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1 Informace o organizaci 
 

Název:    Středisko výchovné péče STŘED 

Sídlo:    Husova 189, 676 02 Moravské Budějovice 

IČ:   01 543 687 

Pracoviště:  Husova 189, 676 02 Moravské Budějovice  

                    Mládežnická 229, 674 01 Třebíč 

Kontakt: tel.:  775 725 655, e-mail: stredisko@stred.info, web: www.stred.info  

 

Právní forma:   školská právnická osoba  

Statutární zástupce:  Mgr. Martina Bártová, ředitelka 

Ostatní skutečnosti:  zahájení činnosti 1. září 2013 

 

Působení střediska je vymezeno zákonem 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 zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání. 

 

 

2 Informace o zřizovateli 
 

Název:   STŘED, z.ú. 

Sídlo:     Mládežnická 229, 674 01 Třebíč 

IČ:   70 870 896 

Pracoviště:  Mládežnická 229, 674 01 Třebíč 

                    Husova 189, 676 02 Moravské Budějovice 

Kontakt: tel.:  568 843 732, email: email@stred.info, web: www.stred.info 

 

Právní forma:   zapsaný ústav  

Statutární zástupce: Mgr. Martina Bártová, ředitelka 

Ostatní skutečnosti:  změna právní formy k rozhodnému dni 1. 11. 2014, k tomuto dni se STŘED, 

o.s. transformoval na STŘED, z.ú. (dále jen „Organizace“) a je veden ve veřejném rejstříku Krajského 

soudu v Brně pod spisovou značkou U 35. 

 

 

 

 

mailto:stredisko@stred.info
http://www.stred.info/
mailto:email@stred.info
http://www.stred.info/
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3 Informace o činnosti v daném období 
 

Poslání: 

Posláním je zajištění diagnostických služeb, poskytnutí terapie a poradenství, mapování klientovy 

situace, a dle potřeby doporučení následné péče. Rozsah činnosti zahrnuje individuální a rodinné 

konzultace, spolupráci se školami, metodické vedení pedagogů. 

Cíle: 

 poskytnutí podpory, pochopení, práce na zlepšení obtížné životní situace dětí, mládeže a jejich 

rodin. Vytvoření podmínek pro předcházení prohlubování či vzniku rizikových jevů dětí 

 působení na děti a mládež ve spolupráci se všemi subjekty pomáhajícího systému (školy, 

školská zařízení, OSPOD, psychiatři) 

Cílová skupina: 

 děti, mládež a zletilé osoby ve věku do 26 let  

 zákonní zástupci (osoby odpovědné za výchovu) 

 pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení 

Provozní doba:  

 pondělí – pátek:  8.00 do 16.00 hodin 

 

Spolupráce: 

 ambulantní a pobytová střediska výchovné pv kraji vysočina a Jihomoravském kraji 

 sociální odbory měst v kraji Vysočina  

 pedagogicko-psychologické poradny v kraji Vysočina 

 komise prevence kriminality měst Třebíč, Moravské Budějovice, jedmnice Jaroměřice nad 

Rokytnou 

 Tým pro mládež Třebíč ORP Třebíč, MB, Náměšť   

 Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení v kraji Vysočina 

 Školy a školská zařízení:  

VOŠ a SŠV Třebíč, ZŠ Benešova 585, Třebíč, ZŠ Kpt. Jaroše 836, Třebíč, ZŠ Cyrilometodějská, 

Třebíč, ZŠ Otevřmysl z.s., Třebíč, ZŠ T.G. Masaryka, Třebíč, MŠ Cyrilometodějská, Třebíč, MŠ Na 

Hradě, Třebíč, MŠ Bartuškova, Třebíč, MŠ Čtyřlístek, Třebíč 

ZŠ Náměšť nad Oslavou, ZŠ T.G. Masaryka Rouchovany, ZŠ a MŠ Koněšín, ZŠ a MŠ Lipník, ZŠ a 

MŠ Vladislav, MŠ Dukovany, MŠ Rouchovany, MŠ Svatoslav 

ZŠ při DPL Velká Bíteš, ZŠ Višnové, ZŠ Štítary, ZŠ Lubnice 
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Pracovnice ambulantní formy střediska na pracovištích v Moravských Budějovicích a  Třebíči poskytly 

služby šedesáti dvěma novým dětským klientům, devadesáti šesti zákonným zástupcům a k tomu 

pracovali s více jak padesáti klienty z minulého období. Individuální poradenství, terapii, reedukaci či 

diagnostiku poskytly v rozsahu 400 hodin a rozsah přímé práce ve skupinových aktivitách činil v součtu 

a pět odborných pracovnic 200 hodin. V uplynulém školním roce klienti nejčastěji přicházeli s problémy 

spojenými s úzkostmi, sebepoškozováním, nerespektování autorit, adaptaci na změny související 

s fungováním škol a školských zařízení v době nouzového stavu. Další významnou oblastí byla zejména 

u rodičů problematika výchovných kompetencí, partnerských a rodinných vztahů, porozvodových 

konfliktů a s nimi spojených obav, nepochopení a snížení pocitu bezpečí u dětí.  

Začátkem měsíce března jsme absolvovali úspěšně kontrolu české školní inspekce a v době nouzového 

stavu, který následoval, jsme kontaktovali klienty telefonicky a nabízeli možnost konzultace 

prostřednictvím skype.  

