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Vnitřní řád
Tento vnitřní řád upravuje podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve
Středisku výchovné péče Olomouc – Svatý Kopeček, které je součástí Dětského diagnostického
ústavu, SVP, ZŠ a ŠJ Olomouc – Svatý Kopeček, Ústavní 9, 772 00.
Upravuje podrobnosti o obsahu a rozsahu činnosti střediska, o podmínkách, za kterých
středisko poskytuje služby, o organizaci a podmínkách provozu střediska v souladu se Zákonem
č. 109/2002 Sb. ze dne 5. 2. 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších
zákonů v platném znění a dále metodickým pokynem č. j. 24049/2002-24 (Organizace činnosti
středisek výchovné péče), Vyhláškou č. 458/2005 o organizaci výchovně vzdělávací péče ve
střediscích výchovné péče, v souladu se Standardy kvality péče o děti ve školských zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče.
Tento vnitřní řád upravuje provoz a podmínky ambulantních služeb střediska ( v souladu
s výnosem MŠMT č 17/2018), jiné služby toto středisko neposkytuje.
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I. Charakteristika střediska výchovné péče, jeho struktura a provoz

Středisko výchovné péče Olomouc – Svatý Kopeček je součástí Dětského diagnostického ústavu,
SVP, ZŠ a ŠJ Olomouc – Svatý Kopeček, Ústavní 9, 772 00, sídlí v budově na totožné adrese.
Kontakt: tel.: 585 385 106, 775 232 107
webové stránky: www.dduolomouc.cz
e-kontakt: socialni@dduolomouc.cz
Středisko výchovné péče pro děti a mládež bylo zřízeno MŠMT ČR s účinností od 5. 1. 2016.
Středisko výchovné péče (dále jen SVP) nabízí aktuálně ambulantní služby, které
realizuje v rámci standardních činností. Poskytování pobytových služeb bylo zastaveno změnou
zřizovací listiny dnem 19. 11. 2020.
Poskytuje klientům poradenskou, reedukační a terapeutickou péči. Služby doplňují
diagnostické a metodické činnosti. Nabízí a vytváří podmínky pro předcházení vzniku
rizikového chování a doporučuje na základě vyšetření vhodnou formu následné péče. Zároveň
poskytuje následnou péči klientům po ukončení pobytu v některém ze zařízení pro výkon
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. SVP poskytuje své služby dětem a mládeži ve věku od
3 do 18 let, popřípadě zletilým osobám do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle však
do věku 26 let. Dále rodičům, zákonným zástupcům, osobám zodpovědným za výchovu, školám
a jiným odborným institucím.
Posláním střediska je pomoci dětem, členům rodiny, pedagogům a dalším osobám
porozumět příčinám obtížné situace a posílit je v hledání cest k řešení.
Personální zabezpečení střediska ( pro ambulantní služby):





