciálně pedagogických postupů a přístupů



Rozvoj spolupráce s obcí



Rozvoje spolupráce s civilním sektorem středního vzdělávání



Rozvoj a rozšíření služeb pedopsychiatra



Rozvoj sítě pracovišť PVS



Rozvoj služeb SVP

ROZVOJ VÚ – STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED


Rozvoj a rozšíření portfolia rekvalifikačních kurzů



Rozvoj dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků



Rozvoj pracovního prostředí pro zaměstnance



Rozvoj spolupráce s širším okolím



Rozšíření sítě péče pro děti po ukončení ÚV a OV



Rozšíření péče o intenzivnější styk s rodinou
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ROZVOJ VÚ – DLOUHODOBÝ VÝHLED


Rekonstrukce zbývajících – nerekonstruovaných objektů



Vybudování sportovišť



Rozvíjet spolupráci s VŠ UJEP v Ústí nad Labem – výzkumná činnost



Rozvíjet další spolupráci se subjekty pedopsychiatrie



Vzdělávání pedagogů
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ZÁKLADNÍ DOKUMENTY

2.1 ZŘIZOVACÍ LISTINA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana, IČO: 00 022 985
V Praze dne – únor 2015
Č.j. MSMT -3601/2015-1
Zřizovací listina – úplné znění
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává úplné znění zřizovací listiny příspěvkové
organizace Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov.
Výchovný ústav pro mládež Pšov-Podbořany, zřízenou podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona ČNR č.
564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, č.j. 24081/93-26 ze dne 10.12.1993, ve znění
dodatků č.j. 34905/1998 ze dne 22.12.1988, č.j. 28991/2003 ze dne 6.11.2003, č.j. 33010/2005 ze dne
21.11.2005 a č.j. MSMT-29230/2014-201 ze dne 13.8.2014.
Jednotlivá ustanovení zřizovací listiny znějí:
I. Název organizace
Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov.
II . Sídlo organizace
Sídlo organizace: Pšov 1, 441 01 Podbořany
Identifikační číslo organizace: 49 123 734
III. Hlavní účel a předmět činnosti
(1) Hlavním účelem organizace je poskytování výchovy, vzdělávání a školských služeb v souladu s §1,
§2, §14, §16 a §17 14 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 a
§ 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy těchto zákonů.
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(2) Předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je výkon těchto činností:
- Výchovného ústavu
- Střediska výchovné péče
- Školní jídelny a
- Stravování svých zaměstnanců a zaměstnanců příspěvkových organizací
vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení ve smyslu poslední věty § 119
zákona č. 561/2004 Sb.
IV. Určení právních úkonů organizace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) si vyhrazuje schvalování těch
právních úkonů příspěvkové organizace v působnosti ministerstva, které jsou ke schválení
ministerstvem určeny Směrnicí ministerstva, kterou se pro příspěvkové organizace v působnosti
ministerstva a Českou školní inspekci upravuje postup při provádění některých ustanovení zákona č.
219/200 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů, č.j. 31 286/2001-14, zveřejněné v únoru 2002 ve Věstníku ministerstva, Ročník LVIII,
Sešit 2 a v únoru 2003 v Ústředním věstníku, Částka 1.
V. Statutární orgán
V čele ústavu stojí ředitel, který je jmenován a odvoláván ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.
Ředitel je statutárním zástupcem organizace, je oprávněn činit všechny úkony, které se organizace
týkají, a v plném rozsahu jedná jejím jménem.
Ředitel jmenuje do funkce všechny vedoucí jednotlivých útvarů vymezených organizačním řádem.
VI. Vymezení majetku
Majetek státu, s nímž je organizace příslušná hospodařit, je uveden v příloze ke zřizovací listině ze dne
10. prosince 1993, č.j. 24 081/93-26.
VII. Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena
Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
VIII. Závěrečná ustanovení
Tato změna zřizovací listiny nahrazuje v celém rozsahu zřizovací listinu č.j. 24 081/93-26 ze dne 10.
prosince 1993, ve znění jejích dodatků č.j. 34 905/98-21 ze dne 22. 12. 1998 a č.j. 28 991/03-25 ze
dne 6.11. 2003, č.j. 33010/2005 ze dne 21.11.2005 a č.j. MSMT-29230/2014-201 ze dne 13.8.2014.
Výchovný ústav a školní jídelna, Pšov 1 je právnickou osobou a právním nástupcem Výchovného
ústavu, Pšov 1.
Mgr. Jaroslav Fidrmuc
náměstek ministra
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2.2 POTVRZENÍ VE FUNKCI

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 – Malá Strana, IČO: 00 022 985

V Praze dne 18. února 2014
Č. j.: 15 540/2011-25

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy potvrzuje, že PhDr. Sáva Arabadžiev, Narozen 24. Května
1965, bytem Školní 1539, Kadaň, je v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základní, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
od 1. Srpna 2014 ředitelem Výchovného ústavu a školní jídelny Pšov 1, IČO 49 123 734, v pracovním
poměru na dobu určitou 6 let.

pana: PhDr. Sávu Arabadžieva
nar: 24. Května 1965
bytem: Kadaň, Školní 1539
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Vážený pan
Sáva Arabadžiev
ředitel
Výchovný ústav a školní jídelna
Pšov 1
441 01 Podbořany
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2.3 OSVĚDČENÍ O REGISTRACI
TELEFON
257 193 111

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB Praha 1 821 001/0710

IČO
022 985

DÁLNOPIS
121 053

Finanční úřad v Podbořanech
Masarykovo náměstí 733
441 01 PODBOŘANY
Čj.:
13042/08/202970/1886
Vyřizuje: Vyhnálek Richard
Telefon:
Fax:

415 237 827
415 214 151

linka:

FAX
257 193 790

V Podbořanech
dne 19. 05. 2008

27

č. dveří: 20

Daňový subjekt:

Výchovný ústav a školní jídelna, Pšov 1
PŠOV 1 441 01 PODBOŘANY
O SV Ě D Č E N Í
o registraci
Podle § 33 odst. 12 a 13 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní“), jste u shora uvedeného správce
daně zaregistrován s účinností od 07. 03. 1994 a je Vám přiděleno toto daňové
identifikační číslo:

8

DIČ: CZ49123734
Současně se ukončuje platnost Osvědčení o registraci
Čj. 15058/04/202970/1886 ze dne 08. 06. 2004.
Daňové identifikační číslo musíte uvádět ve všech případech komunikace se správcem
daně a v dalších případech, pokud tak stanoví zvláštní zákon (§ 33 odst. 12 zákona o správě
daní). Při všech platbách, poukazovaných správci daně, použijte jako variabilní symbol
kmenovou část DIČ (tj. číslo za kódem CZ).
Veškeré změny údajů, týkajících se Vaší registrace, jste povinen oznámit shora uvedenému
správci daně do 15 dnů od dne, kdy nastaly (§ 33 odst. 7 zákona o správě daní).
Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 30 dnů od dne, který následuje po jeho
doručení, písemně nebo ústně do protokolu u shora uvedeného správce daně. Odvolání
nemá odkladný účinek (§ 48 zákona o správě daní).
Ladislav Braun
ředitel finančního úřadu
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ŘEDITEL
VÚ a SVP Pšov

2.4 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
2.5VEDOUCÍ

HLAV. ÚČETNÍ
MZDOVÁ ÚČET.

VED. STRAVOV.
ZDRAVOTNICE

VYCHOVATEL
10X

REF.MAJET. SPR

KUCHAŘKA
3x

ASISTENT NOC
8X

PERSONALISTA

UČITEL

ŘIDIČ HOSP. +
INSTR. REKVAL

PSYCHOLOG
0,5

TOPIČ+ÚDRŽB.
2X

SPECIÁLNÍ
PEDAGOG 0,5

ŠVADL. PRADL
SKLADNICE

NOČNÍ
ASISTENT 2X

VYCHOVATEL

SPECIÁLNÍ
PEDAGOG

PSYCHOLOG

ASISTENT OV
2X

VEDOUCÍ PRAC.

SOCIÁLNÍ
PRACOVNICE

VEDOUCÍ SVP

VYCHOVATEL
3X

VÝCHOV. SKUPIN

INSTRUKT. PVS
3X

ÚČETNÍ

Výchovný ústav - 5 výchovných skupin
Středisko výchovné péče – 1 výchovná skupina (pobyt, stacionář, ambulance)

ZAŘAZENÍ ZAMĚSTNANCE VE VÚ

FYZICKÝ

ÚVAZEK

STAV

PŘEPOČ.

KOMENTÁŘ

ŘEDITEL

1

1

Řídí organizaci

VEDOUCÍ VYCHOVATEL

1

1

Zastupuje ředitele v oblasti výchovy a vzdělávání

ETOPED -SPEC.PEDAG.

1

1

Odborný pracovník v oboru etopedie

PSYCHOLOG

1

1

Odborný pracovník v oboru psychologie

VYCHOVATEL - ODPOL

10

10

Vychovatel odpolední činnosti na 5 výchovných skupin (5 vychovatelů na den – proti směna 5 vychovatelů)

VEDOUCÍ PVS

1

1

Vedoucí pracovně výchovných skupin, zajišťující dopolední činnost a její vedení (alternativa ředitele školy)

VYCHOVATEL PVS

3

3

Vychovatelé dopolední činnosti v pracovně výchovných skupinách – (alternativa školy) zajišťují jednotlivá pracoviště dětí a rekvalifikace
Noční služba – 4 asistenti na den, 4 v proti směně




ASISTENT NOČNÍ SLUŽBA

8

8

ASISTENT DENNÍ SLUŽBA

3

3

Asistenti u dvou skupin s výkonem ochranné výchovy a jedné skupiny výchovně léčebné

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

1

1

Zajišťuje sociální úsek výchovného ústavu

HLAVNÍ ÚČETNÍ A MZDOVÁ ÚČETNÍ

1

1

Zajišťuje účetnictví + mzdové účetnictví a je vedoucím nepedagogických pracovníků

ÚČETNÍ

1

1

Zajišťuje část účetnictví VÚ a SVP

REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY

1

1

Zajišťuje evidenci majetku, poštu, exekuce, vymáhání pohledávek

PERSONALISTA

1

1

Personalistika

1asistent samostatná budova s jednou skupinou ÚV
1asistent samostatná budova se dvěma skupinami ÚV
2 asistenti samostatná budova se dvěma skupinami s OV (dvě oddělená oddělení)
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PROVOZÁŘ + ŘIDIČ

1

1

Správce budov, vozového parku, řidič, zajišťování rekvalifikací

TOPIČ, ÚDRŽBÁŘ, ZAHRADNÍK

2

2

Zajišťují v protisměně topení, údržbu a zahradnictví

ŠVADLENA, PRADLENA, SKLADNICE

1

1

Zajišťuje údržbu oděvů, má na starosti sklad oděvů, pere a žehlí prádlo dětí

VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ

1

1

Vede kuchyň a jídelnu pro děti i dospělé

UKLIZEČKA

1

1

Zajišťuje úklid veškerých ubytoven, jídelny a administrativních prostor

KUCHAŘKA

3

3

Zajišťují výrobu a výdej v nepřetržitém provozu

LEKTOR REKVALIFIKACÍ

PRACOVNÍKŮ - ÚSTAV-CELKEM

42

11
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ZAŘAZENÍ ZAMĚSTNANCE V SVP

FYZICKÝ

ÚVAZEK

STAV

PŘEPOČ.