 

 

Pracovnice Programu primární prevence ve školním roce 2019/2020 poskytovaly zejména dlouhodobé 

programy primární prevence (120 vstupů do škol). Nežádanějším tématem v mateřských školách bylo 

společenské chování (program Nazdárek Kašpárek!) a na základních školách téma, které cílí na 

bezpečný pohyb na internetu (program Bezpečně na síti). Lektorky navštěvovaly instituce také se 

selektivní prevencí (15 vstupů do škol) a adaptačními programy (5 vstupů). Nejčastější zakázkou bylo 

řešení vztahů ve třídě, diagnostika třídního kolektivu.  
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Zájem byl i o semináře pro rodiče (10 uskutečněných setkání) a o metodické vedení pro pedagogy (2). 

Atraktivní bylo opět téma Vaše internetové děti a dále témata vztahující se k rozvoji dětí a výchovným 

otázkám.  

V období, kdy došlo k uzavření škol na základě opatření vlády (usnesení vlády č. 215 a č. 217 ze dne 

15. 3. 2020 o přijetí krizového opatření vyhlášeného z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s 

prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky) služba fungovala nadále. 

Lektorky komunikovaly elektronicky se školami a prostřednictvím online videí dětem poskytovaly 

tematickou primární prevenci skrz kanál YouTube (14 výstupů). 

O letních prázdninách se uskutečnil čtvrtý ročník adaptačního pobytu pro čtrnáct klientů od 14-ti do  

21 let s cílem sebepoznání účastníků, schopnost, spolupráce, kooperace a schopnost náhledu na 

rizikové životní situace a  přijetí zodpovědnosti za své chování.   
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4 Statistické údaje v daném období 
 

Nově příchozí klienti ve školním roce 2019/2020 

 

Iniciátor příchodu klienta (noví klienti ve školním roce 2019/2020): 

 Počet klientů  

Klient sám 6 

Rodina 20 

Školské poradenské zařízení 8 

OSPOD 12 

Škola 13 

Zdravotnické zařízení 3 

Soudy, PMS ČR 0 

Jiný iniciátor 0 

CELKEM 62 

 

 

 

 Počet klientů 
v ambulantní péči 

Z celkového počtu 
dívky 

Evidovaní klienti 158 X 

v tom z mateřských škol 4 2 

ze základních škol - 1. stupeň 19 1 

ze základních škol - 2. stupeň 30 6 

ze středních škol 6 4 

z konzervatoří 0 0 

z VOŠ, VŠ 0 0 

z rodin, školsky nezařazení 3 0 

z toho v předškolním věku 1 0 

 po ukončení školní docházky 2 0 

 Osoby odpovědné za výchovu a ped. 
pracovníci 

96 X 

z toho cizinci 0 0 

 z toho ze zemí EU 0 0 

Klienti, jimž byla doporučena instituc. výchova 0 0 

Klienti po ukončení institucionální výchovy 0 0 
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Hlavní důvod příchodu klienta (noví klienti ve školním roce 2019/2020): 

 Počet klientů  

Rodinné problémy 14 

      z toho týrání a sexuální zneužívání 0 

Školní problémy 11 

z toho mentální postižení   0 

závažné poruchy učení/chování  2 

Zneužívání návykových látek 2 

Osobnostní problémy 28 

Prekriminální a kriminální problémy 7 

Jiný důvod 0 

CELKEM 62 

Aktivity střediska: 

 Aktivity v ambulantním 

oddělení 

 

Terénní služby 

Individuální 

činnost s 

klientem 

komplexní vyšetření 2 0 

indikovaná 

vyšetření 

3 0 

vypracování IVP 76 0 

terapie 126 0 

konzultace 150 0 

reedukace 1 0 

poradenská činnost 47 0 

preventivní činnost 3 0 

jiné individuální 

činnosti 

0 0 

Skupinová 

činnost s kl. 

terapie 63 0 

Reedukace 0 0 

poradenská činnost 76 0 

preventivní činnost 78 0 

jiné činnosti 0 0 

Služby 

zákonným 

zástupcům 

individuální činnost 279 10 

rodičovská skupina 0 0 

Služby 

pedagogům 

metodická 

konzultace 

106 0 

vedení kurzů, 

semináře 

0 2 

Programy pro třídní kolektivy 0 84 
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Pobytové akce (výchovné, 

terapeutické) 

0 1 

Zpracování závěrečné zprávy 76 0 

Zprávy pro OSPOD 28 0 

Zprávy pro soudy a PMS ČR 0 0 

Zprávy pro policii, zdrav. zařízení 

apod. 

2 0 

Zprávy pro školy a školská zařízení 6 0 

 

5 Informace o pracovnících 
 

Stav k 30. 9. 2020: 

 pedagogičtí pracovníci celkem: 4 (2,5 PÚ) 
z toho speciální pedagogové 3 (2,3 PÚ) 
z toho psychologové 1( 0,2PÚ)  

 sociální pracovníci 1 (0,5 PÚ) 
 ostatní odborní pracovníci 0  
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6 Zpráva o hospodaření 
 

Příjmy v Kč: 
 

KRAJ VYSOČINA 
3 055 484 

 

Výdaje v Kč:  
 

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 
 2 564 202 

mzdy zaměstnanců, dohody o provedení práce 1 919 548 

sociální a zdravotní pojistné zaměstnanců z mezd 644 654 

ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY CELKEM 
 8 136 

pojistné zaměstnavatele 8 136 

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY CELKEM 
 248 786 

kancelářské potřeby 13 446 

režijní materiál - tonery, čistící prostředky 141 489 

PHM 2 663 

drobný majetek 91 188 

NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY CELKEM 
 234 360 

provozní náklady Moravské Budějovice, Třebíč 6 302 

opravy  0 

telefony, internet, poštovné  16 285 

cestovné zaměstnanců 8 786 

školení a kurzy 92 568 

ostatní daně, poplatky, úroky, penále 1 471 

ostatní služby (servis IT, parkovné) 108 948 

CELKEM NÁKLADY  
 3 055484 

Hospodářský výsledek 
 0 Kč 

 


