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      KONCEPCE TRANSFORMACE VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU, STŘEDNÍ 
ŠKOLY A STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE NA ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ 
PRO CHLAPCE S ULOŽENOU OCHRANNOU VÝCHOVOU V OBDOBÍ 
2020-2025  

                       ZMĚNA – POTŘEBA, NUTNOST A VÝZVA 

 

Tato koncepce, jak už z názvu vyplývá, si klade za cíl připravit podmínky a následně 
realizovat transformaci Výchovného ústavu, střední školy a střediska výchovné péče Nový 
Jičín na odborné školské zařízení pro chlapce s uloženou ochrannou výchovou. Tento cíl 
vychází z dlouhodobého záměru zřizovatele a výsledků společných opakovaných jednání ze 
strany MŠMT, oddělení metodického řízení a podpory PŘO, s vedením našeho zařízení již od 
ledna roku 2018.  

Transformace je pro naše zařízení skutečně radikální a přelomová změna, se kterou souvisí, a 
na kterou musí navazovat i úplná změna náhledu na výchovu a vzdělávání umísťovaných 
chlapců. Ta musí vycházet jak z podrobné analýzy současného stavu zařízení vycházející 
z analýzy edukačních procesů výchovy a vzdělávání, analýzy cílové skupiny budoucích 
umísťovaných chlapců ale i analýzy kultury organizace.  

Cílem transformovaného zařízení tedy není pouze vytvořit servisní zařízení poskytující jenom 
služby, na které mají umístěné děti, v našem případě chlapci ve věkovém rozmezí 12 – 18 let 
s uloženou ochrannou výchovou, ze zákona bezesporu nárok, ale mělo by mít především 
školským zařízením, jehož ambicí je naplňovat své kompetence, což je reedukovat a 
resocializovat. Znamená to především v praxi naplňovat cíle v souladu s cíli standardů 
kvality, tedy zejména všestranně rozvíjet osobnosti všech svěřených chlapců se záměrem 
změnit a především zlepšit jejich perspektivu nového zapojení se do společnosti a pracovního 
uplatnění. Předpokladem uložení ochranné výchovy totiž je jejich selhávání v tomto procesu. 
Procesy reedukace a resocializace musí vycházet z individuálních výchovně vzdělávacích 
potřeb, ale i možností, schopností a specifických limitů rozvoje osobnosti těchto chlapců a 
také potřeb zajištění jejich bezpečí a zvyšování šancí na jejich brzký návrat do rodiny.  

Máme-li být v procesu transformace úspěšní, musíme umět v níže uvedených časových osách 
poskytnout výchovně vzdělávací proces, v našem případě konkrétně proces reedukace pro 
všechny umísťované chlapce s uloženou ochrannou výchovou a především zajistit, aby tento 
proces byl bezpečný, efektivní z hlediska vynaložených finančních nákladů na změnu 
v podobě perspektivy chlapců. Zároveň musíme být schopni ať už preventivně nebo také 
aktuálně bezprostředně reagovat a čelit nepříjemným sociálně patologických jevům a potížím, 
kterým se vzhledem k umísťovaným chlapcům nelze vyhnout. Tato koncepce dává 
jednoznačný směr a perspektivu vytvořit podmínky to zvládnout v určitých posloupných 
krocích. Vyžaduje však potřebné změny nejen v procesu výchovy a vzdělávání, ale také 
v přístupu zaměstnanců, v neposlední řadě také oblasti stavebních úprav materiálně 
technického vybavení a s tím souvisejících nezbytných investic. Vše musí vycházet 
z podrobné analýzy současného stavu zařízení, ale také analýzy edukačního procesu, analýzy 
potřeb umísťovaných chlapců a také analýzy kultury organizace a potřeby jejich změn. 
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ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ZAŘÍZENÍ 

Silné stránky 

• Zařízení má dobré materiálně technické, stavební a prostorové zázemí. Rozsáhlý areál 
a především komplex budov skýtá možnosti pro postupné vytvoření stavebně 
oddělených jednotek, a to jak pro výuku, tak i výchovu. Bude však nutné jej 
přizpůsobit novým potřebám edukace chlapců a oprostit se od ustáleného pojetí 
využití těchto prostor uzpůsobeného historicky pro velký počet chlapců a pro ně 
nastaveným čtyřem učebním oborům s deseti třídami, jak tomu bylo v minulosti. Ten 
je již dávno překonaný a nevratný, i přes tento fakt bohužel někteří zaměstnanci 
nejsou schopni jej akceptovat. 

• Dlouhodobým konzistentním působením se na úseku ochranné výchovy podařilo 
nastavit, funkční a respektovaný systém režimových opatření. 

• Za největší přednost lze však považovat velmi kvalitní součinnost a vztahy se 
zřizovatelem, metodickým vedením (DÚM Ostrava, DDÚ Bohumín), městem Nový 
Jičín, OSZ a OS v Novém Jičíně, PČR a dalšími spolupracujícími institucemi.  

• Vznikem a přínosem SVP pro klienty a jejich rodinné systémy z regionu se změnil i 
náhled obyvatel a vedení města na naše zařízení. Vyvstala potřeba rozšířit působení i 
detašovaného pracoviště ve Frenštátě pod Radhoštěm, což k dnešnímu dni funguje 
jako ambulantní středisko s nepřetržitým provozem i na základě nadstandartní 
spolupráce s vedením města . 

