
STŘEDISKO JE… 
 
… školské zařízení, které nabízí 
odbornou pomoc v rámci 
prevence výchovně vzdělávacích  
služeb dětem, žákům a studentům 
s poruchami chování, pomáhá při  
řešení krizových situací  
ve školním či rodinném prostředí.  
Spolupracuje s rodinami, ale  
i s ostatními subjekty při řešení  
potíží v životě dítěte s osobnostními 
a psychickými problémy. 
Zřizovatelem SVP je MŠMT 

NAŠE SLUŽBY 
 

  poradenské a konzultační 
  diagnostické 
  vzdělávací, výchovné a sociální 
  speciálně pedagogické a  

 psychologické 
 

FORMY  SLUŽEB 
 
 ambulantní 
 internátní 
 terénní 

 

 

KDO   O  SLUŽBY   ŽÁDÁ 
 

 osoba odpovědná za výchovu dítěte  
 klient starší 15 let  
 zákonný zástupce dítěte 
 škola nebo školské zařízení 
 orgány sociálně právní ochrany dětí 
 pomáhající organizace v neziskovém sektoru 
 

 

 

AMBULANTNÍ SLUŽBY  
 

bezplatná služba 
 

 jednorázové konzultace pro rodiče, děti 
i mládež 

 terapeutické vedení klienta s poruchou 
chování a dalšími problémy 

 individuální výchovné a kariérové 
poradenství 

 kontaktní schůzky s rodiči žáků s výchovnými 
problémy přímo na školách 

 individuální konzultace ve SVP pro učitele, 
výchovné poradce, sociální pracovníky, 
rodiče a osoby odpovědné za výchovu 

 případové konference  
 ambulantní služby jsou poskytovány 

bezplatně 
 

 

INTERNÁTNÍ POBYT        
          

 příjem dítěte na internátní pobyt následuje po 
2-3 konzultacích na ambulantním oddělení 
formou dohody mezi rodiči  a SVP, pobyt je 
určen pro děti ve věku povinné školní 
docházky s počínajícími poruchami chování, 
kdy selhávají běžné výchovné postupy 
v rodině i ve škole, rovněž pro děti, které se 
ocitly v těžké životní situaci 

 doba pobytu je zpravidla 8 týdnů nebo dle 
rozhodnutí soudu (max. 6 měsíců) 

 dítě zůstává žákem kmenové školy, výuka ve 
SVP probíhá podle individuálního učebního 
plánu 

 pobyt je režimový a klientům je 
poskytována intenzivní odborná péče, 
v případě potřeby se zahajují různé 
terapie, samozřejmostí je důslednost ve 
školní přípravě, sportovní i pracovní 
činnosti 

 

 

TERÉNNÍ   PÉČE 
 

bezplatná služba 
 

 jednorázové konzultace pro rodiče, děti 
i mládež realizované po dohodě a ve 
spolupráci s jednotlivými orgány sociálně 
právní ochrany dětí nebo s kmenovými 
školami klientů (zpravidla na půdě OSPOD, 
školy nebo v rodinném prostředí klienta) 

 výchovné poradenství  

 
DALŠÍ NABÍDKA 

 
 přednášky a besedy pro učitele, rodiče  

i odbornou veřejnost  
 preventivní programy pro školy a metodické 

konzultace ohledně poruch chování pro 
pedagogy 

 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

JAK SE K NÁM 
DOSTANETE? 

 
 VLAK: Do Dobřichovic jezdí vlaky 

z Berouna a v opačném směru 
z  Prahy. Ze Smíchovského nebo 
Hlavního nádraží spoje spadají do 
pásma pražské integrované dopravy 
(lze použít jízdenky PID). Vlaky jezdí  
po půlhodině či po hodině (víkendy). 
Z vlakového nádraží k budově SVP 
cesta pěšky trvá cca 20 minut. Při jízdě 
vlakem lze vystoupit v Černošicích  
a pokračovat do Dobřichovic 
autobusem č. 415, který má zastávku 
„Rozcestí Karlík“ nedaleko SVP. Tento 
spoj však nejezdí od všech vlaků, 
o víkendu jezdí méně často. 

 
 AUTOBUS: pražský č.415 (z Černošic 

nebo z Karlíka) 
 
 AUTEM: Pokud jedete autem, najdete 

naše zařízení na konci obce 
Dobřichovice na silnici vedoucí od 
Černošic směrem na Řevnice. 

 
GPS:  49°55'33.110"N    4°16'4.858"E 
 

 
KONTAKTY 

 
       Pražská 151, Dobřichovice, 252 29 
      
       Vedoucí střediska: 770 176 596 
       Ambulance: 778 474 867 
       E-mail: ambulance@svpd.cz 
             
                        ID DS: ev48wde 
 

                www.svpd.cz 
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