
Nové možnosti spolupráce SVP a 
školy

Specifika práce SVP v kontextu 
školského poradenského zařízení



Legislativní změny v roce 2012

• Změna zákona 561/2004
– zařazení středisek do školských poradenských 

zařízení

• Změna zákona 109/2002
– Klienty střediska pedagogičtí pracovníci a rodiče

– Terénní forma služeb



Rozložení SVP (zdroj www.msmt.cz)



Projekt RAMPS - VIPIII

• Navazuje na projekty VIP Kariéra a VIPII.

• Zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných 
služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních

• V 5 klíčových aktivitách jsou zapojeni školní 
speciální pedagogové a 
psychologové, pracovníci SVP, PPP a SPC i 
pracovníci zřizovatele  ŠPZ



Zapojení Pracovníků SVP v  RAMPS 
VIP III

Klíčová aktivita č. 5

Cíle:

• Zkvalitnit péči pro žáky s poruchami chování

• Rozšíření stávající činnosti SVP

• Vytvoření sítě metodické podpory pro SVP



Zapojení Pracovníků SVP v RAMPS 
VIPIII

Personální zajištění

2 hlavní metodici

4 metodici 

40 úvazků odborných poradenských pracovníků 



Odborný poradenský pracovník SVP

• Vykonává psycholog či speciální pedagog

• Poskytuje dle svého úvazku služby až na 3 
školách

• Poskytuje individuální a skupinové poradenství 
školám, žákům a rodičům

• Zaměřuje se na žáky s rizikem rozvoje či s 
poruchami chování



Vývoj zapojení pracovníků SVP

• Se startem projektu obsazeno 14 úvazků OPP

• Žádný metodik ani vedoucí metodik

• Obtíže se zapojováním pracovník v průběhu 
celého 1. roku projektu

• Květen 2012 obsazena polovina úvazků

• Naplnění na  přelomu roků 2012 a 2013

• S koncem DPČ obměna pracovníků



Současnost

• 4 metodici – Ostrava, Zlín, Hradec 
Králové, Plzeň

• 46 Odborných poradenských pracovníků
o 10 OPP úvazek 0,25

o 33 OPP úvazek 0,5

o 3 OPP úvazek 0,4

• Zapojeno 22 SVP



Současnost

• Zapojeno 78 škol

• Nejčastěji Brno - 7, Praha - 7, Zlín - 5

• 68 Základní školy, 2 gymnázia, 6 SŠ, 2 SOU
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Poskytované služby ve škole
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S jakým RCH pracovali
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Komplikující skutečnosti

• Úvazek OPP a počet škol na pracovníka

• Zapojení více subjektů (SVP, škola, NÚV)

• Nerovnoměrná síť SVP

• Nevyjasněnost role OPP SVP (splývání s 
požadavky na školního spec. ped. a školního 
psychologa)



Zjištění

• ŠSP a ŠP nenahradí „terénní“ služba

• Rozšiřování činnosti SVP bude doprovázeno 
náklady na materiální vybavení

• Efektivnost 3 strany při řešení výchovných 
problémů žáků



Výstupy z aktivity

• Inovace metodiky pro práci pedagogů se žáky s poruchami 
chování

• Zpráva o vyhodnocení účinností a efektivity smluv s rodiči u 
žáků s poruchami chování

• Vydefinování úlohy středisek výchovné péče v systému 
podpory škol

• Programy prevent. péče v rámci systému včasné intervence 
ve školách

• Metodika diagnostické a intervenční práce ve středisku 
výchovné péče

• Výstupy budou jsou zveřejňovány na 
http://www.nuv.cz/ramps/publikace-projektu



Děkuji za pozornost

Mgr.Pavel Dosoudil