KOMENTÁŘ

VEDOUCÍ SVP

1

1

Vede oddělení SVP

UČITEL

1

1

Zajišťuje vzdělávání v SVP

VYCHOVATEL

3

3

Vychovatel na jednu výchovnou skupinu

ETOPED – SPECIÁLNÍ PEDAGOG

1

0,5

Odborný pracovník v oblasti etopedie

PSYCHOLOG

1

0,5

Odborný pracovník v oblasti psychologie

ASIISTENT NOČNÍ SLUŽBA

2

2

Zajišťuje noční službu ve středisku

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

0

0

Vychovatelé dopolední činnosti v pracovně výchovných skupinách – (alternativa školy) zajišťují jednotlivá pracoviště dětí a rekvalifikace

PRACOVNÍKŮ – SVP CELKEM

ZAMĚSTNANCI ÚSTAV 42

7,5

ZAMĚSTNANCI SVP 7,5

CELKEM: 49,5 z plánovaných 49
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2.5 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH
VEDOUCÍ PRACOVNÍCI A OSTATNÍ PRACOVNÍCI

Jméno

Funkce

Vzdělání dokončené

Vzdělání
požadované

Splňuje kvalifikační
předpoklady

Arabadžiev Sáva

ředitel

PhDr. Speciální
pedagogika

Mgr. Speciální
pedagogika

ANO

Vašek Radim

Vedoucí vychovatel

SOU

Bc. Speciální
pedagogika

NE – studuje
pedagogické vědy

Patera Karel

Vedoucí PVS

Maturita

Maturita + DPS +
spec. pedagogika

ANO

Stanislava Gauchet
Kobzová

Psycholog

Mgr. Jednooborová
psychologie

Mgr. Jednooborová
psychologie

ANO

/

Psycholog SVP

/

Mgr. Jednooborová
psychologie

/

Rajkov Kamil

Etoped

Bc. Speciální
pedagogika

Mgr. Speciální
pedagogika

ANO – pozastavené
magisterské studium

Šimek Zdeněk

Etoped SVP

Mgr. Speciální
pedagogika

Mgr. Speciální
pedagogika

ANO

Potužáková Eva

Sociální pracovník

Mgr. Sociální práce a
sociální politika

VOŠ – sociální práce

ANO

Arabadžiev Sáva

Vedoucí SVP

Bc. Speciální
pedagogika

Bc. Speciální
pedagogika

ANO

Brich Jan

Učitel

Mgr. Učitelství pro ZŠ

Mgr. Učitelství pro ZŠ

ANO

VYCHOVATELÉ

Jméno

Funkce

Vzdělání ukončené

Vzdělání požadované

Splňuje kvalifikační
předpoklady

Bakalejko Petr

Vychovatel

Maturita

Maturita + DPS +
spec. pedagogika

ANO

Bodi Roman

Vychovatel

Maturita

Maturita + DPS +
spec. pedagogika

ANO

Gondek Boris

Vychovatel

Maturita

Maturita + DPS +
spec. pedagogika

NE – studuje pedagogické
vědy

Kotěborský Luboš

Vychovatel

Maturita

Maturita + DPS +
spec. pedagogika

ANO

Kutáč Zdeněk

Vychovatel

Bc. Speciální
pedagogika

Bc. Speciální
pedagogika

ANO

Nacis Nikos

vychovatel

Maturita + DVPP
asistent

Maturita + DPS +
spec. pedagogika

NE – studuje spec.
pedagogiku

Machálek Vítězslav

Vychovatel

Maturita + DVPP
asistent

Maturita + DPS +
spec. pedagogika

ANO

Sikora Jindřich

Vychovatel

Maturita + DPS +
spec. pedagogika

Maturita + DPS +
spec. pedagogika

ANO

Šefčík Robert

Vychovatel

Maturita

Maturita + DPS +
spec. pedagogika

ANO

Šikýř Petr

Vychovatel

SOU + DVPP asistent

Maturita + DPS +
spec. pedagogika

NE – studuje maturitapedagogika

Holán Tomáš

Vychovatel

Maturita

Maturita + DPS +
spec. pedagogika

NE – studuje sp.
pedagogika

Vukliševič Tomáš

Vychovatel

Bc. Speciální
pedagogika

Maturita + DPS +
spec. pedagogika

ANO

Vosejpka Petr

Vychovatel

Bc. Právní + speciální
pedagogika-kurz,
pedag.

Maturita + DPS +
spec. pedagogika

ANO
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Žežulka Karel

Vychovatel

Maturita

Maturita + DPS +
spec. pedagogika

ANO

Vacík Václav

Vychovatel

Maturita + DPS

Maturita + DPS +
spec. pedagogika

ANO

Mašek Ladislav

Vychovatel

Maturita

Maturita + DPS +
spec. pedagogika

NE - studuje

Jančov Martin

Vychovatel

Maturita

Maturita + DPS +
spec. pedagogika

NE - studuje

ASISTENTI PEDAGOGA

Jméno

Funkce

Vzdělání dokončené

Vzdělání požadované

Splňuje kvalifikační
předpoklady

Milenko Jan

Asistent pedagoga

SOU

SOU + DVPP asistent

ANO

Kořán Květoslav

Asistent pedagoga

MATURITA

SOU + DVPP asistent

NE - studuje
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NOČNÍ ASISTENT

Vzdělání dokončené

Vzdělání požadované

Splňuje kvalifikační
požadavky

Jméno

Funkce

Gondek Pavol

Noční asistent

Maturita + KURS

SOU + studium pro
asist. pedagoga

ANO

Puta Lukáš

Noční asistent

SOU + KURS

Mat. + studium pro
asist. pedagoga

ANO

Staněk Václav

Noční asistent

Maturita + KURS

SOU + studium pro
asist. pedagoga

ANO

Ihnát Miroslav

Noční asistent

Maturita + DVPP
asistent

SOU + studium pro
asist. pedagoga

ANO

Mejtilová Martina

Noční asistent

Maturita + DVPP
asistent

DVPP pro asistenty
pedag.

ANO

Gaspárková Zuzana

Noční asistent

Maturita + DVPP
asistent

Mat. ped.

ANO

Belha Miroslav

Noční asistent

Maturita + DVPP
asistent

DVPP pro asistenty
pedag.

ANO

Stupka František

Noční asistent

Maturita + KURS

DVPP pro asistenty
pedagoga

ANO

Bodi, Mašek, Vašek,
Machálek po 0,25

Noční asistent

Maturita + KURS

Mat. + DPS

ANO

Mondoková Petra

Noční asistent

Střed.pedag.

DVPP pro asistenty
pedagoga

ANO
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NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Jméno

Funkce

Vzdělání dokončené

Splňuje kvalifikační
požadavky

Vzdělání požadované

Potužáková Eva

Sociální pracovnice

Mgr. Sociální práce

Bc. Sociální práce

ANO

Potužáková Lucie

Personalista

Maturita

maturita

ANO

Kotěborská Hana

Rozpočtář

Ing. Finanční a správní

Bc. ekonomie

ANO

Sikorová Irena

Vedoucí stravování

maturita

maturita

ANO

Mülingová Alena

Účetní

Ing. Finanční a správní

maturita

ANO

Rousková Monika

Referent majetkové
správy

Ing. ekonomie

maturita

ANO

Padrnos Jiří

Provozář

maturita

maturita

ANO

Panýrková Jarmila

Kuchařka

SOU

SOU v oboru

ANO

Hlaváčková Milena

Kuchařka

SOU

SOU v oboru

ANO

Kováčová Božena

Kuchařka

SOU

SOU v oboru

ANO

Padrnosová Věra

Pradlena, skladnice,
švadlena

SOU

SOU

ANO

Pergl Jiří

Topič údržbář

ZS

ANO

Jelínek Václav

Topič údržbář

SOU

ANO

SOU
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ

3.1 KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017
Výchovný ústav a středisko výchovné péče Pšov 1 vznikl 8. 4. 1985 jako příspěvková organizace. Od 1.
1. 1994 přešel na organizaci s právní subjektivitou ve znění zřizovací listiny udělené MŠMT dne 10. 12.
1993 pod čj. 24 081/93-26. Ke zřízení právního subjektu došlo podle zákona ČNR č. 564/1990 Sb. O
Státní správě a samosprávě ve školství. Od 1. 1. 2001 patří Výchovný ústav do přímo řízené organizace
MŠMT. Od 1. 9. 2014 bylo otevřeno Středisko výchovné péče.
V roce 2016 se VÚ připravil na změnu bankovních účtů. K 30. 11. 2016 byly zrušeny u KB účty: pracovně
výchovná skupina, fond kulturních a sociálních potřeb, konto kluků. K 31. 12. 2016 byl zrušen hlavní
účet u Komerční banky. Všechny účty jsou podle zákona vedeny u ČNB.

17

MAJETEK
Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov je koncipován jako výchovné zařízení pro výkon
ústavní a ochranné výchovy pro chlapce ve věku 15 – 18 let, s kapacitou 48 lůžek. Výchovný ústav
soustřeďuje primárně chlapce zařazené do pracovně výchovných skupin. K tomuto účelu slouží areál
zařízení, který se skládá z těchto součástí:











Budova pro výkon ochranné výchovy a to pro dvě výchovné skupiny
Budova pro výkon ústavní výchovy a to pro dvě výchovné skupiny
Budova pro výkon ústavní výchovy a to pro jednu výchovnou skupinu. Toto oddělení slouží
jako výchovně léčebný program
Samostatná kuchyně s jídelnou
Administrativní budova
Budova prádelny, skladů apod.
Pracovní hala (zámečnická a truhlářská dílna pro chlapce)
Budova pro středisko výchovné péče
Garáž
Zahrady

Budovy a veškeré objekty jsou zařízeny odpovídajícím vybavením (nábytkem) a vybaveny
sociálním zařízením. Odpisy majetku se provádějí měsíčně.
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3.2 INVENTARIZACE MAJETKU

Pravidelná inventarizace za kalendářní rok 2017 se provedla dle platného zákona.
Inventarizace a zápisy provedeny k datu:









K datu: 31. 12. 2017 DHM, DNM – se zápisem 06. 01. 2018
K datu: 31. 12. 2017 DM, DKHM, DDHM, SI, MČ – se zápisem 11. 1. 2018
K datu: 31. 12. 2017 PC PROGRAMY – se zápisem 09. 01. 2018
K datu: 31. 12. 2017 SKLAD POTRAVIN – se zápisem 03. 01. 2018
K datu: 31. 12. 2017 SKLAD DROGERIE – se zápisem 04. 01. 2018
K datu: 31. 12. 2017 SKLAD PRÁDLA – se zápisem 06. 01. 2018
K datu: 31. 12. 2017 POKLADNÍ HOTOVOSTI – se zápisem 05. 01. 2018
K datu: 31. 12. 2017 INVENTARIZACE ÚČTŮ – se zápisem 6. 2. 2018

Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné nedostatky.

3.3 KOMENTÁŘE K TABULKÁM ROZBORU HOSPODAŘENÍ
Tabulka č. 2 - Hodnocení závazných ukazatelů
Finanční prostředky se čerpají měsíčně přímo z MŠMT formou stanoveného limitu na běžný účet
Výchovného ústavu a středisko výchovné péče u Komerční banky. Od roku 2016 došlo ke změně účtů
a jsou vedeny u ČNB. V roce 2017 obdržel Výchovný ústav státní příspěvek ve výši 26 090 383,-- Kč. Byl
určen takto: 16 562 723,-- Kč na mzdy, na zákonné odvody 5 631 346,-- Kč, 329 314,-- Kč na FKSP a na
provoz ústavu 3 567 000,-- Kč.