Ředitel zařízení
Speciální pedagog - etoped
Psycholog
Sociální pracovnice

Statutárním orgánem je ředitel DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Olomouc – Svatý Kopeček.
Zaměstnanci zajišťující ambulantní služby SVP jsou zaměstnanci DDÚ Olomouc – Svatý Kopeček
(pracovní úvazek pro SVP je řešen individuálně dle potřeb klientů, přednostně včleněn do 2
pracovních dnů v týdnu – úterý, pátek).
Organizační struktura je součástí VŘ DDÚ Olomouc – Svatý Kopeček (viz. příloha).
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II. Postup při přijímání a propuštění klientů
1. Klient, zákonný zástupce nebo osoba zodpovědná za výchovu nezletilého kontaktuje
středisko buď osobně nebo telefonicky a domluví první schůzku (platí pravidlo jednorázové
konzultace). Osoby odpovědné za výchovu se podílejí na procesu reedukace a resocializace
klientů. Dávají souhlas k přijetí a vedení nezletilého klienta. Podepisují osobní list/
/individuální výchovný plán dítěte. Jsou zváni na konzultace a jsou informováni o práci s
dítětem. Cílem je zapojit je aktivně do procesu spolupráce při řešení daného problému
jejich dítěte.
2. Služba SVP je poskytována až po písemném udělení informovaného souhlasu žadatele, je
seznámen s obsahem, způsoby a metodami provádění služeb, očekávanými výsledky
(sepsání dohody o poskytování služby).
3. Odborný pracovník při první konzultaci s klientem zpracuje záznam o první vstupní
konzultaci, kde jsou znamenány důležité informace anamnestické a vymezení aktuální
problematiky – zakázka klienta.
4. Zákonní zástupci nebo osoby zodpovědné za výchovu se vyjadřují k této formě práce
a podepisují individuální výchovný plán.
5. Individuální výchovný plán je zpracován nejpozději do čtrnácti dnů po přijetí klienta do
ambulantní péče (po sepsání dohody o poskytované péči).
6. Za dokumentaci klienta odpovídá pracovník, který klienta vede. Jedná se o případovou
práci.
7. SVP spolupracuje s příslušnými orgány a institucemi - v pravidelném kontaktu se školou,
popřípadě se sociálním pracovníkem či probačním úředníkem dítěte, které má na starosti (je
jeho odborným garantem péče).
8. Důvodem přerušení nebo ukončení péče může být nemoc či žádost rodičů o vyřazení klienta
z evidence střediska. Důvodem pro vyřazení klienta z evidence může být i opakovaná
neomluvená absence klienta nebo vážné porušování dohodnutých pravidel.
9. Opakovanou neomluvenou nepřítomnost klienta mladšího 15 let je nutné neprodleně
oznámit zákonným zástupcům nebo osobám zodpovědným za výchovu.
10. Při ukončení péče je zpracován závěrečný záznam (zpráva) o klientovi a na vyžádání je
prokazatelně předána zletilému klientovi nebo jeho zákonnému zástupci, kopie závěrečné
zprávy je součástí dokumentace o klientovi. Závěrečnou zprávu o klientovi ambulantního
pracoviště SVP je možno poskytnout se souhlasem zákonného zástupce dalším
spolupracujícím institucím (OSPOD, pobytovému zařízení SVP, popř. zařízení ÚV).
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11. SVP poskytuje následnou péči klientům po ukončení jejich soustavné péče, a to zpravidla po
dobu 1 roku.

Náležitosti individuálního výchovného plánu
Organizační uspořádání výchovně vzdělávací péče o klienta ve středisku vychází z cílů a
potřeb, které jsou vyjádřeny v individuálním výchovném plánu. Klient (zákonný zástupce
nezletilého klienta) dostává ve středisku nabídku diagnostických, preventivně výchovných a
poradenských služeb. Z nich si klient vybírá podle svých možností a povahy problémů, pro
které vyhledal služby střediska. Individuální výchovný plán je zpracován nejpozději do
čtrnácti dnů po přijetí klienta do ambulantního oddělení.
Ředitel střediska nebo jím pověřený pracovník seznámí s individuálním plánem klienta a
zákonného zástupce nezletilého klienta. Klient i zákonný zástupce tuto skutečnost potvrdí
svým podpisem.
Individuální výchovný plán obsahuje zejména:
- osobní údaje klienta (jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu,
popřípadě bydliště, nebyl-li trvalý pobyt udělen);
- důvod žádosti klienta (zákonného zástupce nezletilého klienta) o přijetí do péče
střediska;
- vymezení cílů, kterých chce klient dosáhnout (tzv. zakázka klienta);
- vymezení podmínek spolupráce mezi střediskem, klientem a zákonným zástupcem
nezletilého klienta (tzv. kontrakt) včetně volby postupů a metod, kterých chce klient
využít z nabízených služeb a z návrhu na zaměření péče střediska v oblastech:
- situace a soužití v rodině,
- vzdělávání ve škole, případně vhodné volby další vzdělávací dráhy a přípravy na
povolání,
- vymezení ostatních sociálních vztahů a vazeb;
- plán osobního rozvoje klienta;
- vyjádření souhlasu klienta a zákonného zástupce nezletilého klienta se spoluprací se
střediskem.

