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Ambulantní péče 

 
Ambulantní oddělení poskytuje : 
Výchovné poradenství zaměřené na řešení potíží v životě dítěte; poruchy 

chování; krizové situace školní, rodinné, výchovné, psychické. Dále 

osobnostní a  vztahovou problematiku. 

Poskytujeme informace k prevenci vážných výchovných problémů, 

užívání návykových látek a projevů asociálního chování. 

Nabízíme služby psychologické, etopedické, speciálně pedagogické  

a terapeutické prostřednictvím těchto forem : 

 - jednorázová konzultace pro rodiče, děti a mládež 

 - terapeutické vedení klienta s poruchou chování a dalšími výchovnými  

    problémy 

 - terapeutické vedení klientů s osobnostními a vztahovými problémy     

 - ambulantní skupinová terapie 

 - rodinná terapie 

 - kontaktní schůzky s rodiči problémových žáků přímo na školách 

 - individuální konzultace v SVP pro učitele, výchovné poradce,  

   sociální  pracovníky, rodiče     

 - metodické konzultace ohledně poruch chování pro pedagogy 

 - víkendové pobyty pro ambulantní klienty  

 - individuální a skupinové relaxace 

 

Termíny víkendových pobytů: 

 

 24.11. – 26.11.2017 

 26.01. – 28.01.2018 

 02.03. – 04.03.2018 

 30.03. – 01.04.2018 

 01.06. – 03.06.2018 

 

 (Změna termínů vyhrazena.) 

 

 

 

 Internátní pobyty 

 
Poskytujeme dobrovolné dvouměsíční diagnosticko – terapeutické pobyty dětem 

převážně na druhém stupni ZŠ s počínajícími poruchami chování, kdy selhávají 

běžné výchovné postupy v rodině i ve škole. Rodiče hradí náklady na stravu a 

ubytování. Zařazení dítěte na pobyt je prováděno po ambulantní péči formou 

dohody mezi rodiči, dítětem a SVP. Dítě zůstává žákem své školy, výuka v SVP 

probíhá podle individuálního učebního plánu, který vypracuje kmenová škola. 

 

V rámci pobytu nabízíme : 

 -  komplexní  psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku 

 -  individuální a skupinovou terapii 

 -  spolupráci s rodinou formou rodičovských skupin, rodinné konzultace 

 -  různé formy nácviku sociálních dovednosti 

 -  spolupráci s kmenovými školami klientů během pobytu i po jeho ukončení  

 -  následnou péči po ukončení pobytu 

 

Termíny internátních pobytů:  01.11. - 19.12.2017 

     03.01. - 28.02.2018 

     05.03. - 30.04.2018 

     03.05. - 27.06.2018 

 

      (Změna termínů vyhrazena.) 

 

 

KONTAKTY (bližší informace): 

 

           Ambulance: 

           tel. 774 715 266                     e-mail : svpkv@volny.cz 

           www.svpkv.cz 

            

          Internát: 

          mobil  774 715 268 
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