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Naše č.j. 1808/08                                                                                                    V Brně dne 18.srpna 2008 

 

Vážený pane náměstku, 

obracíme se na Vás jako Rada Asociace pracovníků středisek výchovné péče (dále jen AP SVP), 

protože se domníváme, že situace SVP není rozhodně optimální. 

Střediska výchovné péče vznikala po roce 1989 jako preventivně výchovná a poradenská zařízení pro 

děti a mládež s poruchami chování, kterým nebyla nařízena ústavní výchova. Vznikly tak nové formy 

práce s dětmi s výchovnými problémy, s cílem řešit ve spolupráci s rodinou tyto výchovné obtíže 

jinak, než formou ústavní výchovy.  

V roce 2000 byl pozitivní vývoj středisek narušen rozhodnutím MŠMT ČR, kdy se SVP stala 

organizačními součástmi zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 

 Přitom zkušenosti jasně ukazují, že střediska mají mnohem blíže ke školským poradenským zařízením 

než k institucím náhradní výchovy.   

V současné době v České republice existuje kolem 40 středisek, z toho necelá polovina s internátním 

oddělením. Ročně tak poskytnou střediska péči tisícům klientů.  I přes uvedené překážky sledují 

střediska nové trendy prevence, poradenství a práce s rodinou. Na rozdíl od ústavní výchovy pracují 

střediska s celým systémem péče o ohroženého klienta a jsou primárně zaměřena na posílení 

rodinných vztahů. 

Rada asociace pracovníků SVP konstatuje, že začlenění středisek do sítě ústavní výchovy není 

z koncepčních, organizačních, ale i ekonomických důvodů vhodné.  

Rada Asociace pracovníků SVP proto doporučuje: 

• Zachovat střediska výchovné péče v systému MŠMT ČR. 

• Legislativně umožnit právní subjektivitu SVP. 

• Vypracovat koncepci práce SVP, na které je AP SVP ochotna se podílet. 

•  Vypracovat systém financování (normativy) SVP. 



Dovolujeme si Vás tímto požádat o Vaše písemné vyjádření, případně jsme přístupni osobnímu 

jednání s Vámi a zástupci Asociace pracovníků SVP. 

Děkujeme za Vaše písemné vyjádření, s přátelským pozdravem jménem Asociace pracovníků SVP 

 

 

Mgr. Vladislav Vaňák 

předseda  AP SVP 

Bořetická 2, 629 00 Brno 

 

 

 

Na vědomí: 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, pan Ondřej Liška 

Střediska výchovné péče ČR 