Vlastní výnosy pro rok 2017 byly vyčísleny na částku 1 332 891,06 Kč. Vlastními výnosy se rozumí příjmy
za ošetřovné, stravné, způsobené škody, odpisy, příjem SVP a příjmy od Pracovně-výchovné skupiny.
Výchovný ústav získal bezúplatným převodem od Hasičského záchranného sboru v Olomouci oblečení
ve výši 246 043,30 Kč.

Limit počtu zaměstnanců byl stanoven na 49. Organizace vykázala ke konci roku tento limit na 47,288.
V roce 2017 odešlo na vlastní žádost mnoho nočních vychovatelů. V současné době je situace
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stabilizovaná a všechna místa jsou obsazena. Z tohoto důvodu nebylo také dodrženo doporučení od
MŠMT k výplatě nenárokových složek v poměru 60% osobního ohodnocení a 40% odměn.

Závazné ukazatele nebyly překročeny.
Tabulka č. 3 – Pohledávky a závazky
Výchovný ústav evidoval ke konci roku krátkodobé závazky tj. nezaplacené faktury s datem splatnosti
leden 2018, mzdy, daň z příjmů, SP a ZP za měsíc prosinec 2017.

Pohledávky za ošetřovné se v tomto roce zvýšily na částku 476 562,28 Kč. V roce 2017 dále pokračoval
Výchovný ústav v exekučním vymáhání těchto pohledávek. V současné době organizace eviduje 120
aktivních exekučních návrhů. Došlo k částečnému vymožení pohledávek, aktivní exekuce stále
probíhají a i v roce 2018 bude organizace pokračovat ve vymáhání dlužných pohledávek.
Tabulka č. 4 – přehled o čerpání účelových prostředků
Organizace neobdržela v roce 2017 účelově poskytnuté prostředky.
Tabulka č. 5 – Přehled o čerpání prostředků na programy spolufinancované z EU
Organizace v roce 2017 nečerpala žádné prostředky z EU.
Tabulka č. 6 – Peněžní fondy
Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) slouží pro potřeby zaměstnanců Výchovného ústavu.
Organizace poskytuje každému zaměstnanci příspěvek na obědy, kulturu, zájmové kurzy. Stav účtu
k 31. 12. 2017 byl 422 354,98 Kč. Dále se zde promítá rozdíl ve výši obědů, na které FKSP přispívá svým
zaměstnancům. Dále není na účtu příspěvek na FKSP za 4. čtvrtletí 2017. Rozdíly byly v lednu 2018
vyrovnány.

Z rezervního fondu a z fondu odměn se nečerpaly finanční prostředky.
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Organizace vede běžný účet 245, kde eviduje peníze chlapců. K tomu používala organizace do konce
roku 2014 účet 419. Ten byl od 1. 1. 2015 zrušen a organizace místo toho používá závazkový účet 378.
Na účtu byl k 31. 12. 2016 zůstatek 156 715,98 Kč.

Tabulka č. 7 – Přehled o použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů

Výchovný ústav obdržel finanční dary od firmy POTEX ve výši 10 000,--Kč. Tyto finance byly použity na
meziústavní soutěže.
Dále měl ústav následující příjmy:
celkem

1 332 891,06

Stravné

174 649,--

Ošetřovné

430 858,--

bezúplatný převod

246 043,30

výnosy (odpisy)

267 618,76

škody a ostatní

110 928,--

Příjem SVP

102 794,--

Tabulka č. 8 – Hospodářský výsledek a návrh přídělu do peněžních fondů

V roce 2017 hospodařila organizace s kladným hospodářským výsledkem ve výši 155 048,-- Kč a to
následovně - mzdy 104 499,-- Kč, odvody 48 746,--Kč a FKSP 1 803,--Kč. Organizace navrhuje rozdělení
do fondu odměn ve výši 124 000,--Kč a do rezervního fondu 31 048,-- Kč.
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STÁTNÍ KONTROLY

4.1 VÝČET KONTROL


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE



OKRESNÍ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE



ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE



OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ



STÁTNÍ ZASTUPITELSVÍ



MŠMT

4.2 REVIZE A ŠKOLENÍ


Revize elektrospotřebičů



Revize budov



Revize komínů a kotelen



Revize tělocvičného nářadí



Školení topičů



Školení ekonomických pracovníků



Školení řidičů



Školení PO a BOZP



Vzdělávání pedagogických pracovníků
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ZÁVĚR O ČINNOSTI ŠKOLY SLOVEM ODBORNÝCH
PRACOVNÍKŮ

5.1 VEDOUCÍ VYCHOVATEL
Letošní školní rok bylo našim dětem nabídnuto mnoho zážitkových a volnočasových aktivit. Skvělé
zážitkové výlety a pobyty byly nabídnuty převážně přes léto, ale využili jsme i zimní sněhové nadílky,
kdy jsme se chopili možnosti lyžování v okolních lyžařských střediscích, které navštěvovali děti za
přítomnosti našeho lyžařského instruktora každý víkend. V letním období jsme využili převážně
cykloturistiku a stanování ve volné přírodě a kempech, kde děti měli možnost, jak rybářského, nebo
turistického a cyklistického vyžití. Dvakrát jsme navštívili na týdenní výměnný pobyt DDÚ Horní Maršov,
který také navštívil na týdenním výměnném pobytu naše zařízení, víkendové pobyty v Hradci u Kadaně,
stanování v Dolánkách kde děti za doprovodu vychovatele absolvovali několika kilometrové výlety na
kolech a cykloturistický víkend v okolí řeky Ohře. V letošním školním roce naše zařízení každý měsíc
pořádalo mezi-ústavní sportovní soutěže. Například turnaj v nohejbale, turnaj ve stolním tenise,
přátelský turnaj ve hře NHL, fotbalový turnaj a rybářské závody. Našeho pozvání na tyto přátelské
turnaje a utkání se přihlásilo několik zařízení z našeho okolí (Buškovice, Žlutice, DD Mašťov, Místo u
Chomutova). I když nám letos nebyly umožněny ozdravné pobyty, tak bych chtěl poděkovat všem
pedagogickým pracovníkům, kteří se podíleli na sestavení prázdninového programu pro děti, které o
prázdninách trávili čas v našem zařízení a náš tým, tak mohl dětem nabídnout mnoho skvělých zážitků
a vzpomínek na letošní školní rok.
SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝCHOVNÉ ČINNOSTI
Souhrnná zpráva o sportovní činnosti a meziústavních sportovních aktivitách VÚ a SVP Pšov za školní
rok 2017/2018.
Jedná se o volnočasové řízené (plánované) aktivity v 1) Odpoledních hodinách, či nepracovních dnech
v rámci vlastního zařízení, ale také o 2) Akce pořádané v rámci celorepublikových meziústavních soutěží
(sportovní olympiády, různé turnaje aj.)
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ZÁJMOVÉ KROUŽKY NABÁZENÉ CHLAPCŮM
-

HUDEBNÍ KROUŽEK (p. Vašek Radim, Bc. Sáva Arabadžiev ml., p. Jan Milenko): Hudební
kroužek se po předchozích hojných letech, kdy měl širokou základnu a byl chlapci často
vyhledáván, dostal do určitého útlumu, který lze s velkou pravděpodobností přisuzovat
přestěhování hudebny do nových prostor a také prioritou zájmu nově příchozích chlapců. O
probuzení zájmu o tento kroužek se pokusil p. Vašek a Bc. Arabadžiev.

-

KULTURNÍ KROUŽEK (Bc. Luboš Kotěborský, p. Boris Gondek): Přesto, že jde o nově vzniklý
kroužek, nejedná se o novou činnost pro naše zařízení. V rámci tohoto kroužku navštěvují
chlapci různé kulturní akce (divadlo, kino, atd.). K realizaci tohoto kroužku velkou měrou
přispěli i naši sousedé z Buškovic, kteří nám několikrát během roku přenechali několik
vstupenek, které dostali sponzorským darem.

-

TURISTICKÝ KROUŽEK (všichni pedagogové): Je stále velice oblíbený, neboť chlapcům
umožňuje opustit legálním způsobem zařízení a ještě se od vychovatelů naučit spoustu
užitečných znalostí z oboru táboření a vandrování, ale i záležitostí přispívajících k posílení jejich
sociální zdatnosti. V letošním školním roce nám nebyli nabídnuty ozdravné pobyty, které naše
organizace získávala již řadu let a tak jsme využili zdejších a okolních lokalit. Šlo o zajímavé
lokality jako je například (Berounsko, Křivoklátsko, Krušné hory, Plzeňsko). Dále pak pobyty
v přírodě, nebo výměnné pobyty v Horním Maršově. Velice zajímavé pro chlapce byly i pobyty
na farmě v Chmelištné.

-

CYKLISTICKÝ KROUŽEK (Bc.Luboš Kotěborský, Bc. Petr Vosejpka, p. Jindřich Sikora, p. Jan
Milenko, p. Tomáš Holán, p. Boris Gondek): Jako každý rok se jedná o činnost stěžejní pro naše
zařízení a vyplnění volného času chlapců. I letos se na cyklistice podíleli více či méně všichni
vychovatelé. Cyklistika patří i letos v našem zařízení k častým činnostem a to i díky tomu že
kolo je používáno také jako dopravní prostředek. Velké využití pak má cyklistika při výjezdech
na vícedenní pobyty a při ústavních soutěžích. V průběhu letních prázdnin vychovatelé
uspořádali cykloturistické toulky podél řeky Ohře. Nemalou důležitost lze přisoudit i zručnosti,
kterou chlapci pilují pří asistenci vychovatelů na opravách kol.

-

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK (všichni pedagogičtí pracovníci): Většina chlapců, kteří nastoupí do
našeho zařízení, jsou pokročilými uživateli PC, a tak se v rámci toho kroužku snažíme
podporovat všestranný rozvoj chlapců. Výuka je především orientována na práci
s internetovými vyhledavači, na získávání informací a na orientaci. Chlapci pak volný čas, který
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mají, využívají ke kontaktům s rodinou a přáteli, přes sociální sítě. Za funkci tohoto kroužku
patří dík všem vychovatelům.
-

KROUŽEK NOHEJBALU (p. Jindřich Sikora, p. Václav Vacík): Jedná se o tradiční ústavní sport,
který už ale není tak oblíben, jako v letech předchozích. Jedním z důvodů může být
nepoužitelnost ústavního hřiště, kde se dal nohejbal hrát. Nejčastěji se jako hřiště využívá
Podbořanská tělocvična, kam se jezdí převážně v zimních měsících. V letošním roce se díky
vychovatelům společně s dětmi, kteří tvrdě zapracovali i bez finančních prostředků na obecním
hřišti svépomocí mohl uspořádat přátelský I. ročník turnaje v nohejbale.

-

KROUŽEK KOPANÉ (p. Václav Vacík, p. Ladislav Mašek): Dá se říci, že tento kroužek u nás
v letošním roce zaznamenal spolu se stolním tenisem a kulturou největší rozmach. Po letech
byla činnost tohoto kroužku důkladně organizována a družstvo VÚ bylo dokonce přihlášeno do
Podbořanské regionální soutěže malé kopané. Přesto, že družstvo VÚ dosahovalo velice
dobrých výsledků (Turnaj Boletice - 4. místo, Velikonoční turnaj Žlutice - 3. místo, Memoriál
Jiřího Endršta Buškovice - 3. místo., finále ligy v malé kopané Kutná Hora – 8. místo) prošla
tímto kroužkem drtivá většina chlapců VÚ a tak lze nejen pochválit výsledky, ale široké zapojení
chlapců, což je vždy tím hlavním cílem. Protože VÚ nedisponuje vlastním hřištěm, byla tato
činnost organizována na hřišti za kostelem v Pšově a v Podbořanské tělocvičně.