 

Slabé stránky 

Proces vzdělávání ve VÚ není dostatečně efektivní a flexibilní k individuálním vzdělávacím 
potřebám chlapců přijímaných do zařízení. Z toho pramení nízká motivace, odmítání a vzdor 
chlapců vůči vzdělávacímu procesu, což je následně konkretizováno a specifikováno 
v analýze výchovně vzdělávacího procesu. Chybí komplexní pojetí a propojení výchovy a 
vzdělávání, jasně nastavené klíčové kompetence, ke kterým bychom měli chlapce směřovat s 
přesahem k začlenění do společnosti, pracovního uplatnění – pozitivní životní perspektivy. Je 
zde také absence kontroly naplňování tohoto procesu a jeho výsledků (evaluace, katamnéza). 
Dále zde je nutno neustále připomínat dva jevy, které jsou dlouhodobé a jejichž eliminace či 
snížení vyžaduje dlouhodobý proces komplexních opatření. Jedná se o chronicky se opakující 
projevy šikany a negativní vliv špatných interpersonálních vztahů a nesouladu určitých 
profesních skupin na výchovně vzdělávací proces, psychosociální klima na pracovišti i chod 
celého zařízení, což úzce souvisí s kulturou organizace. 
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ANALÝZA KULTURY ORGANIZACE 

 
Kultura organizace našeho zařízení je velmi silně charakterizována dlouhodobým 
nenaplňováním cílů a přání jak v oblasti centrální, tak i individuálně pracovních. Převládající 
je tak byrokratická výkonnost zaměřená na problém, kterým je tu především snaha o udržení 
chodu organizace v podobě nastavené historicky jiným podmínkám a požadavkům na 
obdobné instituce dříve.  
Stále převládají negativistické postoje a přesvědčení o zbytečnosti  jakýchkoliv změn jak 
v oblasti výchovy a vzdělávání, tak i změn organizačních. Ty jsou však nezbytné vzhledem 
k změně požadavků, zaměření a cílů procesu reedukace v našich zařízeních. Tyto požadavky 
v současné době vychází z nároků a práv společnosti zastoupené soudy, pracovníky 
OSPODU, odborné veřejnosti, ale především z individuálních potřeb reedukace 
umísťovaných chlapců a jejich rodinných systémů.  
Bohužel je tak v naší organizaci převažující vnější negativní náhled na smysluplnost a 
efektivitu našeho zařízení, částečně některými subkulturami organizace přijímán a vzniká 
pocit izolovanosti deziluze, možná až zmaru. 
Je také pravdou, že převážná část energie je v zařízení věnována neustálým řešením nějakých 
krizí a doslova vyplýtvána „hašteřivostí“ a soupeřením vnitřních profesních skupin, nebo i 
jednotlivců, které o sobě získávají negativní informace a naopak důležité informace si 
nepředávají. Není tak dostatek času na plánování a především reflektování práce, protože 
pozornost se vždy upíná na daný okamžik a jeho požadavky. Chybí opravdové pozitivní 
hodnocení a prožitek byť by drobných úspěchů či naplnění dílčích cílů. 
Tyto negativní aspekty a mnohé další jsou mapovány v zařízeních institucionální výchovy 

obecně
1, pro naše zařízení jsou však výše uvedené jednoznačně platná. Současný stav kultury 

naší organizace je tedy neutěšený a vyžaduje změnu. Ta, která vychází z vnějšího pohledu na 
naše zařízení, můžeme změnit pouze změnou vnitřní, tedy změnou podmínek pro práci a 
naplňováním cílů organizace, edukace chlapců i konkrétních cílů a ambicí zaměstnanců. 
Zjevnou a strategickou úroveň můžeme měnit průběžně a proces je již zahájen. Počátkem je 
reálná a smysluplná vize, přesvědčení smysluplnosti a naplňování jak u ředitele, tak nezbytně 
i u všech vedoucích pracovníků. Následně se musí projevit v jejich plánování s očekáváním 
vyhodnotitelných výsledků. Změna na úrovni centrální bude procesem dlouhodobým. 
Absence požadovaných hodnot, případně změny u hluboce zakořeněných přesvědčení 
vyžadují čas a musíme připustit, že některá budou prakticky neměnná. Naopak u subkultur a 
jednotlivců čekajících na změnu a otevřeným výzvám, budou změny příležitostí k novým 
náhledům a možnostem uplatnění.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1
 Sekera s.62 



5 
 

ANALÝZA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU 

Silné stránky: 

• Dobré materiálně technické vybavení a zázemí pro vzdělávání i praxi v jednom areálu 
zařízení. 

• Možnost chlapců ověřovat dovednosti získané ve škole a na praxi v rámci pracovních 
činností. 

• Kvalitně nastavená a funkční režimová opatření na oddělení OV, která jsou chlapci i 
vychovateli akceptovatelná a přijímaná. 

• Individuální schopnosti a dovednosti některých zaměstnanců směřovat výchovu případně 
vést kroužky s konkrétním zaměřením, (sport, hudba, příroda, vaření a další). 

 

Slabé stránky: 

• Nízká provázanost vzdělávání a výchovy, celkově není komplexní zaměření výchovně 
vzdělávacího procesu na požadované kompetence chlapců zaměřené na jejich životní 
perspektivu. 
 

• Nízká efektivita vzdělávání: opakovaný nízký nebo žádný počet chlapců, kteří splní 
požadavky pro vykonání závěrečných zkoušek v jednom z učebních oborů. 

• Konkrétně obor strojní mechanik byl jednoznačně pro naše chlapce příliš náročný, 
nepopulární a vzhledem k průměrné délce pobytu chlapců v našem zařízení, který stále 
klesá (časově pro chlapce při třech letech studia), celý prakticky nerealizovatelný. Proto 
k 01.09.2020 bylo utlumeno vzdělávání v tomto oboru. 

• Nepřipravenost vzdělávacího systému zařízení na umísťované chlapce se speciálně 
vzdělávacími potřebami nebo chlapce, které nelze zařadit do edukačního programu 
v rámci jednotlivých učebních oborů – absence pracovně výchovné skupiny. V tomto 
směru je nutno si uvědomit legislativní nemožnost zařazovat umísťované chlapce do 
učebních oborů bez souhlasu chlapce respektive jeho zákonného zástupce.  
 

• Výchovné cíle jsou v koncepčních materiálech zařízení definovány spíše obecně a pro 
jednotlivé pedagogy jsou pak hůře uchopitelné. Konkrétní výchovné a zájmové činnosti, 
či spíše jejich cíle, jsou pak často spíše nahodilé, bez výchovného efektu a návaznosti na 
hlavní cíle výchovně vzdělávacího procesu zařízení. 
 

