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SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE
Mezi klientem, osobou odpovědnou za výchovu
a ambulantním oddělením Střediska výchovné péče
KLIENT:
OSOBA(Y) ODPOVĚDNÁ(É) ZA VÝCHOVU:

Ambulantní oddělení (dále jen ambulance) poskytuje konzultační a terapeutické služby dětem,
mladým dospělým připravujícím se na budoucí povolání (tj. klientům) a jejich rodinám. Tato
smlouva informuje o poskytovaných poradenských službách v zařízení, vymezuje organizační
pravidla a stanovuje základní podmínky spolupráce mezi rodinou klienta a ambulancí.
• Činnost ambulance je vymezena zákonem č. 109/2002 Sb.,v platném znění 333/2012 Sb.,
o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně
výchovné péči ve školských zařízeních, vyhláškou č. 458/2005 Sb., kterou se upravují
podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve Střediscích výchovné péče a
Příkazem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/2007, k činnosti Středisek
výchovné péče a Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti Středisek výchovné péče
(č.j. 14 744/2007-24).
• Účel a cíl nabízených služeb – soustavnou speciálně pedagogickou činností vytvářet a
ovlivňovat podmínky umožňující zdravý vývoj osobnosti klienta, tedy vytvářet podmínky
pro eliminaci rizikového chování a předcházení rozvoje sociálně patologických jevů,
stanovit způsob poradenské podpory klientovi při zvládání tíživých životních situací na
jejichž základě byla ambulance požádána o pomoc; na základě výsledků vyšetření doporučí
odborný pracovník další formy péče.
• Formy nabízených služeb – jednorázové poradenské intervence, individuální činnost
s klientem, práce s rodinou, skupinové činnosti s klienty, psychodiagnostické metody,
speciálně pedagogické metody, terapeutické techniky včetně práce s rodinou klienta,
poradenství zákonným zástupcům klienta.
• Individuální a rodinné konzultace trvají obvykle 50 až 60 minut.
• Skupinová sezení pro děti trvají obvykle 60 až 90 minut.
• Při konzultacích a skupinách není vhodné používat mobilní telefon či tablet.
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• Klienti a jejich rodinní příslušníci se zavazují, že na konzultace a skupiny nebudou
docházet pod vlivem návykových látek.
• Pravidelné a včasné docházení na dohodnutá sezení je předpokladem efektivní
spolupráce
- Pokud se klient, rodiče, osoba odpovědná za výchovu nemohou dostavit na dohodnutý
termín, je nutné absenci nejpozději den předem omluvit.
- Jestliže rodina po neomluvené nepřítomnosti nekontaktuje ambulanci do šesti měsíců, je
spolupráce považována za ukončenou. Tím není vyloučeno její následné obnovení.
• Rodina klienta nebo ambulance mají právo ukončit spolupráci po zvážení jedné ze dvou
smluvních stran kdykoliv, nejlépe po vzájemné dohodě.
• Informace o klientovi a jeho rodině jsou důvěrné a nejsou poskytovány třetím osobám bez
předchozího souhlasu osoby zodpovědné za výchovu. Výjimkou je supervizor, který je
považován za člena týmu a je vázán stejnými pravidly jako poradenští pracovníci, a dále
situace definované zákonem – OSPOD, Probační a mediační služba ČR, soudy, Policie ČR.
• Závěrečná zpráva – po ukončení péče bude vypracována závěrečná zpráva s návrhem
dalších opatření v zájmu zdárného rozumového, citového a morálně-volního vývoje klienta
včetně možností jeho dalšího uplatnění.
• Rizika poradenské a výchovné péče – pro klienta z vyšetření a následné péče ve středisku
nevyplývají žádná předvídatelná rizika. V případě nutnosti budou vyšetření, terapie nebo
konzultace přerušeny a bude doporučena následná péče nebo návštěva odborného lékaře
jako spolupracujícího subjektu na poradenské a výchovné činnosti.
• Osoby odpovědné za výchovu a klient byli seznámeni se svými právy a povinnostmi.
• Poskytnuté údaje jsou uchovávány dle Zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V Táboře dne ...................................

..…………………………………………
podpis klienta

………………………………………….
podpis pracovníka ambulance

….........................................................
podpis osoby odpovědné za výchovu
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