-

PLAVECKÝ KROUŽEK (Bc. Petr Vosejpka): K tomuto kroužku byl využíván především bazén
v Mostě, dále pak v Žatci a Chomutově. Kroužek byl organizován 2x až 3x měsíčně. I tento
kroužek patři mezi oblíbené a tak je snadné k této činnosti chlapce získat. Nevýhodou ovšem
je nutnost použití služebního vozidla a hrazení vstupů do veřejných bazénů.

-

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK (Bc. Petr Vosejpka, p. Boris Gondek): V letošním školním roce byl nově
zrealizován také rybářský kroužek, o který nastal opravdu velký zájem ze strany dětí. Možnost
rybaření a učení se základních dovedností, se mají děti možnost naučit na malém rybníčku,
který je součástí našeho zařízení. Dětem se tento kroužek velice zalíbil a na základě velkých
ohlasů o tento sport byla uspořádána malá meziústavní soutěž na soukromém rybníku v Hradci
u Kadaně, které se zúčastnili VÚ Buškovice, DD Mašťov a VÚ Pšov. Tato soutěž se vydařila i
vzhledem k počasí a proto jsme začali zvažovat další soutěž s plánováním na příští rok.
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ÚČAST NA ÚSTAVNÍCH A MEZIÚSTAVNÍCH SOUTĚŽÍCH











VIII. ročník meziústavní olympiády „Bláznivý závod ještě bláznivějších dětí“ Pšov
XXXXIV. letní olympiáda chlapců výchovných ústavů chlapců – Hostinné
XVII. ročník triatlonu Železný chovanec – Hostoun
V. ročník soutěže O nejsilnějšího muže -Pšov
XVIIII. Ročník turnaje ve stolním tenise – Obořiště
Fotbalový turnaj v kopané – Boletice
XVII. ročník ve fotbale o Velikonočního Beránka – Žlutice
XVII. ročník Memoriálu Jiřího Endršta – kopaná Buškovice
XII. ročník malé kopané - Kutná Hora

FOTO PŘÍLOHY Z ČINNOSTI VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

V této části bychom Vás rádi seznámili formou fotografií, s malou částí naší činnosti. Je to
oblast pracovních aktivit pro obce, sdružení, sportovního vyžití dětí, trávení volného času,
vzděláváním se v krátkodobých kurzech a novou tváří našich budov. Domníváme se, že formou
představení části aktuálních fotografií, seznámíme čitatele lépe s naší klientelou, než formou
25

písemnou.
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PLNĚNÍ RÁMCOVÉHO PROGRAMU VÝCHOVNÉ ČINNOST – HODINNOVÁ DOTACE
RPVČ - hodinová dotace dle období
p.č.

plán / skutečnost

druh činnosti

Fara ÚV,ÚV

Škola ÚV

kOVÁRNA

1

vzdělávací činnost

dotace hod./1/4

30/30

30/30

30/30

2

zájmová činnost

dotace hod./1/4

30/30

30/35

30/30

3

sebeobslužná a organizační činnost

dotace hod./1/4

30/35

30/30

30/32,5

4

reedukační činnost

dotace hod./1/4

30/30

30/30

30/30

5

rekreační činnost

dotace hod./1/4

168/168

168/168

168/168

6

ergoterapeutická činnost

dotace hod./1/4

480/478

480/480

480/480

1

vzdělávací činnost

dotace hod./2/4

25/25

25/25

25/25

2

zájmová činnost

dotace hod./2/4

25/24

25/25

25/25

3

sebeobslužná a organizační činnost

dotace hod./2/4

25/25

25/25

25/24

4

reedukační činnost

dotace hod./2/4

25/25

25/25

25/25

5

rekreační činnost

dotace hod./2/4

140/140

140/140

140/130

6

ergoterapeutická činnost

dotace hod./2/4

400/400

400/400

400/400

1

vzdělávací činnost

dotace hod./3/4

30/30

30/30

30/30

2

zájmová činnost

dotace hod./3/4

30/25

30/30

30/37

3

sebeobslužná a organizační činnost

dotace hod./3/4

30/30

30/30

30/30

4

reedukační činnost

dotace hod./3/4

30/30

30/28

30/30

5

rekreační činnost

dotace hod./3/4

168/168

168/190

168/168

6

ergoterapeutická činnost

dotace hod./3/4

480/480

480/470

480/480

1

vzdělávací činnost

dotace hod./4/4

10/8

10/10

10/10

2

zájmová činnost

dotace hod./4/4

10/10

10/10

10/10

3

sebeobslužná a organizační činnost

dotace hod./4/4

10/10

10/10

10/10

4

reedukační činnost

dotace hod./4/4

10/10

10/10

10/10

5

rekreační činnost

dotace hod./4/4

56/54

56/56

56/56

6

ergoterapeutická činnost

dotace hod./4/4

160/160

160/160

160/160

1

vzdělávací činnost

dotace hod.celk.rok

95/95

95/95

95/95

2

zájmová činnost

dotace hod.celk.rok

95/90

95/95

95/95

3

sebeobslužná a organizační činnost

dotace hod.celk.rok

95/100

95/95

95/97

4

reedukační činnost

dotace hod.celk.rok

95/95

95/95

95/95

5

rekreační činnost

dotace hod.celk.rok

532/532

532/554

532/532

6

ergoterapeutická činnost

dotace hod.celk.rok

1520/1510

1520/1520

1520/1520
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5.2 VÝCHOVNĚ LÉČEBNÝ PROGRAM
VLJ - výchovně léčebná jednotka je velice specifickou výchovnou skupinou s kapacitou osm chlapců v
rámci realizace jednoho terapeutického programu, jehož délka trvání je 9 týdnů. Do této skupiny jsou
zařazováni chlapci se závislostní problematikou a to jak na omamných a psychotropních látkách, tak
alkoholu i jiných závislostech. Od klasické výchovné skupiny ve výchovném ústavu se liší v mnoha
aspektech. Jedním z mnoha aspektů, kterými se tato skupina liší, je specificky zaměřený terapeutický
program, jehož cíl je zaměřený právě na chlapce, kteří mají problém se závislostí a závislostním
chováním. Dalším specifikem je umístění budovy výchovně léčebné jednotky mimo samotný areál
výchovného ústavu tak, aby nedocházelo ke styku chlapců zařazených do výchovně léčebné jednotky
s ostatními klienty ústavu.
Na naplnění, chodu a řízení výchovně léčebného programu v rámci VLJ se podílí ředitel výchovného
ústavu a střediska výchovné péče Pšov, dále vedoucí vychovatel, vedoucí výchovně léčebné jednotky,
psycholog, etoped, dva denní vychovatelé a dva noční asistenti vychovatele.
V rámci terapeutického programu probíhají jednotlivé terapie buďto na budově, nebo přilehlém
pozemku. Ať už se jedná o psychoterapii, arteterapii, muzikoterapii, ergoterapii, či různé pohybové
terapie. Samotnou kapitolou je hippoterapie, která probíhá na koňském dvorci Chmelištná pod
vedením zkušeného instruktora. Chlapci se zde seznámí s vedením farmy, chovu a péči o koně, krávy
a jiná chovaná zvířata. Užijí si projížďky na koních, seznámí se s prací s koňmi v zemědělství a lesnictví.
Vychovatelé se s chlapci často vydávají do společnosti. Jedná se návštěvy různých kulturních zařízení,
divadel, kin, plaveckých areálů, hradů a zámků. Pravidelně také s chlapci jezdí na týdenní ozdravné
pobyty či na vícedenní pobyty do přírody. Mezi nové zájmové aktivity byl zřízen kroužek sportovního
rybaření a mykologie. Tyto aktivity jsou pro chlapce ukázkou smysluplného trávení volného času. Pro
práci s našimi klienty výchovně léčebné jednotky je však nejzásadnější orientovanost, profesionalita,
angažovanost, individuální přístup a opravdový zájem pedagogických pracovníku, kteří s chlapci v
rámci výchovně léčebné jednotky pracují.
V tomto školním roce byli chlapci na týdenním ozdravném pobytu v Peci pod Sněžkou. Navštívili
hudební divadlo Broadway, technické a zemědělské muzeum v Praze a letecké muzeum ve Kbelích.
Navštívily také některé hrady, Křivoklát a zámky např. Krásný Dvůr. Z pohybových aktivit, to bylo
několik sportovních akcí, v zimním období jezdí pravidelně do plaveckého areálu v Mostě, na bowling
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do Žatce, dále to byly závody v biatlonu mezi jednotlivými ústavy v Krkonoších. V jarním a letním období
využíváme přilehlá sportoviště k různým atletickým disciplínám, fotbalu, vybíjené atd. Pro přesnější
orientaci je program výchovně léčebné jednotky (elimdrog) na webových stránkách VÚ a SVP Pšov –
www.vupsov.cz.
Ve školním roce 2017/2018 proběhly dva devítitýdenní programy výchovně léčebné jednotky. Jeden v
zimním a druhý v letním půlroce. Do programu výchovně léčebné jednotky nastoupilo celkově osm
chlapců. Do prvního běhu nastoupili tři chlapci a v druhém pět. Jeden chlapec se účastnil obou běhů.
Chlapci prožili mnoho nových situací a zážitků, které byli pro ně naprosto nové a jak sami následně
sdělili, i výrazně motivační v práci na sobě samých. Ne všichni chlapci však absolvovali program s
dobrými výsledky, některým se dařilo lépe, některým hůře, ale dílčí úspěch je krok vpřed.
Ve školním roce 2018/2019 je naším cílem zvýšit počet absolvovaných programů a počet klientů
zařazených do výchovně léčebné jednotky. Můžeme našim klientům nabídnout individuální přístup,
péči kvalifikovaných pedagogických pracovníků, perfektní a vybavené zázemí a mnoho zážitků, které
pro ně budou motivační, maximálně je podpořit a pomoci jim s problematikou jejich závislostí a
závislostního chování, tak aby se mohli opětovně zařadit do společnosti.
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5.3 VEDOUCÍ PRACOVNĚ VÝCHOVNÉ SKUPINY
Pracovně výchovná skupina je již tradiční nedílnou součástí výchovného ústavu a střediska
výchovné péče Pšov. Je realizována jako teoretická a praktická příprava chlapců na život
v dospělosti, hlavním naším cílem je příprava na dělnická povolání, dále sloužící také jako
jedna z metod reedukace, neboť samotná práce je důležitou složkou úspěšné převýchovy dětí
a jejich přípravy na běžný život po opuštění ústavu.
Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov kde je Pracovně výchovná skupina zřízena
v souladu s ustanoveními zákona č. 109/2002 Sb. – zákon o výkonu ústavní nebo ochranné
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních ve znění
pozdějších novel a v souladu s ustanoveními vyhlášky MŠMT č. 438/2006 Sb. – vyhláška,
kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních.
Výchovný ústav a středisko výchovné péče Pšov je pouze jeden ze dvou výchovných ústavu
v České Republice, který je specifický tím, že se zaměřuje vedle vzdělávání dětí v civilních
školách, také na pracovně výchovnou činnost. Chlapci ve VÚ a SVP, Pšov mohou tedy buď
navštěvovat civilní učiliště v okolí ústavu, nebo mohou být zařazeni do pracovně výchovné
skupiny. Pracovně výchovná skupina (PVS) je určena chlapcům, kteří se již dále nevzdělávají
a kteří již nemají zájem studovat na žádné škole.
Pracovně výchovná skupina probíhá pouze v pracovní dny, v době 7:30 – 14:00 hodin vedená
vedoucím PVS a třemi Instruktory PVS
Před koncem roku 2016, kdy došlo ke změně postupu práce na PVS, bylo snahou výchovného
ústavu o co nejúčinnější přípravu chlapců na reálný život. Chlapci si při přípravě na budoucí
povolání mohli leckdy jen vyzkoušet práci u třetích subjektů, za účelem osvojení si pracovního
návyku bez větší odpovědnosti. Tímto byl pověřen instruktor PVS, který byl garantem
vykonané práce. Hlavním cílem bylo naučení, osvojení si různé pracovní kompetence, kdy se
učí dodržovat stanovené pracovní postupy, seznámí se s řadou pracovních nářadí, strojů a
náčiní a mohou tyto nově získané dovednosti v budoucnu využít.
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Tento způsob přípravy chlapců byl podporován Ministerstvem školství, vždy kladně hodnocen
a výsledky chlapců byly také kladně hodnoceny. Od prosince 2016 kdy do způsobu vedení a
vzdělávání chlapců na PVS, i nedostatečnou podporou v zákoně vstoupilo Ministerstvo práce
a sociálních věcí (MPSV), se PVS pod tímto tlakem částečně změnila.
Chlapcům byly ukončeny příkazní smlouvy, a nadále není možné zaměstnávat chlapce na
dohody s třetím subjektem o zprostředkování praxe za účelem přípravy na budoucí povolání.
Všichni chlapci musí být evidováni na úřadech práce. A pokud budou provádět pracovní
činnost tak jen na dohodu o provedení práce, nebo na dohodu o pracovní činnosti.
Zkušenosti v roce 2017 do poloviny roku 2018 s Úřady Práce: evidování chlapců na těchto
úřadech přináší řadu komplikací výchovnému ústavu, zejména s nutností evidence chlapce dle
jeho konkrétní adresy. O to více tento postup přináší komplikace i samotným chlapcům. Na
úřadech jsou chlapci nuceni navštěvovat pravidelné kontroly, což je povinností při evidování
uchazeče o zaměstnání, ale hlavně je jim nucena spolupráce na projektech těchto institucí.
Chlapci jsou vedeni a připravováni na život ve výchovném ústavu a tímto se dostáváme do
rozporu s prací na úřadech práce. Chlapci selhávají tím, že se nedostavují na pravidelné
kontroly, dále jsou vyřazeni jako uchazeči o zaměstnání, a nemohou se po dobu 6 měsíců
evidovat. Toto jim už v několika konkrétních případech přineslo velké komplikace do dalšího
života po opuštění výchovného ústav. Statisticky za zmíněné období jich ze 100% evidovaných
98% bylo vyřazeno. Chlapcům po vyřazení z ÚP, kteří opustí brány ústavu, a nemohou se
evidovat, protože byli vyřazeni, vzniká dluh na sociálním pojištění a nemá nárok ani na žádné
sociální dávky. Toto je velkou hrozbou, pro další vývoj a život chlapce. Pokud si chlapec
nenajde zaměstnání, dostává se do dluhové pasti a nejspíše si dovedeme představit, jak to
dopadne.
Nově je kladen větší důraz na teoretickou přípravu, kdy je teorie a praxe každodenní součástí
pracovního dne. Hlavním směrem příprav je, poskytnout chlapcům základní orientaci ve specificích
několika základních pracovních zaměření. Jedná se např.:
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-