• Rozpory mezi pedagogy v postojích a názorech na výchovu a vzdělávání chlapců obecně, 
ale i na výchovu a vzdělávání konkrétních chlapců. Z čehož je zjevný požadavek na 
narovnání narušených interpersonálních vztahů (vychovatel x učitel, vychovatel x mistr, 
mistr x učitel), jež jsou vnímané chlapci jako nejednotnost a negativní vzor. 
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Rizika, hrozby: 

• Vzdělávání v zařízení se stává formálním konstruktem bez zohlednění individuálních 

vzdělávacích potřeb chlapců, bez ambice uvědomělého směřování k nabývání základních 

kompetencí chlapců, ale především bez respektu k jejich osobnostnímu růstu a životním 

perspektivám mimo zařízení. Vzdělávací konstrukt zůstane zaměřen sám na sebe na 

zabezpečení svého chodu bez ohledu na změny ve vývoji současných trendů resocializace 

a reedukace umísťovaných chlapců. 

 

• Úplná ztráta motivace chlapců ke vzdělávání, narušování, negace výuky a agrese chlapců 
při vyžadování plnění školních povinností. 
 

• Dalším negativem je nemožnost soustavného výchovně vzdělávacího působení daná 
nepřítomností chlapců v zařízení – útěky, vazba, výkon trestu odnětí svobody. Pocity 
zmaru a frustrace z dlouhodobého nenaplňování smyslu výchovy a vzdělávání a 
profesních ambicí pedagogů – učitelů a mistrů – s možným nástupem syndromu vyhoření. 
 

Cíl a prostředky: Od výchovy a vzdělávání k edukaci a reedukaci 

Opravdu zásadní změna přístupu v edukaci. Právě v zařízení, kterým se chceme stát, je nutné 

přistupovat k pojmu edukace, resp. reedukace v jejím komplexním pojetí neoddělitelnosti 

výchovy a vzdělávání. Edukační proces- tedy učení ve smyslu získávání zkušeností, utváření a 

pozměňování jedince v průběhu jeho života
2 , v našem případě pobytu v našem zařízení je 

nástrojem k dosažení cíle.   
Učení v tomto smyslu musí být prioritou nejen školních vzdělávacích programů, ale i při 
jednotlivých činnostech, a to jak ve výuce v jednotlivých oborech respektive třídách naší 
střední nebo základní školy, tak i při výchově, abychom mohli hovořit o edukačních 
procesech.  
Důraz při všech edukačních procesech musí být zaměřen na získávání a posilování níže 
uvedených klíčových kompetencí: 
Klíčové kompetence u chlapců zařazených v základní škole: 

o Kompetence k učení 
o Kompetence k řešení problémů 
o Kompetence komunikativní 
o Kompetence sociální a personální  
o Kompetence občanské  

 
Kompetence, ve kterých umísťovaní chlapci selhávají - užší klíčové kompetence pro 
reedukaci všech chlapců v zařízení: 

 Kompetence v oblasti emocí a emočního prožívání (uvědomování si vlastních pocitů, 
práce s emocemi jejich přijetí, možná korekce) s tím souvisí další kompetence 

 kompetence v oblasti sebeovládání 
 kompetence k navazování a udržování vztahů 
 Kompetence v oblasti sebehodnocení, sebeúcty 
 Kompetence ke zdravému sebeprosazení 

                                                 
2
 Průcha str. 76 



7 
 

 Kompetence k pochopení a respektování nejen právních, ale i morálních a 
společenských norem 

 Kompetence k odpovědnosti a odpovědného rozhodování 
 

Klíčové kompetence pro chlapce starší 15 let umístěných v SŠ, respektive zařazených v PVS: 
 Kompetence pracovní 
 Kompetence k profesnímu směřování 
 Kompetence k přechodu do samostatného života 
 Kompetence k vedení vlastní samostatné domácnosti 
 Kompetence k uplatnění se a začlenění do společnosti 
 Kompetence rodičovské  

 
Veškeré edukační procesy v oblasti posilování uvedených kompetencí musí být směřovány 
k tomu, aby chlapec byl kompetentní v užším slova smyslu k samostatnému životu ve 
společnosti. Měl by tedy být takového života nejen schopen, ve smyslu přežití, ale být k němu 
způsobilý ve smyslu uvědoměním si určitých pravomocí a práv, ale i povinností dospělého 
člověka vůči sobě, rodině, kamarádům, společnosti, státu a světu. I v kritických a zátěžových 
situacích by měl být schopen vlastního odpovědného rozhodování a na základě kritického 
myšlení a správného vyhodnocení situace, volit řešení, která povedou k naplňování jeho přání 
a potřeb, ale budou také zároveň v souladu se společenskými a právními normami. 
 
Zvláště v našem procesu reedukace musí být každá edukativní činnost plánována v souladu 
s průřezovými tématy – okruhy aktuálních témat současného světa dle příslušných rámcových 
vzdělávacích programů.  
Jejich aktivní a adekvátní zapojování do všech edukačních procesů v našem zařízení a jejich 
pravidelná kontrola a vyhodnocování je nezbytností všech pedagogických pracovníků, tak 
především vedoucích pracovníků, kteří je musí začlenit do příslušných edukačních konstruktů 
(ŠVP, výchovných plánů, IVP atd).  
Systém procesu reedukace v našem zařízení musí být postaven na principu motivace 
umístěných chlapců k pozitivním změnám. Motivace v rámci reedukace v našem zařízení 
musí mít obě polohy a to jak vnitřní, tak vnější.  
Vnitřní motivace je zaměřena na naplňování konkrétních cílů v rámci realizovaných procesů 
reedukace v zařízení. Tedy v souladu s teorií kognitivně behaviorální terapie musí být aktivita 
a snaha chlapce o tyto změny v podobě jeho aktivního zapojování se do jednotlivých 
edukačních procesů nějakým způsobem pozitivně ohodnocena a musí jej přibližovat ke 
stanoveným cílům. Naopak nezájem o edukativní procesy, nebo negace těchto procesů, 
případně nerespektování a negování režimových prvků, či nevhodné projevy chování a 
rizikové jevy musí být provázeny přirozenými následky v podobě výchovných opatření. Vše 
musí mít pro chlapce i zaměstnance ucelenou a jasnou podobu v motivačním systému 
hodnocení.  
V rámci vnější motivace musíme vést chlapce k vnitřním trvalým změnám v postojích 
k sebeuplatnění a seberealizaci v rámci společnosti a v profesním uplatnění. A také u chlapců 
posilovat vědomí zodpovědnosti za případná nesprávná rozhodnutí a nevhodné projevy 
chování ve společnosti jak v podobě narušení cílů a možností seberealizace, tak v podobě 
právního povědomí přirozených následků jako jsou sankce za přestupky, nebo tresty za 
závažnější porušení právních norem.  
Prioritou musí být vhodná motivace chlapců, kteří opakovaně selhávali a selhávají v učení, 
sebeprosazení a uplatnění se ve společnosti, které se svým chováním mstí, provokují. Dát 
těmto chlapcům prostor a možnosti získat zpět svou sebeúctu, získat pocit, že mohou 
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dosahovat úspěchů jak v učení, tak práci a mohou se tedy uplatnit ve společnosti je úkol 
velice náročný. Je však zásadním prostředkem a nástrojem reedukace v našem zařízení. 
Motivace chlapců by tak měla být provázána ve všech činnostech všech zaměstnanců po celou 
jejich pracovní dobu. 
 