III. Organizace činností ve středisku

1. Organizace diagnostických činností:
Základní diagnostickou činnost provádí psycholog nebo etoped. Cílem je jednak zhodnocení
a posouzení stavu a situace klienta pro stanovení návrhů řešení, cílů, ale i nalezení
ponteciálu klienta, který lze v intervenčním či reedukačním procesu využít.
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Diagnostické činnosti jsou realizovány formou individuální či skupinovou.
Diagnostické činnosti zahrnují:
- psychologickou diagnostiku osobnosti
- speciálně pedagogická a pedagogicko-psychologická diagnostiku (zaměřenou na projevy
rizikového chování)
- sociální diagnostika podmíněnosti příčin poruch chování a sociálního vývoje.

2. Organizace výchovně vzdělávacích činností:
Činnost střediska je zaměřena preventivně a spadá do oblasti preventivně výchovné
péče (dle zákona č. 109/2002 Sb.)
Činnosti výchovně vzdělávací jsou zejména:
a) výchovně vzdělávací činnost zaměřená na předcházení poruchám chování nebo jejich
nápravu,
b) vypracování individuálního výchovného plánu podle § 3 odst. 4 a podpora klienta při
naplňování tohoto plánu,
c) jednorázové, krátkodobé a dlouhodobé vedení klientů formou individuální, skupinové
činnosti,
d) další činnosti zaměřené na podporu osobnostního růstu klientů (včetně aktivit zájmových,
sebepoznávacích),
e) zpracování a realizace cíleného výchovně vzdělávacího programu pro třídní kolektivy při
řešení situace na podnět školy nebo školského zařízení (zejména cíleně pro třídní kolektivy
klientů v péči SVP).

3. Organizace poradenských činností:
Poradenskou činnost poskytuje středisko klientům i jejich zákonným zástupcům nebo
osobám zodpovědným za výchovu buď přímo v osobním rozhovoru při prvním kontaktu
nebo prostřednictvím telefonu či elektronické pošty. Poradenská činnost je poskytována
také pedagogům. Pracovníci SVP si vyhrazují právo nesdělovat při poskytování
poradenských služeb takové informace, které by mohly vést k jakémukoli ohrožení klienta.
Činnosti poradenské jsou:
a) poradenská intervence včetně telefonické intervence a psychologická podpora
poskytovaná klientovi, jenž je v obtížné životní situaci, kterou není schopen sám vyřešit,
b) poradenská činnost zaměřená na prevenci rizikového chování, na řešení problémů
vzniklých v důsledku poruch chování klienta a nežádoucích vlivů a odborná činnost
zaměřená na sociální a emoční podporu, podporu klienta k motivaci k další práci na sobě,
c) poskytování informací o dalších možnostech v oblasti psychologických, sociálních či
zdravotních služeb
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4.

Organizace terapeutických činností:
Cílem terapeutických činností je hlubší poznání klienta sebe samého, hledání vlastního
východiska z dané situace. Terapeutická práce směřuje k podpoře osobnostního rozvoje
klienta, provází ho.
Činnosti terapeutické:
a) jsou realizovány formou individuální, skupinovou, rodinou v souladu s cíli individuálního
výchovného plánu klienta
b) využívají především metodu vedení terapeutického rozhovoru, nácviky, modelové
situace a využití expresních terapií
c) jsou poskytovány odborným pracovníkem, který splňuje veškeré kvalifikační
předpoklady k výkonu této služby

5.