Práce v lesnictví.
Práce v zemědělství.
Práce v zahradnictví.
Práce a pomocné práce ve stavebnictví.
Práce malířské a natěračské.
Práce při výrobě a zpracování palivového dřeva.
Práce úklidové.
Komplementace a výroba drobných předmětů – dřevo a kov.
Zákoník práce, orientace v zákoně
Obranná výchova

Dohody o provedení práce či o pracovní činnosti
Tyto dohody přinesly od prosince 2016 a v roce 2017 spíše komplikace, kdy dlouholeté činnosti
u významných firem a subjektů ztratily pro tyto firmy efektivitu, už z toho, že se jim nevyplatí
administrace s tímto nově zajištěným způsobem zaměstnání. Tolerance u těchto firem a
subjektů byla značně zvýšená, kdy nám umožnila všem chlapcům zařazeným na PVS vyzkoušet
si pracovní činnost (ne každý chlapec je schopný pracovní činnost plnit). Odpovědnost za
stanovený výkon a výsledek odvedené práce byl úkolem instruktora PVS. Nyní je za práci
zodpovědný přímo daný chlapec, což mnoha firem nevyhovuje. Tímto je nereálné uzavřít u
těchto firem např. 30 Dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti na jednotlivé
chlapce, kteří by si tím mohli vyzkoušet pracovní činnost v reálném prostředí.
V roce 2017 nám to nepřineslo nic nového, práce na dohody o pracovní činnosti byla jen u
firem s krátkodobou prací. Bohužel na tuto činnost nedosáhnou všichni chlapci. Firmy nechtějí
experimentovat a připravovat chlapce na život, pouze chtějí aby byla odvedená práce a to jsou
ochotni zaplatit. Tímto se dostáváme do potíží jak ukázat méně zručným chlapcům pracovní
činnosti v reálném prostředí.
Tak jako v roce 2016 se dále pokračovalo i v roce 2017 ve spolupráci s těmito zaměstnavateli
na dohodu o provedení práce, později na dohody o pracovní činnosti:
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-

pí. Todorová: zde chlapci prováděli různorodou činnost v zahradnictví, úklidové práce.
Chlapci se zde naučí zajímavé činnosti při pěstování zahradních produktů, ošetření,
starání se o rostliny a okrasné dřeviny. Proto je práce svou rozmanitostí u paní
Todorové oblíbená i mezi chlapci.

-

Firmou p. Svobody: která se zabývá prací v elektrotechnické oblasti a výstavbou domů.
Chlapci prováděli výkopové práce nutné k položení přívodních kabelů k domům. Práce
při úpravách terénu a při výstavbě domu, dále se seznámí s elektroinstalačním a
stavebním materiálem.

-

Firmou AMK Krásný Dvůr: firma každoročně pořádá závody v Motokrosu a provádí
pořadatelskou činnost při závodech na motokrosové trati ve Vysokých Třebušicích.
Chlapci zde připravují, vysekávají, uklízejí okolí tratě pro diváky závodu.

-

Firmou Gedos ONE u p. Cagaše: který dal možnost jednomu chlapci vyzkoušet si práci
v zavedené prosperující stavební firmě. Chlapec se zde podílel na stavbě domu a dále
rekonstrukci bytů v Podbořanech.
33

Foto: Výchovně vzdělávací činnost praktická ve VÚ a SVP Pšov
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Krátkodobé a jednorázové akce na dohodu o pracovní činnosti :
-

Výpomoc Dětskému domovu v Mašťově, zde chlapci pomohli s úpravou stromů v sadě
dětského domova a úpravou travnatých ploch.

Dále se ve výchovném ústavu a středisku výchovné péče Pšov spolupracovalo s Projektem
TRANSFER
Projekt TRANSFER je určen mladým lidem, kteří nejsou zapojeni na trhu práce a ani nejsou
součástí vzdělávacího systému v okrese Ústí nad Labem.
Jednalo se o: Motivační kurzy
-

Osobní a vztahový koučink

-

Osobní asistence a poradenství na trhu práce

-

Kurzy pro budoucí mladé podnikatele

-

Sociální poradenství

Vše s filozofií rozvoje osobnosti dítěte, uplatnění chlapců na trhu práce.
Velkým úspěchem bylo zakončení řidičského oprávnění u dvou ze tří chlapců výchovného
ústavu. Projekt byl realizován v civilní autoškole ve městě Podbořany.
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Závěrem:
Rok 2017 byl rokem očekávání a změn, kterých se bohužel nikdo nedočkal. Nicméně práce
s chlapci fungovala na výbornou. Snaha zapojit chlapce více do teoretických částí se setkávala
s nevolí a v první řadě nechutenstvím se cokoliv učit. Avšak kladným přístupem a více
zapojením chlapců do jednotlivých problematik v pracovní, rodinné a volnočasové sféře se
povedlo chlapce namotivovat a leckdy i přesvědčit, aby sami pod vedením vedoucího PVS
provedli přednášku na dané téma výuky. I nadále tedy zůstává naším hlavním cílem příprava
chlapců na život a budoucí povolání. Věříme, že další období přinese potřebné změny k větším
možnostem pracovního zapojení chlapců v civilní sféře.
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5.4 VEDOUCÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ
Ve školním roce 2017 – 2018 bylo provedeno několik rekvalifikačních kurzů obsluh manipulačních
vozíků do 5t. Tyto rekvalifikační kurzy mají udělenu akreditaci MŠMT. O uvedený kurz je velmi malý
zájem a to především z důvodu častých útěků z našeho zařízení a dále z důvodu dosažení zletilosti
žadatelů ( 18 – ti let ).
Vzhledem k tomu, že jsme ústav se zařazením „Pracovně výchovná skupina“ je tato forma vzdělávání
pro naše klienty ideální, především z toho důvodu, že po opuštění

našeho ústavu by mohli být již

rekvalifikováni pro tento uvedený druh práce a snadněji by si mohli hledat pracovní uplatnění.
K rekvalifikaci „Manipulační vozíky“ nastoupilo pouze 10 zájemců. Úspěšně kurz dokončilo pět ( 5 )
zájemců, ostatní z různých důvodů kurz neukončili,( nedostavení se ke zkoušce – útěk, po absolvování
teorie se nedostavil k praktickému zaměstnání, aj. )
Rekvalifikace „Obsluha motorové řetězové pily“ a „ Obsluha křovinořezu „byla zrušena jako čistá
rekvalifikace a proto tyto rekvalifikační kurzy již nebyly organizovány.
Název kurzu

Nastoupilo

Obsluha motorového
manipulačního vozíku
do 5 tun

Ukončilo

10.