Skutečnou výzvou a radikální změnou je zřízení ZŠ a pracovně výchovné skupiny: 

S přechodem na chlapce s uloženou ochrannou výchovou od 12 let věku bylo nutno připravit 
jejich vzdělávání v podmínkách základní školy. S tím ale souvisí i zvýšený počet chlapců se 
speciálními výchovně vzdělávacími potřebami, u nichž lze očekávat vyšší zátěž a vyžadující 
specifický přístup a spolupráci s odbornými pracovníky zařízení i dalšími odborníky (PPP, 
SPC, lékař, pedopsychiatr). 

Jednoznačně tedy vyvstala potřeba připravit podmínky pro stavebně oddělené prostory ZŠ. To 
znamená vhodné ubytování a materiálně technické zázemí pro dvě samostatné výchovné 
skupiny a pochopitelně vznik dvou tříd základní školy, se zázemím pro pedagogy rovněž 
stavebně oddělené od vzdělávání v učebních oborech.  
Rovněž je nutné postupně v horizontu do konce roku 2021 vytvořit podmínky pro vznik 
pracovně výchovné skupiny. A to nejen uvedené materiálně technické, ale i sestavením 
kvalitního týmu pedagogů, kteří budou její činnost dle připravených školních vzdělávacích 
programů respektive IVP zajišťovat. 
V následujících letech (od školního roku 2022/2023) bude nutné postupně snížit počet 
učebních oborů, které vzhledem k počtu chlapců stejně nejsou udržitelné, a to konkrétně buď 
obor dřevařská výroba nebo obor malířské a natěračské práce.  
 
Změny: 
Vzhledem k těmto změnám bude nutné zasáhnout do ustálených a dříve neměnných 
podmínek tzv. „statusu quo“ dříve odděleného vzdělávání a výchovy.  
Právě ze specifických faktorů výchovy a vzdělávaní vyplývajících z podrobné SWOT analýzy 
vznikají konkrétní nové požadavky tohoto procesu, kterými budou především: 
• zvýšené nároky na zabezpečení bezpečnosti reedukačního procesu v zařízení 
• flexibilita v oblasti nabídky vzdělávání a rozvíjení osobnosti chlapců odpovídající 
jejich skutečným potřebám, schopnostem a limitům daným jejich věkem, rozumovými 
schopnostmi a dalšími faktory vycházejících z osobnostních rysů, ale i životní historií 
chlapců.  
• potřeba nastavení a uplatňování režimových opatření v procesu výchovy a vzdělávání, 
• potřeba vytvoření a realizace funkčních preventivních a terapeutických programů ke 
snižování sociálně patologických jevů (agrese, šikany) a dalších,  
• schopnost reagovat na fluktuaci umísťovaných chlapců. 
 
 
Příležitosti: 
Základním „stavebním kamenem“ bude v horizontu do konce školního roku 2021/2022 
vybudování týmu, který by soustavně pracoval se skupinou chlapců vyžadující soustavnou 
intenzivní individuální péči. Je nutné pro ně zajistit podmínky. V rámci těch materiálně 
technických se jedná o vytvoření stavebně odděleného prostředí vybaveného prvky tzv. anti 
vandal systému.  
Zásadní význam má rovněž potřeba zvyšování schopností znalostí a dovedností pro práci 
s takto „náročnými chlapci“ zohledněné v DVPP, posilování vzájemné podpory a dobrých 
interpersonálních vztahů. V týmu by měl být odborný pracovník speciální pedagog – garant 
vedení tvorby a naplňování ŠVP a IVP, potřebný počet vychovatelů a v případě nároku, by 
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měly být zabezpečeny podpůrné prostředky. Pracovníci tohoto týmu by měli být připraveni a 
umět flexibilně rozvíjet i chlapce přijaté do našeho zařízení na omezenou, krátkou dobu, se 
speciálními vzdělávacími potřebami i zátěží hraniční s psychiatrickou diagnózou.  I takoví 
chlapci k nám budou zařazováni a jejich počet se bude zvyšovat. Práce s těmito chlapci je 
náročná vyžaduje výběr kvalitních a motivovaných pracovníků, kteří jsou schopni přijmout 
rozvoj těchto chlapců jako výzvu a budou společně participovat na preventivních léčebně 
výchovných programech, tvorbě a realizaci IVP a svém odborném růstu a psychohygieně. V 
rámci přirozené fluktuace zaměstnanců je důležitý aktivní nepřetržitý proces včasného 
vyhledávání takovýchto vhodných, kvalifikovaných zaměstnanců. 
 
Neméně důležité je vytvoření podmínek pro výchovné činnosti zaměřené na požadované 
kompetence chlapců, byť v časovém horizontu let 2022 a 2023:  

- přestavba části dílen na cvičné byty,  
- úprava části prostor dílen pro pracovně výchovné činnosti,  
- rozšíření stávající kuchyňky,  
- připravit možnosti pro získání grantu nebo investic na nákup zahrady nebo objektu 

k renovaci, jež by sloužil umístěným dětem nejen ke zdokonalování jejich pracovních 
dovedností, ale i k jejich relaxaci v rámci volnočasových aktivit. 