Organizace metodických činností:
Středisko poskytuje metodické služby, jejichž cílem je metodická podpora a edukace
pedagogů v oblasti rizikového chování.
Na základě podnětu obdrženého ze školy poskytuje oddělení ambulantní pedagogickým
pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence rizikového chování, poradenské
služby i metodickou pomoc v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a žáků s rizikem či projevy
poruch chování. Dále středisko může zabezpečovat pro školu preventivně výchovné činnosti
s třídními kolektivy.
Metodické činnosti jsou poskytovány formou individuálních či skupinových konzultací
pedagogům, může je poskytovat psycholog, etoped či sociální pracovník v rámci své
odbornosti.

6.

Další činnosti:
Středisko může realizovat další, doplňkové činnosti, které odpovídají cílům a poslání
střediska, souvisí se standardními činnosti střediska. Pracovníci střediska musí být k výkonu
takovýchto činností kompetentní. Mezi doplňkové činnosti střediska patří např. vzdělávací
programy, krizová intervence, vedení případových konferencí, atd.

IV. Práva a povinnosti klientů
1. Klient má právo:
- na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností,
- na respektování lidské důstojnosti,
- na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho
schopnostmi, nadáním a potřebami,
- být seznámen se svými právy a povinnostmi - před přijetím s vnitřním řádem střediska,
- účastnit se činností a aktivit střediska organizovaných v rámci výchovného programu,
- obracet se s žádostmi, stížnostmi a návrhy na vedoucího střediska a pedagogické pracovníky
střediska,
- vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají,
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požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem
orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva
nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti dalších osob,
- spolupracovat na svém individuálním programu, vyjadřovat se k zamýšleným krokům.
2. Klient je povinen:
- plnit ustanovení vnitřního řádu střediska a pokyny všech pracovníků, kteří se podílejí na
jeho výchově a naplňování individuálního výchovného plánu,
- dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví,
- chovat se zdvořile ke všem pracovníkům střediska, k ostatním klientům, i ke všem osobám,
s nimiž přijde do styku,
- chodit do SVP včas a řádně upraven - v rámci ambulantní péče,
- aktivně se účastnit všech činností střediska, které vyplývají z individuálního plánu,
- zachovávat v prostorách zařízení a jeho okolí čistotu a pořádek, neničit zařízení střediska.
-

3. Klientům není dovoleno:
- porušovat vnitřní řád SVP,
- vnášet do areálu SVP alkoholické nápoje a jakékoli omamné či návykové látky včetně
tabákových výrobků,
- užívat alkoholické nápoje, omamné či návykové látky včetně tabákových výrobků, a to i v
prostorách před budovou SVP,
- násilně řešit vzniklé situace (slovně i fyzicky),
- kouřit elektronické cigarety, a to i v prostorách před budovou SVP
- během činností používat mobilní telefon,
- zneužívat osobní informace či jakékoli jiné informace o ostatních klientech,
- pohybovat se v areálu SVP mimo stanovený čas či program.

4. Postup při podávání a vyřizování žádostí, stížností a návrhů
Při podávání žádostí, stížností a návrhů postupuje klient následujícím způsobem:
Klient předává žádost, stížnost nebo návrh speciálnímu pedagogovi či psychologovi ústní či
písemnou formou. Dále předává písemnou nebo ústní žádost, stížnost či návrh přímému
nadřízenému pracovníka (viz. organizační struktura).
Řediteli DDÚ a SVP se podává žádost, stížnost či návrh písemnou formou. Lhůta pro písemné
vyjádření ke stížnosti je do 30 dnů.
O podání stížnosti (žádosti či návrhu) je proveden záznam do podacího deníku zařízení.
Klienti jsou informováni o možnosti podání stížnosti ke zřizovateli střediska (MŠMT ČR) a
k dalším institucím. Klient pořadí kroků využívá dle svého uvážení. Zákonný zástupce klienta
postupuje obdobně.

V. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu
1. Práva zákonných zástupců:
Zákonní zástupci nezletilého klienta jsou osoby, které jsou v souladu se zákonem nebo
rozhodnutím soudu, oprávněny jednat za dítě. Těmto osobám je vyhrazeno:
- požádat o ambulantní služby v rámci preventivně výchovné péče,
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2.
-

uzavírat smlouvu o poskytování preventivně výchovné péče se střediskem,
právo na informace o dítěti formou konzultace s pracovníky SVP,
právo na projednání opatření zásadní důležitosti předem se zákonným zástupcem
nezletilého klienta (nehrozí-li nebezpečí z prodlení),
ukončit nebo přerušit péči o klienta po předchozím projednání.
Zákonní zástupci mají povinnost:
při přijetí dítěte do střediska předat požadované a potřebné informace o klientovi
seznámit se s vnitřním řádem střediska a dodržovat jeho ustanovení,
oznámit bezodkladně středisku podstatné okolnosti, týkající se zejména zdraví a výchovy
dítěte,
hradit škody na majetku SVP, jež způsobí jejich dítě či mladistvý,
účastnit se jednotlivých součástí programu ve středisku, jsou – li k tomu vyzváni

3. Účast osob odpovědných za výchovu na výchovně vzdělávacích činnostech střediska
Zákonní zástupci klienta spolupracují s pracovníky střediska a respektují jejich doporučení, a
to zejména v rámci terapeutických aktivit. Absolvují individuální rozhovory s odbornými
pracovníky střediska, účastní se skupinových aktivit pro děti a rodiče – společné schůzky,
popřípadě dalších aktivit doporučených v rámci služeb SVP.
4. Poskytování informací o nezletilém klientovi
Informace o klientovi nesmí být poskytnuty třetí osobě bez předchozího souhlasu
klienta,resp. jeho zákonného zástupce.
Bez souhlasu zákonného zástupce jsou podávány informace o nezletilém klientovi pouze
zdravotnickým pracovníkům v případě nutnosti poskytnutí neodkladné zdravotní péče, dále pak
v případech stanovených zvláštními právními předpisy.
K poskytování informací škole, vyžadujeme od zákonných zástupců písemný souhlas.
5. Způsob ukončení péče v rámci ambulance
- po dohodě mezi pracovníkem střediska, zákonnými zástupci a klientem,
- klient a jeho zákonní zástupci se opakovaně nedostaví na smluvené konzultace a neomluví
se,
- klient a jeho zákonní zástupci nejeví zájem o spolupráci.
Při ukončení spolupráce je vypracována závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva je uložena
v dokumentaci klienta a na vyžádání předána zákonnému zástupci. Může být předána i dalším
orgánům a institucím, pokud s tím zákonný zástupce nezletilého klienta nebo zletilý klient
vyjádří písemný souhlas.

VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany
Pracovníci střediska v rámci poskytované péče zabezpečují ochrany zdraví klientů, podávají
jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a počínají si tak, aby nebylo
ohroženo zdraví klienta, ani ostatních pracovníků.
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Každý klient je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví. Hrozí-li škoda,
je povinen na ni upozornit přítomného pracovníka.
Utrpí-li klient úraz, musí jej nahlásit neprodleně pracovníkovi SVP, který je povinen
poskytnout první pomoc a zajistit lékařské ošetření.
Postup při úrazech klientů
Utrpí-li klient úraz, postupují pracovníci střediska tak, aby mu byla co nejrychleji a
nejefektivněji poskytnuta první pomoc a následná lékařská péče. Zákonní zástupci jsou
kontaktováni a informováni bez zbytečného odkladu po události, další postup se řídí platnými
předpisy ve školách a školských zařízeních.
Postup při intoxikaci klienta
V případě odůvodněného podezření na intoxikaci klienta alkoholem nebo jinými
návykovými látkami se klient se souhlasem zákonného zástupce podrobí testu na zjištění
návykové látky, a to buď přímo v SVP nebo ve zdravotnickém zařízení.
O intoxikaci klienta informuje pracovník střediska zákonného zástupce nezletilého klienta.
Pedagogický pracovník, který stav zjistil, provede podrobný záznam do dokumentace klienta.
Případ je projednán a je stanoveno odpovídající opatření.
Postup při úmyslném sebepoškození klienta
Dojde-li k úmyslnému sebepoškození (např. při pořezání se ostrým předmětem v rámci
autoagrese, v abstinenčním rozladu či požití léků, při demonstrativním pokusu o sebevraždu)
nebo při sebevražedném pokusu klienta, poskytne pracovník střediska, který situaci zjistil,
bezodkladně první pomoc.
V případě sebevražedného pokusu vždy – v případě sebepoškození podle zdravotního stavu a
charakteru poranění klienta – přivolá pedagogický pracovník záchrannou službu.
O sebepoškození nebo pokusu o sebevraždu nezletilého klienta informuje pracovník
střediska bez zbytečného odkladu zákonného zástupce nezletilého klienta.
Pedagogický pracovník, který stav zjistil, provede podrobný záznam do dokumentace klienta.
Postup při agresivitě klienta
V případě agresivních projevů klienta, kterými ohrožuje zdraví nebo život svůj či jiné osoby,
je klient izolován od ostatních klientů, aby byla zajištěna bezpečnost.
Není-li možné zklidnit agresivní projevy klienta běžnými výchovnými postupy, např. při vlivu
omamných a psychoaktivních látek nebo v důsledku duševního onemocnění, je pedagogickým
pracovníkem přivolána záchranná služba, případně Policie ČR. O situaci je bez zbytečných
odkladů informován zákonný zástupce nezletilého klienta. O situaci provede pracovník střediska
podrobný záznam do dokumentace klienta. Případ je projednán a je stanoveno odpovídající
výchovné opatření.
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VII. Etické zásady
Etické zásady střediska jsou ve prospěch a bezpečí klientů a směřují k základním etickým
principům:
- zásada neškodit – zda pracovník svou intervencí či nečinností klientovi záměrně či
z nekompetentnosti neškodí,
- snaha chránit klienta a prosazovat dobro pro něj, chrání jeho důstojnost a práva,
- respekt ke klientovi – jeho názoru a svobodnému rozhodování, jednání s účastí a založené
na vztahu důvěry,
- rovný přístup bez ohledu na rasu, pohlaví, věk, vyznání
- dodržování profesní hranice vztahu vůči klientovi i mimo pracovní dobu
- zachovávání mlčenlivosti ve smyslu ochrany osobních údajů, chrání klientovo právo na
soukromí
- zaměřuje se na klientovy silné stránky, neznevažuje jeho osobnost ani jeho nepříznivou
životní situaci
- sebeúcty pracovníka jako základ sebereflexe, dalšího sebevzdělávání a péče o sebe.
Pracovníci střediska jsou obecně vázáni zásadami stanovenými Etickým kodexem DDÚ a SVP
Olomouc – Svatý Kopeček., které stanovují též etiku vztahů pracovníků k zaměstnavateli či
k ostatním kolegům.

VIII. Závěrečná ustanovení
Povinností každého pracovníka střediska je seznámit se s předmětem činnosti střediska
dle zřizovací listiny střediska, s vnitřním řádem střediska, s pracovním řádem škol a školských
zařízení, s bezpečnostními a hygienickými předpisy dle svého pracovního zařazení, se všemi
dalšími vnitřními předpisy střediska a celého zařízení.
Dodržovat veškeré legislativní předpisy související s výkonem profese a pokyny nadřízených
pracovníků.

Tento Vnitřní řád SVP Olomouc – Svatý Kopeček nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021 a plně
nahrazuje VŘ ze dne 27. 12. 2018, účinný od 1. 1. 2019.

PhDr. et Mgr. Zdeněk Pochyla
ředitel DDÚ a SVP

Olomouc – Svatý Kopeček, 9. 8. 2021
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Příloha:
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA DDÚ, SVP, ZŠ A ŠJ OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
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