Neukončilo

5.
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5.5 VEDOUCÍ STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE
SVP poskytuje široké veřejnosti komplexní preventivně výchovnou péči primárně zaměřenou na děti a
mládež s poruchami chování. Služby jsou poskytovány jak samotnému dítěti, u kterého je zvýšené riziko
narušení sociálního vývoje, tak i celé jeho rodině, osobám odpovědným za výchovu a také
pedagogickým pracovníkům a jiným školským institucím.
ÚVODNÍ SLOVO VEDOUCÍHO SVP
Ve školním roce 2017/2018 došlo z pohledu rozvoje Střediska výchovné péče k částečné stagnaci –
nicméně nikoliv ke stagnaci jakožto následek rigidních přístupů, ale ke stagnaci vyplývající z komplexní
stabilizace celého systému fungování střediska. Byly naplňovány především cíle vytyčené v minulém
roce, tedy rozvoj osobnostních a profesních předpokladů u pracovníků SVP. Po mnohých personálních
změnách v předešlých letech se pracovní team pevně ukotvil a přijal společnou filosofii, skrze niž
středisko vystupuje ve vztahu ke klientům.
O výše uvedeném pozitivním rozpoložení střediska také vypovídá opětovný meziroční růst přijatých
klientů, kdy do ambulantního oddělení bylo přijato 87 klientů, tedy o 9 více než v minulém školním
roce, a pobytovým oddělením prošlo také o 4 klienty více, tedy celkově 29 klientů pobytového
oddělení.
Tímto rostoucím tempem, zapříčiněným především dobrými komunikačními kanály s širokou
veřejností i spolupracujícími institucemi, je předpoklad, že v příštím školním roce bude přijato nejméně
100 nových ambulantních klientů a 30 pobytových klientů. Prohlubování této otevřenosti je zároveň i
cílem pro příští školní rok, neboť tento přístup se v čase ověřil jako klíčový (viz tempo růstu níže).
Růst počtu klientů v čase
300

130
55

145

205

71
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5.6 SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
Ve školním roce 2017/2018 bylo celkem do Výchovného ústavu v Pšově přijato 39 dětí, z toho 25 dětí
mělo nařízenou ústavní výchovu, 12 dětí bylo přijato na základě nařízeného předběžného opatření, 1
dítě bylo přijato s uloženou ochrannou výchovou a 1 chlapec se vrátil na základě smlouvy o prodloužení
pobytu z důvodu studia.

Děti byly přijímány v 9 případech z Diagnostických ústavů, nejčastěji pak z DÚM Praha 2, dalších 10 dětí
bylo přemístěno z jiného Výchovného ústavu nebo z Dětského domova se školou. Devět chlapců bylo
umístěno do Výchovného ústavu a střediska výchovné péče, Pšov přímo z rodiny a 1 chlapec se vrátil
do ústavu sám na základě výše zmíněné smlouvy. Dva chlapci byli přijati z Fondu ohrožených dětí.
Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov pak ve školním roce 2017/2018 přemístil celkem 3
chlapce a to do Výchovného ústavu Nový Jičín, Výchovného ústavu Děčín – Boletice nad Labem a do
Výchovného ústavu v Kutné Hoře.

Propuštěno pak bylo ve školním roce 2017/2018 celkem 35 dětí. Z toho byli 3 chlapci přemístěni do
jiného výchovného ústavu, u dvou chlapců byla zrušena ústavní výchova a jeden chlapec ukončil
dobrovolně smlouvu o prodloužení pobytu z důvodu studia. Ostatní chlapci byli propuštěni z důvodu
dosažení věku osmnácti let a s tím související ukončení ústavní výchovy.
Počet přijatých a propuštěných dětí ve školním roce 2017/2018
Chlapci v roce 2017/2018
Přijatí
Měsíc

Propuštěni

ÚV

OV

PO

DP

Zletilí

Přemís.

Zrušeno
soud

Zrušen DP

Září

2

0

0

0

0

1

0

0

Říjen

2

0

0

0

2

0

0

0

Listopad

1

0

0

0

6

1

0

0

Prosinec

3

0

0

0

0

0

0

0

Leden

0

0

1

0

2

0

0

0

Únor

4

0

1

0

1

0

0

0

Březen

3

0

4

0

4

0

0

0

Duben

0

1

1

1

1

0

0

0
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Květen

3

0

1

0

5

1

0

0

Červen

1

0

3

0

3

0

2

1

Červenec

3

0

1

0

1

0

0

0

Srpen

3

0

0

0

4

0

0

0

Celkem

25

1

12

1

29

3

2

1

Celkem

39

35

Počet chlapců přijatých ve školním roce 2017/2018
Chlapci přijati z

Měsíc

DÚM

VÚ, DDŠ

z rodiny

Září

1

1

0

0

0

Říjen

0

1

0

0

1

Listopad

1

0

0

0

0

Prosinec

0

3

0

0

0

Leden

0

0

1

0

0

Únor

1

2

1

0

1

Březen

4

0

3

0

0

Duben

0

2

0

1

0

Květen

2

1

1

0

0

Červen

0

0

4

0

0

Červenec

0

1

3

0

0

Srpen

0

2

1

0

0

Celkem

9

13

14

1

2

Celkem

Smlouva

FOD

31

Odchod dětí ve školním roce 2017/2018
Propuštění dětí do
vlastní rodiny

25

Pěstounské péče, příbuzní apod.

2

Azylové domy, DPC

1

Vazba, VTOS

2

internát

0

neznámo kam

2

přemístění jinam

3
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5.7 VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ
Kuchyně v našem ústavu zajišťuje celodenní stravu v průměru pro 30 dětí. Z tohoto počtu je 25 chlapců
ve věku 15-18 let, ostatní jsou chlapci a děvčata ve středisku výchovné péče i mladšího věku.
Snažíme se vařit pestrou a hlavně zdravou stravu. Zdokonalujeme se při výběru surovin i receptů,
školíme se na odborných školeních v Plzni nebo v Lounech, předáváme si zkušenosti s ostatními
vedoucími kuchyní i mezi kuchařkami.
Při přípravě jídel dodržujeme postupy dle HACCAPU, kontrolujeme dodací lhůty potravin, teploty v
lednicích i teploty pokrmů při výdeji. Zápisy i osobní kontrolu provedla i Veterinární správa ze Žatce,
která neshledala žádné závady ani připomínky.
Alergeny jsou vyvěšené na jídelně, každý se může seznámit s evidencí u ved. stravování.
Snažíme se zařadit nejen nové recepty, používáme i nové suroviny. Je široký výběr zdravých surovin
bez E, bez glutamanu, bez soli apod. Máme také výběr luštěnin, používáme i hrachovou mouku,
celestýnské nudle s luštěninou apod.
K dodržení spotřebního koše také využíváme akční ceny mlékáren Madeta, která nabízí potraviny s
kratší záruční lhůtou a proto jsou ceny velmi nízké. Nemáme tedy problém mít i 120 % mléka nebo
mléčných výrobků.
Naše strava je pestrá, střídáme různé druhy mas, sladká jídla, bezmasá zeleninová jídla, různé druhy
příloh (rýže, bulgur, americké brambory, krokety), i ryby podáváme různě upravené.
Pohanková kaše, rýžovojáhlová kaše apod. našim dětem také velmi chutná.
Ovoce a zeleninu podáváme především čerstvou, moc neužíváme sterilovanou zeleninu a kompoty.
V lednu jsme zvýšili stravní dávku na 105 Kč, lépe se nám daří sledovat finanční bilanci.
Také nás nepřekvapí bezlepková dieta, kdy jsme vařili pro slečnu na SVP stravu dle jídelníčku, který
schvalovala nutriční terapeutka.
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5.8 SPECIÁLNÍ PEDAGOG – ETOPED
Pokud se ohlédnu za minulým rokem, je nutné konstatovat, že byl poměrně úspěšný s ohledem na
rozvoj našich klientů a celého VÚ a SVP Pšov. Samozřejmě, že mezi našimi klienty nalezneme výjimky,
které toto tvrzení devalvují, jedná se však o jedince, nikoliv o výchovné skupiny či většinu klientů VÚ a
SVP Pšov.
Mezi zásadními problematikami ve vazbě na výchovně vzdělávací proces dlouhodobě dominují dvě
oblasti a to problematika útěků a problematika užívání omamných a psychotropních látek, alkoholu a
dalších návykových látek. Třetí oblast, která nabývá na významu, je stav osobnosti s ohledem na
rozumové dovednosti, základní školní dovednosti a rozsah školních vědomostí.
Útěky lze dělit do třech kategorií. Zaprvé se jedná o útěky chlapců, kteří jsou do VÚ a SVP Pšov umístěni
nově. Zde je motivace k útěku zcela zjevná a chlapci po návratu do VÚ a SVP Pšov velice často
potvrzována. Jedná se o desorientaci v novém prostředí a obavu z umístění v prostředí, které je nové
a vnímají jako rizikové, to zejména z důvodu, že nemají dostatek informací a v minulosti bylo umístění
v „pasťáku“ užíváno jako zastrašovací prostředek v procesu výchovy. V těchto případech občas dochází
k recidivnímu jednání. Jedná se však o skupinu, se kterou úspěšně pracujeme. Ve druhé skupině se
jedná o klienty, jejichž útěk byl motivován silným emočním podnětem (událost v rodině, rozpad vztahu
s přítelkyní apod.). Tito chlapci stráví na útěku určitou dobu, zpracují podnět, na který původně
reagovali impulsivně (útěkem), zklidní se a nadále realizují nařízenou ústavní výchovu či uloženou
ochrannou výchovu. K recidivě v těchto případech dochází, ale nebývá častá. Jedná se o klienty, kteří
dosahují progresu, v případě, že se s nimi pracuje. Ve třetí skupině se jedná o patologické útěkáře,
velice často závislé na omamných a psychotropních látkách. Jedná se o zásadně problematickou
skupinu klientů, kteří jsou často sociálně, psychicky i somaticky zdevastováni. Tito chlapci se nikdy
netají faktem, že jakmile budou mít možnost, opět se dopustí útěku. Jedná se o klienty, kteří velice
často vnímají patologii svého chování a jednání. Nicméně zásadní problematikou je užití drogy,
uspokojení primární potřeby, bezohlednost ve vztahu ke společnosti a jejím členům a rezignace na
budoucnost, život okamžikem. Motivací k aktivitě je aplikace omamné a psychotropní látky. U této
skupiny klientů je téměř bez výjimky jistá recidiva s ohledem na problematiku útěků. K pedagogickému
působení jsou klienti imunní.
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Za období 2017 – 2018 se pedagogickým pracovníkům VÚ a SVP Pšov podařilo za využití speciálně
pedagogických přístupů, snahou o maximálně individuální a orientovaný přístup k jednotlivým
klientům a pozitivním osobním příkladem docílit snížení počtu útěků z VÚ a SVP Pšov. Jedná se zejména
o úspěch ve vztahu k recidivnímu chování, vyjma třetí zmiňované skupiny klientů, kteří jsou naprosto
imunní k veškerým pedagogickým i speciálně pedagogickým přístupům. U těchto chlapců se nedaří
najít dostatečně silný motivační faktor, primární u nich zůstává užití omamné a psychotropní látky.
Ve vztahu k problematice omamných a psychotropních látek, alkoholu a dalších návykových látek lze
vnímat určitý pozitivní vývoj s ohledem na klienty VÚ a SVP Pšov. Výhodou je, že disponujeme
oddělením Výchovně léčebné jednotky se zaměřením na klienty vykazující rizikové chování či
závislostní chování ve vztahu k OPL, alkoholu a dalším NL. Toto oddělení je určeno pro motivované
klienty, vykazující vlastní zájem a iniciativu. Nemotivovaný chlapec není schopen terapeutický program
absolvovat. Opět lze naše klienty orientačně dělit na dvě skupiny. Jedná se o živelné uživatele
omamných a psychotropních látek, u nichž je užití drogy motivací k veškerému jednání a primární
potřebou, kterou nedokáží odložit. Tito klienti jsou často výrazně rezignovaní na budoucnost, téměř
jistě se jedná o delikventy s absentujícím primárním prostředím, či primární prostředí odmítající. S
ohledem na fakt, že ani tyto klienty nelze omezit na osobní svobodě, není téměř možné je namotivovat
k potřebě změny ve vlastním životě. Podíl klientů pravidelně užívajících OPL se snižuje na úkor klientů
experimentujících či příležitostně užívajících OPL. Druhou skupinou jsou klienti, kteří by se dali řadit do
kategorie sociálního užívání. U těchto klientů není užití OPL primární potřebou, prozatím jsou schopni
užívání kontrolovat, nicméně se jedná o rizikovou skupinu vykazující rizikové chování ve vztahu k OPL.
Tito klienti jsou často motivování k realizaci programu VLJ, často jej úspěšně absolvují a snižuje se, či
eliminuje jejich recidivní chování ve vztahu k OPL. Jedná se většinou o klienty s vazbou na budoucnost,
studující, pracující a často disponující funkčním, či částečně funkčním primárním prostředím. Klientů,
kteří se nikdy nedostali do kontaktu s drogou, máme velice málo, poměrně zásadní podíl je klientů,
kteří za sebou mají experimentování s OPL, nyní však dlouhodobě abstinují.
S ohledem na nárůst četnosti případů, vnímám jako jeden ze zásadních problémů s ohledem na
budoucnost problematiku gramotnosti, základních školních dovedností, rozsahu školních vědomostí a
rozumový rozvoj jedince. Čím dál, tím častěji k nám přichází chlapci, kterým chybí kompetence v
základních školních dovednostech a ještě významnější je podíl chlapců, kteří nedisponují základními
vědomostmi. Uvedené souvisí s nerozvíjeným intelektovým potenciálem, nepodnětným prostředím a
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naprostou absencí motivace ke vzdělávání. Chlapci se neorientují ve významu vzdělání potažmo práce
pro život v intaktní společnosti. Pokud odhlédneme od složitějších operací - analytickosytetické
dovednosti, cílevědomost, vytrvalost apod., je nutné upozornit na zhoršující se stav s ohledem na
základy čtení, psaní a základní dovednosti s ohledem na nejjednodušší matematické operace. Někteří
chlapci dokonce nedisponují ani základní slovní zásobou a výrazně selhávají v komunikaci. S ohledem
na uvedené, je zcela zřejmé, že tito chlapci nejsou schopni dalšího vzdělávání, byli výrazně zanedbáni
ve výchově v primárním prostředí a dá se předpokládat, že tento trend budou následovat i jejich
potomci. Z tohoto důvodu je výchovně vzdělávací proces zaměřen na doplnění uvedených školních
dovedností.
Nakonec se vrátím k medailonku etopeda z minulého období, který byl výrazně zaměřen na
problematiku motivace. Tuto stále vnímám jako základní hnací motor veškerých procesů, vývoje a
změn. Její nedostatek či slabý význam vedou ke stagnaci či úpadku s ohledem na jedince i společnost,
stejně tak s ohledem na vše výše uvedené!