 
 
 
 

 

ANALÝZA VLIVU PRÁCE ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ NA VÝCHOVNĚ 
VZDĚLÁVACÍ PROCES 

Silné stránky: 

• Přítomnost zkušených, kvalifikovaných, profesně i osobnostně vyspělých odborných 
pracovníků – speciálních pedagogů (všichni dokončují psychoterapeutické výcviky). 
• Vzhledem ke shora uvedenému, spatřuji u těchto pracovníků velký potenciál k realizaci 
žádoucích změn přístupu v edukačním procesu. 

 

Slabé stránky: 

• Odborná práce s chlapci není ucelená, chybí určitá koncepce, strategie či cíle, které je 
možno vyhodnocovat. 
• Odborným í pracovníkům vyvstává požadavek jednoznačného nastavení kompetencí a 
především jejich vymezení vůči jiným edukačním pracovníkům v zařízení. 
® Přímo ve VÚ chybí psycholog, ten je pouze v SVP.  
• Metodické vedení a doporučení odborných pracovníků vychovatelům a učitelům není z 
velké části pracovníků akceptováno a dodržováno. 
• Odborní pracovníci nemají rozděleny chlapce po skupinách, ale pracují se všemi chlapci 
zařízení. Chybí tak osobní vztah a ucelená odborná práce s celou skupinou. 
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Rizika a hrozby: 

Práce odborných pracovníků je některými pedagogy a zaměstnanci nepochopena, je 
vystavována latentní kritice, někdy až dehonestována. Z toho může pramenit snížená 
motivace a nižší osobní angažovanost odborných pracovníků při své práci. Hrozí, že chlapci 
nebudou využívat možné pomoci a podpory odborných pracovníků vzhledem k nedůvěře a 
neosobnímu přístupu. 
 
Cíl (prostředky k jeho dosažení): 
 Jasné stanovení kompetencí a odpovědnosti odborných pracovníků za konkrétní chlapce a 
výchovné skupiny (na konci transformace by měl mít každý odborný pracovník na starosti 2 
výchovné skupiny). Odborní pracovníci by měli být garanty, hybnou silou edukačního 
procesu, jak pro jednotlivé chlapce, tak především tvorbou preventivních, terapeutických 
programů zaměřených na indikovanou prevenci (např. programy na zvládání hněvu, programy 
zaměřené na řešení šikany, růstové sociálně terapeutické skupiny apod.)  
Odborní pracovníci v hierarchii zařízení jsou zodpovědní přímo řediteli školského zařízení a 
v rámci svých kompetencí metodicky by měli vést jednotlivé vychovatele při naplňování IVP 
s chlapci. Samozřejmá je jejich spolupráce a podíl na přípravu i aplikaci základních 
edukačních konstruktů ať už koncepčních ( ŠVP, roční, měsíční plány výchovy apod.) tak 
individuálních, a to v podobě IProdů. IVP, či plánů s OSPOD v daných intencích. Odborní 
pracovníci musí být garanty cílevědomého, soustavného, vyhodnocovaného a kontrolovaného 
procesu reedukace zaměřeného na rozvoj  a pozitivní směřování každého příchozího chlapce 
od umístění až po odchod ze zařízení.  
Měli by tedy na základě vstupní diagnostiky stanovit zařazení do vhodného typu vzdělávání. 
Tedy vhodný učení obor, případně zařazení do pracovně výchovné skupiny. Dále by měli 
stanovit PROD s přihlédnutím na zájmy chlapce, zákonných zástupců, případně pracovníků 
OSPODu či probační a mediační služby. Měli by mít přehled a zodpovědnost za přesah 
edukace v našem zařízení do rodinného systému, komunity v místě bydliště chlapce, případně 
jeho přechodu zpět domů do rodiny nebo dalších potřeb chlapce v oblasti např. zdravotního 
stavu apod. Dále je nutností se podílet se na jeho aplikaci do všech edukačních procesů 
v zařízení, vyhodnocovat jeho naplňování provádět případné potřebné změny a doplnění.   
 
 
 
 

ANALÝZA POTŘEB PŘICHÁZEJÍCÍCH CHLAPCŮ 

 
Do našeho zařízení jsou od 01.09.2021 přijímáni pouze chlapci s uloženou ochrannou 
výchovou, tedy chlapci, kteří již porušovali zákonné normy a uložení ochranné výchovy bude 
ochranným opatřením dle § 22 zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní 
činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže). Budou to chlapci, kteří již ale předtím porušovali také normy morální a 
společenské. Chlapci, u nichž selhávala výchova v rodině, selhávaly běžná pedagogická, ale i 
speciálně pedagogická opatření ve školním prostředí. Chlapci, u nichž se překračování všech 
uvedených norem stalo běžným způsobem jejich chování. Rovněž se k nám budou dostávat i 
chlapci, kteří narušují výchovně vzdělávací proces v jiných zařízeních pro institucionální 
výchovu, se kterými se tyto zařízení „rády rozloučí“. Z hlediska níže uvedeného odstavce § 2 
zákona č. 109/2002 Sb. se bude jednat o chlapce zařazované do písmen c), d), e). 
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Odst. 10) V rámci péče o děti jsou jim zajišťovány specifické výchovné a vzdělávací potřeby, a 

to v odstupňovaném rozsahu pro děti 

a) samostatné přiměřeně věku, 

b) samostatné vyžadující občasnou kontrolu, 

c) vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu, 

d) nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu, 

e) vyžadující soustavnou intenzivní individuální péči. 

 
(11) Posouzení dítěte podle odstavce 10 se provede v součinnosti s odborným pracovníkem (§ 
8 odst. 2) nejméně jedenkrát v kalendářním roce. 
 
Je nutno si také připomenout, že v případě rozhodnutí soudu budeme muset přijmout i chlapce 
dle níže uvedeného odst.12 a stejného § 2. 
(12) Do zařízení jsou umísťovány i děti s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, s 
vadami řeči, popřípadě s více vadami, u nichž byla nařízena ústavní výchova, uložena 
ochranná výchova nebo nařízeno předběžné opatření, pokud stupeň zdravotního postižení 
neodpovídá jejich umístění do zařízení sociálních služeb 5) nebo do specializovaného 
zdravotnického zařízení.  
 