44
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5.9 PSYCHOLOG
Práce psychologa v našem zařízení je velmi pestrá, neboť se věnuje klientům Výchovného ústavu a
zároveň klientům Střediska výchovné péče. Do výchovného ústavu jsou klienti umísťováni soudním
nařízením, ve věku od 15ti do 18ti let, klienty máme však i v ochranné výchově do 19ti let a dále na
dobrovolném pobytu maximálně do 26ti let a to v případě, že se rozhodli pokračovat ve studijní
přípravě pro budoucí povolání. Do zařízení Střediska výchovné péče klienti přicházejí od mladšího až
staršího školního věku, a to v rámci ambulantní péče nebo krátkodobého pobytového programu. V
našem celém zařízení spolupracuje na pedagogicko-psychologické péči celý tým odborníků. Klientům
se kromě psychologa věnují speciální pedagogové, pedagogové, vychovatelé a další pedagogičtí
pracovníci.
Hlavním úkolem poradenské psychologie je porozumět dítěti, dobývat porozumění u těch, kdo je
vychovávají, a na podkladě tohoto porozumění navrhovat, doporučovat, případně i zajišťovat taková
opatření, která jsou podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí dítěti ku prospěchu. Při různé
problematice, kterou se jednotlivé formy poradenské služby zabývají, vystupují do popředí problémy
podle důležitosti s různou naléhavostí. Také jednotlivým pracovníkům podle jejich osobního zaměření
a vybavení jsou některé bližší než druhé. Izolovaný poradenský pracovník je sám bezmocný, jedná se
tedy o dělbu práce při vyšetření dítěte, při hodnocení testových materiálů či vypracovávání závěrů. Za
důležitou považujeme vzájemné konzultace pracovníků, rozhovory nad případem, sdělování vlastních
názorů nebo i rozpaků a nejistot. Proto považujeme za nezbytné, aby na našem pracovišti byly
zastoupeny různé obory a zároveň více pracovníků jednoho oboru. Naším heslem je, že nikdo neví
všechno, a je lépe projevit nejistotu a vyžádat si radu nebo pomoc u kolegy, než suverénně rozhodovat
z pozice vlastní neomylnosti.
Příčiny obtíží dítěte, kterým zde poradenský psycholog má porozumět, jsou zpravidla četné a
nejednotné, mluvíme proto o multifaktoriální podmíněnosti poradenského případu. V našem zařízení
uplatňujeme tzv. systémový přístup, který vychází z představy, že jednoho člena rodiny nelze chápat
jako izolovanou jednotku, nýbrž jen ve vztahu ke všem ostatním, přičemž všechny vztahy tvoří systém,
který má svou svébytnost, svou dynamiku, schopnost sám sebe kontrolovat, opravovat, bránit se proti
poruchám vnitřní rovnováhy a udržovat svou funkci, i když někdy nezdravě, na úkor některého svého
člena. Kromě rodiny jsou tu však ještě další systémy vztahů, do nichž dítě zákonitě vstupuje, jsou to
především škola a dětské skupiny. Z toho pro naší praxi plyne, že případ dítěte, který řešíme, není jen
Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov | Pšov 1, Podbořany 441 01