Pro tyto děti zařízení zajistí vhodné podmínky úpravou denního režimu a vybavenosti 
zařízení, jejichž přiměřenost posoudí příslušný poskytovatel zdravotních služeb v oboru 
praktické lékařství pro děti a dorost, s nímž zařízení uzavřelo smlouvu o poskytování 
zdravotních služeb 6), dále jen "registrující lékař". 
Povinností je zajistit odpovídající vzdělávací, terapeutický a sociálně rehabilitační program 
nebo zabezpečit jejich pobyt v internátu školy podle typu jejich postižení a prostřednictvím 
příslušného poskytovatele zdravotních služeb i specializovanou péči. 
 
Základní potřebou reedukačního procesu je udržet umísťované chlapce v procesu změny. To 

neznamená jen omezit jejich útěky ze zařízení, ale především potřeba plánované systematické 

a prakticky neustálé motivace ke změně.  
 
 
 
 

CÍLE A STRATEGIE ROZVOJE ZAŘÍZENÍ A PROSTŘEDKY K JEJICH 
DOSAŽENÍ 

Výchovný ústav je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, které ve 
vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. (z. č. 109/2002 Sb.) Není 
to tedy pouhé servisní zařízení poskytující jenom služby, na které mají chlapci ze zákona 
bezesporu nárok. Mělo by mít především ambice naplňovat své kompetence, což je 
vychovávat, vzdělávat a všestranně rozvíjet osobnosti svěřených chlapců s cílem zlepšit 
jejich perspektivu zapojení se do společnosti a pracovního uplatnění. Tyto ambice by se 
daly shrnout do pojmu edukace a vzhledem k umísťovaným chlapcům spíše reedukace a 
resocializace.  
Strategie a dílčí cíle směřující k naplnění těchto kompetencí k jejich dosažení v oblasti 
výchovně vzdělávacího procesu jsou uvedeny výše. Současně je nutné nadále podporovat a 
rozvíjet středisko výchovné péče, což v globálu bude činit z našeho zařízení centrum odborné 
péče pro děti a dospívající v riziku a s poruchami chování a pochopitelně také pro jejich 
rodiče a osoby podílející se na výchově a vzdělávání. 
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Strategie oblasti řízení a správy 
Strategický plán pro nadcházející období do roku 2025 vychází a navazuje na  původní 
koncepci, jež je připravována již od roku 2018 a je zaměřená na profilaci našeho zařízení na 
chlapce s ochrannou výchovou. Tento strategický záměr už byl konzultován se zřizovatelem a 
DÚM Ostrava a DDÚ Bohumín. Naše zařízení je k tomuto účelu přizpůsobeno. V roce 2020 a 
i následně 2021 ředitel organizace na základě jednání se zřizovatelem – MŠMT, získal 
v tomto ohledu jeho plnou podporu a zároveň i finanční prostředky na určité stavební úpravy 
současných dílen s přestavbou na nové učební prostory střední školy a rovněž i na postupné 
vybudování tkzv. „antivandal systému“ v rámci jedné výchovné skupiny. Je nutné ale nutností 
i nadále hledat možnosti získání prostředků na případné pořízení zahrady či objektu pro nově 
nastavené pracovně výchovné činnosti a environmentální výchovu.   
Výše uvedená analýza výchovně vzdělávacího procesu z tohoto strategického záměru 
vychází. Přihlíží k přibývajícímu počtu chlapců, kteří jsou běžnými výchovně vzdělávacími 
prostředky jen stěží ovlivnitelní. Jiní už ale dle současné judikatury do našeho zařízení ani 
nepatří a zařazováni nebudou. Bude nutné se na rizikové projevy jejich chování připravit, 
vytvářet strategie pro jejich předcházení a řešení těchto situací (krizové scénáře). Bude 
stěžejní skloubit pevně nastavená režimová opatření (pravidelný pevný denní režim, 
stanovené jasné každodenní povinnosti a činnosti) s cílevědomou edukací zaměřenou na 
naplňování jasně formulovaných cílů, komunitní formou práce, a především odbornou 
terapeutickou individuální i skupinovou prací s chlapci, což vyžaduje:.  

• Získání širšího přijetí a podpory zaměstnanců pro realizaci této transformace, jako logické 
a nezbytné změny, která přinese celkově zlepšení nejen v procesu reedukace, ale i pro 
jejich práci. Odpovědnost: Ředitel zařízení, všichni vedoucí pracovníci. 

• Důraz na úplnou kvalifikovanost všech zaměstnanců zařízení a jejich zvyšování 
odborných znalostí a dovedností formou DVPP, ale i metodického vedení a podpory ze 
strany odborných pracovníků. Odpovědnost: Ředitel zařízení, odborní pracovníci, vedoucí 
pracovníci, všichni zaměstnanci  

• Posílení kompetencí, a především odpovědnosti vedoucích pracovníků a odborných 
pracovníků za naplňování koncepčních změn a jejich participace na zpracování 
strategických plánů, jakožto i dokumentů v souladu s vizí koncepce zařízení. Následně 
pak prioritně uvedení těchto edukačních konstruktů do praxe a jejich průběžné 
vyhodnocování s odpovědností ředitele školského zařízení, vedoucích pracovníků, a 
rovněž i odborně erudovaných pedagogů. Odpovědnost: Ředitel zařízení, všichni vedoucí 
pracovníci 

• Změny v oblasti plánování edukativních procesů tedy školních rozvrhů a rozvržení 
edukačních činností a s ní spojené úpravy v oblasti pracovní doby pedagogů. Je totiž 
nezbytné, aby tato doba byla nastavována právě s co největším ohledem na efektivitu a 
bezpečnost edukačního procesu daná řediteli v příslušných ustanovení školského zákona.                                                                   
Odpovědnost: Ředitel zařízení 

• V rámci komplexního přístupu k posilování vhodného psychosociálního klimatu na 
pracovišti a zlepšení interpersonálních vztahů, využít jako jednu z možností také 
supervizi. Odpovědnost: ředitel zařízení.  
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ČASOVÁ OSA ZMĚN VE VZDĚLÁVACÍM PROCESU 