www.vupsov.cz

45

jeho případem, nýbrž je případem celé rodiny, eventuálně dalších sociálních systémů, v nichž je dítě
zapojeno. Jeho případ může znamenat poruchu systému, a nepomůžeme mu, jestliže tuto spojitost
neprohlédneme.
Spolupráce je nutná v rámci naší instituce, stejně jako je velmi důležitá úzká spolupráce s rodinou, ale
i dalšími institucemi mimo VÚ a SVP: se školou, kurátory z OSPOD, pedopsychiatry. Izolovaný
poradenský pracovník je totiž takřka bezmocný. Současně nám záleží na tom, aby bylo zajištěno
napojení na instituce organizačně i odborně vyššího řádu, tzn. napojení naší instituce na fakulty a na
instituce prověřené postgraduálním vzděláváním. Další vzdělávání je pro nás samo o sobě klasickou
ukázkou spolupráce. Snažíme se neustále obohacovat na specializačních doškolovacích kurzech,
stážích i na školících místech vybraných pracovišť. V rámci vzdělávání si psycholog tento školní rok zvýšil
kvalifikaci v oboru zdravotnictví v kurzu Psycholog ve zdravotnictví, aby mohl absolvovat stáž v
nemocničním zařízení a navázat tak bližší spolupráci s psychiatrickým zařízením pro děti a mládež v
okolí Pšova. V tomto školním roce proto psycholog absolvoval měsíční stáž v nemocnici na
psychiatrickém oddělení pro děti a mládež v DPN Louny, kde měl možnost blíže poznat klinickou péči
o dětské klienty, spolupráci nemocnice s ostatními institucemi a rodinami a zejména navázat spolupráci
s naším zařízením, ve kterém je zastoupeno velké procento klientů s psychiatrickou diagnózou, kteří
jsou zároveň v pedopsychiatrické péči, léčeny psychofarmaky. Znalost tohoto prostředí nám usnadní
pochopení celé struktury systému péče v psychiatrii a umožní nám zlepšit znalost účinků psychofarmak
a nahlédnutí do problematiky dětské a adolescentní psychiatrie.
V rámci dalšího vzdělávání se psycholog od 12/2017 stal účastníkem psychoterapeutického pětiletého
sebezkušenostního výcviku v rámci komunity SUR-K5 vedený Doc. MUDr. PhDr. Kamilem Kalinou, CSc.
O.s. SUR je sdružení pro vzdělávání v psychoterapii a organizuje výcvik ve skupinové psychoterapii, po
jehož ukončení získává absolvent kvalifikaci psychoterapeut. Výcvik je akreditovaný v České republice
a uznávaný Evropskou psychoterapeutickou asociací. Vzdělání v psychoterapii probíhá ve 3 modulech:
sebezkušenostním, teoretickém a supervizním.
Aktuálně psycholog podstupuje sebezkušenostní výcvik probíhající v rámci výcvikové komunity a je
rozložen do pěti let.
Také se snažíme každý rok obohatit naši knihovnu odbornou literaturou a doplnit diagnostický materiál
o další obohacující testy, které nám umožní blíže charakterizovat zkoumanou osobu nebo její jisté
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stránky ve smyslu diagnózy, tedy používat exaktní způsob vedoucí ke zjišťování jevů, faktů a jejich
souvislostí. Do naší knihovny letos přibyl např. DSM-5 Diagnostický a statistický manuál duševních
poruch, který je velkým přínosem v klinické praxi coby návodu k diagnostikování duševních poruch.
Takové spolehlivé diagnózy jsou nezbytně nutné jako vodítka pro léčebná doporučení, a to i přesto, že
nejsme zařízením, které může takové diagnózy stanovovat, může minimálně z naší strany vzejít
podezření pro určitý typ duševní nemoci, a tudíž je možné nasměrovat klienta správným směrem ke
konkrétnímu odborníkovi s vysloveným návrhem podezření.
Psychodiagnostické metody jsme letos obohatili o Test apercepce ruky TAR. Test ruky vznikl v Německu
na začátku šedesátých let minulého století, hlavním autorem testu je Edwin E. Wagner. Test apercepce
ruky (TAR) patří do skupiny apercepčních projektivních metod. Sestává z deseti tabulí, na devíti jsou
obrázky ruky v různých polohách, desátá tabule je prázdná. Úkolem probanda je interpretovat, jakou
činnost ruka v dané poloze vykonává. Svým obsahovým zaměřením je test ruky vhodnou doplňkovou
metodou k osobnostním dotazníkům i projektivním metodám při posuzování základních osobnostních
charakteristik a preferovaných strategií sebeprosazování. Je zajímavým podnětem jmenovitě při
posuzování agresivity a významným indikátorem „normality“ osobnosti. Orientační české normy jsou
zaměřeny na práci s tzv. normální populací, ale jsou použitelné jak v poradenství, tak i ve výchovných
zařízeních.
Uvědomujeme si, že poradenské službě se někdy vytýká, že přichází pozdě, až když jsou obtíže zřejmé,
rozvinuté, tíživé. Duševním poruchám, stejně jako somatickým nemocem je lépe předcházet než je léčit
a v poradenství se zdá, že chybí tato preventivní složka, že nemá možnost působit včas. Ale naše
poradenská služba je zejména prevencí sekundární, má zabránit rozvoji a postupu poruchy, která již
vznikla, předpokládáme rozpoznání poruchy v časném stadiu, kdy jsou ještě dobré vyhlídky na úspěch.
Náplní poradenství v tomto zařízení společně s ostatními odborníky je i terciární prevence, která se
zaměřuje na následky poruch nebo postižení, které se již rozvinulo, tyto následky se snažíme napravit,
a pokud náprava není možná, snažíme se alespoň zabránit zhoršování stavu. Naším úkolem tedy je
pomáhat, aby se porucha nerozvíjela a nezhoršovala, a aby se z ní nestala překážka dalšího sociálního
uplatnění postiženého jedince. Pomoc v jedné věci představuje velmi často prevenci napětí, obtíží,
poruch v jiné oblasti, např. podchycení domácích krádeží a jejich správný výklad rodičům předchází
neúčelným trestům a v konečných důsledcích asocialitě dítěte. Takto pojatá prevence je samozřejmou
součástí naší poradenské práce. V naší praxi si uvědomujeme, že nestačí znát aktuální potíže dítěte, z
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rozboru případu se snažíme také předvídat, jakému riziku bude dítě a jeho rodina vystavena v
budoucnosti. Dokážeme popsat, jaká budou jeho slabá místa, nebo slabá místa vychovatelů v příští
vývojové etapě, upozorňujeme tedy na možné obtíže v nejbližší i vzdálenější obtíže v budoucnosti.
Hájíme také princip pravdy v rodinné výchově i v poradenské praxi. Žít se lží nebo se zatajenou pravdou
znamená žít v neustálém napětí a strachu z prozrazení a rodinné vztahy to obvykle velmi zatěžuje.
Hledáme pravdu, alespoň v té míře, v jaké se jí můžeme svým vyšetřením dobrat. Mnohdy je zřejmé,
že tím těžce postihujeme rodiče, kteří doposud měli určité naděje, ambice, očekávání, jež jsou v
rozporu se skutečným stavem věcí. Takovou nemilou, bolestnou pravdu sdělujeme samozřejmě co
nejšetrněji, jde více o věc empatie a poradenského „umění“ než profesionální techniky, ale přitom tak,
aby o ní nebylo pochyb. Pro rodiče a ostatní vychovatele znamená takové sdělení mnohdy začátek
procesu, jimž se vyrovnávají se skutečností. Cítíme, že je třeba dát úvahám vychovatelů určitý směr.
Proto nutně ke své informaci o reálném stavu věcí přidáváme sdělení perspektivní: jaký bude další
vývoj dítěte, na co mají být rodiče připraveni, jak mohou tento vývoj podněcovat a jak vůbec dítěti
pomáhat. Často si připomínáme, že podmíněnost případů je zpravidla mnohostranná, multifaktoriální,
abychom neobviňovali rodiče a nesváděli vše na výchovu, uvědomujeme si, že do součinnosti v
psychickém vývoji dítěte vstupuje mnoho různých činitelů, které jsou dány jejich intenzitou, vývojovým
obdobím, ve kterém působí, jejich vzájemnou konstelací, vnějšími okolnostmi: počínaje fyzikálními a
přírodními až po kulturní a socioekonomické. Proto se často stává, že je zapotřebí vzít na pomoc vhled
do situace, intuici, zkušenost. Myslíme také na variabilitu případů, které řešíme, mnohost a různost
problematiky, s níž se setkáváme.
Pro psychologa v našem zařízení je individualita pojmem a tzv. individuální přístup pracovní metodou.
Psycholog by chtěl porozumět zcela konkrétnímu dítěti v jeho zcela konkrétní a osobité životní situaci,
a z tohoto porozumění by měl vyvodit konkrétní návrhy na pomocná opatření, což je zcela v opozici s
pracovní náplní vychovatelů, kteří pracují s celými skupinami, výchovně působí na skupinu. Přestože je
přístup psychologa, pedagoga a vychovatele odlišný, vzájemná spolupráce a úzká komunikace o
každém dítěti je velmi důležitá a pro dítě přínosná, neboť každý přichází s jiným zdrojem informací.
Psychologa zajímají individuální charakteristiky dítěte a to tím více, čím více jsou zvláštní, extrémní, v
čemž se v přístupu s pedagogem a vychovatelem v zájmu míjí. Psycholog bez obtíží přijímá to, co
vybočuje, pedagog a vychovatel naproti tomu s potěšením přijímá to, co nekazí či neztěžuje jeho
zaměstnání. Z těchto zásadních rozdílů v pracovním zaměření vyplývají i rozdíly v postojích, které pak
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zakládají na možném nedorozumění, ale současně na možnost účinné spolupráce. Jeden druhému
neříká totéž, nýbrž doplňuje jeho pohled svým, dodává nové informace, přispívá k porozumění celému
případu a ke komplexnosti jeho řešení. Pro psychologické vyšetření při výchovném poradenství je
charakteristickou vlastností jeho velká variabilita v přístupech a postupech, značná individualizace ve
volbě vyšetřovacích nástrojů a metod a pak samozřejmě i v závěrečných výkladech a doporučeních.
Proto je také důležité se neustále vzdělávat a rozšiřovat spektrum o další nové psychodiagnostické
metody, aby mohl být každý jednotlivý klient správně vyšetřen a diagnostikován.
Je nutné se zmínit také o tom, že v tomto školním roce bylo upraveno pracoviště psychologa tak, aby
mohl v příjemném a pohodlném prostředí přijímat návštěvy klientů, a to i s rodiči, přijímat návštěvy
sociálních pracovníků, kurátorů klientů, apod. Klienti celého našeho zařízení mohou kdykoliv požádat
o pomoc psychologa a zároveň mohou této služby využívat i jejich rodiče či zákonní zástupci a to nejen
klienti umístění soudně, ale také klienti v ambulantní či pobytové péči v rámci prevence. Ve druhém
pololetí byla zahájena v rámci SVP jednou týdně skupinová terapie pro klienty pobytového programu.
Do dalšího školního roku bych si jako psycholog přála rozšířit nabídku psychologických
psychodiagnostických technik, a pro klienty našeho zařízení zavést možnost účastnit se terapeutických
skupin s psychologem alespoň jednou týdně na každé budově. Co se týká individuální péče o klienty
našeho zařízení, tak ta je z mého pohledu dobře ošetřená. Klient si o takovou péči může sám požádat,
nebo je průběžně dotazován během svého pobytu v zařízení, zda o takovou péči stojí. Zároveň je
oslovován psychologem během přijímání do zařízení nebo krátce po něm. Před ukončením pobytu
klienta je taktéž prováděn pohovor s klientem a je zjišťována jeho příprava na budoucnost, na budoucí
povolání, na možnosti zaměstnání, způsob bydlení. Klient je psychologem doprovázen i během jeho
celého pobytu v zařízení tak, aby dokázal lépe snášet odloučení od rodiny, svých blízkých i přátel, ale
zároveň si zvládal najít správné místo v kolektivu vrstevníků chlapců v našem zařízení, aby se
předcházelo šikaně a dalším manipulacím a případně se takové nesprávné jednání včas snímalo a
mohlo být řešeno než by mohlo vyeskalovat v jiné závažné protispolečenské jednání. Zároveň je činnost
psychologa spojená s předcházením útěků chlapců ze zařízení.
Péče o klienty s nařízenou ústavní a uloženou ochrannou výchovou není jednoduchá, a proto je
nezbytná kooperace všech pracovníků podílejících se na výchově a resocializaci dítěte. Práce
psychologa v našem zařízení spočívá zejména v tom, aby společně s ostatními odborníky zařízení
vytvářeli bezpečný prostor pro klienta i pro pracovníky samotné a zároveň hledali společně správná
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řešení pro klienta v jeho vývojovém stádiu a při náročných životních situacích. Věříme, že se péče o
naše klienty a jejich rodinné příslušníky bude neustále zlepšovat.
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5.10 ŘEDITEL ZAŘÍZENÍ
Výroční zpráva našeho školského zařízení je souhrnem výsledků
činnosti pedagogického, nepedagogického sboru, také ale dětí,
kteří jsou součástí našeho živého organismu.
Každý se přímo či nepřímo podílí na změnách, nebo je jejich
součástí, či podnětem ke změnám. Když hovořím o souhrnu,
myslím tím fakt, že stovky, možná i tisíce událostí, které jsou
součástí každodenního života, tam obsaženy být nemohou a
vlastně tak trochu pomyslně zaniknou. Pravda je ale jiná. Právě
tyto aspekty, tvořící filosofii výchovy jsou těmi drobnými
kamínky mozaiky, která se doplňuje a celoživotně každý ten
kamínek může formovat a formuje osobnostní rozvoj dětí, ale i
nás samotných. V budoucím životě se tyto kamínky stávají devizou a návody pro každodenní život.
Výroční zpráva je tedy pouze jen ukázkou a podnětem pro ty, kteří o věci chtějí z vlastního či profesního
zájmu vést diskusi. Je to pouze návod, nebo jakýsi obsah k analýze, zamyšlení a vytvoření velmi
hrubého náhledu.
Každý ředitel při rekapitulaci zjišťuje, kolik věcí je možné v zájmu dítěte ještě udělat a jakými cestami
se dát, jak překonávat i těžkosti a překážky v naší práci. Je to tedy i nástroj k sebereflexi a takto výroční
zprávu vnímám i já sám.
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5.11 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Jméno lektora

Tematický okruh

Časová dotace

Mašek Ladislav

Nové trendy v etopedii

45 min

Kutáč Zdeněk

Šikana

45 min

Ing. Machálek Vítězslav

Aspergerův syndrom

45 min

Vacík Václav

Sociální učení

45 min

Ševčík Robert

Dětský vzdor

45 min

Žežulka Karel

Agrese

45 min

Vosejpka Petr

Puberta

45 min

Vašek Radim

Tourettův syndrom

45 min

Bakalejko Petr

ADHD – práce s klientem

45 min

Vukliševič Tomáš

Výchovné styly

45 min

Bodi Roman

SPU

45 min

Gondek Boris

Balintovská metoda

45 min

Sikora Jindřich

Konflikt a jeho řešení

45 min

Patera Karel

BOZP

45 min

Holán Tomáš

Komunitní práce

45 min

Šikíř Petr

OPL

45 min

Kotěborský Luboš

Poruchy osobnosti

45 min

Nacis Nikos

Socializace a resocializace

45 min

Arabadžiev Sava

Poruchy chování

45 min

Školní rok 2017-2018 byl koncipován netradičním způsobem vzdělávání pedagogických pracovníků.
Vzhledem k odbornosti pedagogů, jejich znalostem a dovednostem, byly vyprofilovány tematické
okruhy pro vzdělávání přímo dle potřeb pedagogů. Vzájemné vzdělávání mezi pedagogy bylo pilotním
programem v této oblasti.
Způsob vzdělávání hodnocen pedagogy – jako velmi dobrý.
Výše uvedenou formou, byli proškoleni pedagogičtí pracovníci v blocích, v rozsahu cca 14 hodin
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SPOLUPRÁCE S OKOLÍM
NAŠE ZAŘÍZENÍ SPOLUPRACUJE SE STÁTNÍMI I NESTÁTNÍMI ORGANIZACEMI


























O.S. Mosty – sociálně psychologické centrum
K-centrum Chomutov
MěÚ Podbořany
PMS Louny
Obec Pšov
Obecní úřad Krásný Dvůr
Střední odborná škola Podbořany
Střední odborné učiliště Louny
Střední odborné učiliště Jirkov
Střední odborné učiliště Most – Velebudice
Základní škola Kadaň – řešení šikany, přednášky apod.
Základní škola Louny – řešení šikany, přednášky apod.
Základní škola Krásný Dvůr
Základní škola speciální Kadaň – členství ve školní radě
PČR
Lesní správa
Vojenské lesy
Myslivecké sdružení Podbořany
Rybářské sdružení Podbořany
Pravoslavná obec v Mostě
farnost Kryry
probační a mediační služba Louny
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova – Praha
Univerzita Jana Ámose Komenského - Praha
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PŘÍLOHY
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