 
1.9.2020 Zahájení výuky alespoň v jedné třídě ZŠ dle příslušného ŠVP pro ZŠ 
1.9.2020 Dle aktuálního počtu chlapců zařazených do učebních oborů  

• Učební obor strojní mechanik bude utlumen a vzdělávací proces 
přesunut do jiného školského zařízení pro děti, zařazené v tomto 
oboru 

• Učební obor malířské a natěračské práce – pouze spojený 1. a 2. 
ročník 

• Učební obor stavební práce beze změn – zůstává první i druhý 
ročník 

• Učební obor dřevařská výroba první ročník, druhý a třetí ročník 
spojen 

 
Cílem transformace v této oblasti je vytvořit k 1.9.2021 podmínky ke vzdělávání celkem 
40 chlapců v následujících formách vzdělávání: 

• 2 třídy ZŠ pro chlapce s uloženou ochrannou výchovou od 12 let věku kapacita 12 
chlapců 

• Učební obory stavební práce (1. a 2. ročník), dřevařská výroba (1. a 2. ročník, 
následně 3. ročník vzhledem ke stavu dětí není otevřen), malířské a natěračské 
práce (1. ročník, následně 2. ani 3. ročník vzhledem ke stavu dětí není otevřen), 
kapacita celkem 20-24 chlapců   

• Pracovně výchovná skupina kapacita 4-8 chlapců s možností zahájení dle 
samostatného školního vzdělávacího programu schváleného zřizovatelem MŠMT 
ČR.  Předpoklad 4-8 chlapců.  
 

Personální zajištění vzdělávacího procesu bude prezentováno v rámci změn v nově 
zpracovaném a inovovaném organizačním řádu, se kterým budou seznámeni 
zaměstnanci do 31.08.2021.  Tento bude reflektovat požadované změny pracovních pozic 
a úvazků vycházejících z potřeby změn ve vzdělávání. Dle koncepce bude počet 
pracovních míst pedagogických pracovníků po dohodě se zřizovatelem navýšen, rovněž 
dojde k výrazné změně pracovních pozic a pracovního zařazení.   
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ČASOVÁ OSA ZMĚN VE VÝCHOVNÉM PROCESU 

1.9.2020 vytvoření podmínek pro práci s chlapci zařazenými do vzdělávání v rámci 
základní školy – vytvoření samostatné výchovné skupiny pro chlapce s uloženou OV (od 12 
let jsou umístěni již na samostatném oddělení), 

1.9.2020 vytvoření 2. skupin chlapců s uloženou OV nad 15 let, kdy jedna výchovná 
skupina má zařazeny chlapce v adaptační fázi, vytvoření 2. skupin chlapců s nařízenou 
ústavní výchovou nad 15 let, kdy jedna výchovná skupina má zařazeny chlapce v adaptační 
fázi. Postupně v rámci komunikace s místně příslušnými OSPODy bylo jednak zajišťováno 
přemísťování dětí s nařízenou ÚV do jiných školských zařízení institucionální péče 
s přihlédnutím k zájmům a potřebám dítěte, jednak byl i ukončen příjem dětí s nařízenou ÚV. 
Primárně byli v průběhu školního roku 2020/2021 přijímány děti pouze s uloženou OV se 
zařazováním do učebních oborů s přihlédnutím k zájmům, potřebám a schopnostem dítěte. 

1.9.2021 ve školském zařízení budou děti na mimoškolním úseku zařazeni: 

- 2 samostatně stavebně oddělené výchovné skupiny pro děti s uloženou ochrannou výchovou 
ve věku od 12 let, navštěvující ZŠ s kapacitou 6 – 8 chlapců….celkem maximálně 12 dětí. 

- 2 samostatně stavebně oddělené výchovné skupiny pro děti s uloženou ochrannou výchovou 
ve věku od 15 let, navštěvující SŠ s kapacitou maximálně 8 chlapců….celkem maximálně 16 
dětí  

- 1 samostatně oddělená výchovná skupina (adaptační) pro nastupující chlapce s uloženou 
ochrannou výchovou od 15 let, zařazených do učebního oboru na SŠ s kapacitou maximálně 8 
dětí. 

- 1 výchovná skupina pro chlapce nad 15 let uloženou OV s potřebou soustavné intenzivní 
individuální péče, která bude umístěna v zrekonstruované části hlavní budovy se stavebními 
úpravami v tkzv. „antivandal systém“ – umístění chlapci budou zařazeni v rámci modu 
pracovně – výchovné skupiny na základě IVP s kapacitou maximálně 4 dětí. 

 

Celkově evidenční stav k 1.9.2021 by měl být 40 chlapců umístěných dle shora 
uvedených údajů.  

Personální zajištění výchovného procesu bude prezentováno v rámci změn v nově 
zpracovaném a inovovaném vnitřním řádu a organizačním řádu, se kterými budou 
seznámeni zaměstnanci do 31.08.2021, stejně jako v tomto termínu s „vizí“ koncepce 
školského zařízení, jak zde prezentováno.  Vše bude reflektovat požadované změny 
pracovních pozic a úvazků vycházejících z transformace. 
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ČASOVÁ OSA ZMĚN MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO VABAVENÍ A 
STAVEBNÍCH ÚPRAV 

 
1.9.2020 do 31.12.2021 : 
- jednání ředitele organizace se zřizovatelem v rámci finální verze „koncepce transformace 
školského zařízení“ (splněno 2020), 
- úpravy spojené s rekonstrukcí prostor pro děti s uloženou OV, umístěné v rámci ZŠ, kdy 
vznikají již od 01.09.2021 dvě samostatně oddělené výchovné skupiny /- finanční prostředky 

čerpané z FRIM/. 

- vytváření podmínek a následné zahájení stavebních úprav a materiálně technického 
vybavení prostor pro vzdělávání SŠ a SOU při VÚ (rekonstrukce 2. podlaží budovy dílen – 
prostory pro praktickou výuku v učebním oboru „malířské a natěračské práce“, kdy tyto 
budou přesunuty do přízemí budovy dílen). Předpoklad vybudování dvou tříd pro teoretickou 
výuku, sborovny a samostatné učebny pro výuku informačních technologií, jakožto i úpravy 
sociálních zařízení pro děti i dospělé /– finanční prostředky v rámci „rezervního fondu“ a 
FRIM/. 
 
1.6.2021 do 31.12.2021 - vytváření podmínek a zahájení stavebních úprav a materiálně 
technického vybavení oddělení pro skupinu chlapců s potřebou soustavnou intenzivní 
individuální péči (tkzv. „antivandal systém“)       / - finanční prostředky v rámci „rezervního 

fondu“/. 
 
K datu do 31.08.2022 postupně realizovat jednu z priorit vedení školského zařízení, kterou 
bude možnost získání převodu pozemků, jež by se využily jako zahrada k realizaci pracovních 
činností pracovně výchovné skupiny nebo objektu, jež by sloužil ke zdokonalování 
pracovních dovedností dětí, jakožto i k jejich relaxaci v rámci mimoškolních aktivit./ - 
finanční prostředky v rámci „rezervního fondu“, případně z projektu „prevence“/. 
Do 31.12.2022 v návaznosti na schválený rozpočet na rok 2023 připravit podmínky a zahájit 
realizaci rekonstrukce bytu č. 2 v hlavní budově školského zařízení, kde by došlo 
k vybudování tzv. cvičného bytu -  finanční prostředky v rámci „rezervního fondu“. 
 
V Novém Jičíně dne 10.08.2021 
Zpracovali:   Mgr. Pavel Tokař             Mgr. Petr Macíček 
Za správnost: Mgr. Pavel TOKAŘ – ředitel VÚ, SŠ a SVP, Nový Jičín,  
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ČASOVÁ OSA PERSONÁLNÍCH ZMĚN  

SOUČASNÝ PERSONÁLNÍ STAV VÚ, SŠ a SVP, Nový Jičín k 31.08.2021 pro školní 
rok 2021/2022: 
1. Úsek teoretické výuky /-10-/: 7,36 úvazků pedagogických pracovníků (4 úvazky učitelé 
ZŠ a SŠ – 21 – 22 hod PPČ /1 úvazek je vedoucí úseku vzdělávání 14hod/ + 1 učitel ZŠ a SŠ 
– 0.86 úvazku – 19hod PPČ + asistent pedagoga – 2,5 úvazek – 36 hod PPČ). 

 
2. Úsek odborného výcviku /-20-/: 3,76 úvazků pedagogických pracovníků (1 úvazek učitele 
odborného výcviku 21 hod PPČ s využitím 4 hod jako koordinátora ICT + zároveň pověření 
vedením úseku učitelů odborného výcviku, 2 úvazky a 0,95 pro učitele odborného výcviku – 
24,5hod PPČ, 1 úvazek pro učitele odborného výcviku 0,86 s dotací 21 hod PPČ). 

 
3.Úsek správních činností /-30-/: 6 úvazků nepedagogických pracovníků (referent majetkové 
správy – vedoucí úseku, 2 uklízeč, 1 skladník, 1 řidič – školník, 1 elektro – údržbář). 
 
4.Úsek školní jídelny /-40-/: 4,5 úvazků nepedagogických pracovníků (vedoucí školní jídelny 
+ kuchař, 3 kuchaři + 0,5 úvazků pomocná síla v kuchyni)). 
 
5.Úsek mimoškolních činností /-50-/ - oddělení ochranné výchovy (VS – 3, 4, 5 …děti 
starší 15 let – SŠ + PVS): 12,25 úvazků pedagogických pracovníků (vedoucí vychovatel – 1,0 
úvazku + 7 úvazků 1,0 - vychovatel – 26hod PPČ + 4,25 asistent vychovatele v noční službě – 
PPČ 36hod / z toho 2 x 1.0 úv. + 1 x 0,75 úv. + 1 x 0,5 úv. + 4 x 0,25 úvazku/ 

 
6.Úsek mimoškolních činností /-60-/ - oddělení ochranné výchovy (VS – 1, 2 ….děti od 12 
let – ZŠ): - 12,75 úvazků pedagogických pracovníků (statutární zástupce ředitele + vedoucí 
vychovatel – 1 úv. 8hod PPČ + 6 úvazků 1,0 - vychovatel – 26hod PPČ + 4,75 asistent 
vychovatele v noční službě /1 úv. 1.0, 3 úvazky 0.75, 1 úv. 0,5, 4 x úvazek 0,25/ + 1 úvazek 
1,0 - asistent pedagoga v denní službě – PPČ – 36hod.   

 
7.Úsek ekonomických činností /-70-/: 3 úvazky nepedagogických pracovníků (ekonom - 
rozpočtář – vedoucí úseku, 1 účetní a 1 mzdová účetní). 
 
8.Úsek odborných pracovníků /-80-/: 3 úvazky pedagogických pracovníků (ředitel 
školského zařízení – 1 úvazek 1.0 - 5 hod PPČ jako speciální pedagog, 2 úvazky 1,0 speciální 
pedagog – etoped – 21hod PPČ, kdy jeden z etopedů je pověřen řízením úseku odborných 
pracovníků + 3,4 úvazky nepedagogický pracovník (1 úv. administrativně spisový pracovník 
+ 2 /2 x 1,0/ úvazků sociální pracovníci + 0,4 školní asistent – se zaměřením na zdravotní 
služby – péče o umístěné děti). 
 
9.Úsek STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE /-90-/: 6 úvazků pedagogických pracovníků 
(zástupce ředitele pro SVP – 11hod PPČ + 3 speciální pedagogové – etoped, 2 psycholog – 
vždy 20hod PPČ) + 1 úvazek nepedagogický pracovník – sociální pracovník. 

 
CELKEM – 45,12 úvazků pedagogických pracovníků + 17.9 nepedagogických pracovníků  

     – 63,0 úvazků (LIMIT pracovních úvazků stanovený zřizovatelem). 
 
 

 
Za správnost: Mgr. Pavel TOKAŘ – ředitel VÚ, SŠ a SVP, Nový Jičín,  

 


