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O ÚSTAVU IMPULZY KE ZMĚNÁM

K analýze byla použita data z výkazů,

které zařízení každoročně vyplňují pro

MŠMT. Tato data jsou evidována

od roku 2005. Podoba výkazů se

v průběhu času dále upravuje a mění.

Národní ústav pro vzdělávání je přímo

řízenou organizací Ministerstva školství,

mládeže a tělovýchovy. Vznikl v roce

2011 sloučením Národního ústavu

odborného vzdělávání (NÚOV),

Výzkumného ústavu pedagogického

v Praze (VÚP) a Institutu pedagogicko-

psychologického poradenství ČR (IPPP

ČR). Na základě této geneze je

tematické zaměření NÚV poměrně

rozsáhlé. Pokrývá problematiku

pedagogicko-psychologického

poradenství, ústavní výchovy, prevence

rizikového chování a péče o žáky se

speciálními vzdělávacími potřebami,

dále se zabývá tvorbou rámcových

vzdělávacích programů, sleduje

uplatnění absolventů škol na trhu práce

atd.

Představovaná analýza byla realizována

v Oddělení pro ústavní a ochrannou

výchovu a prevenci rizikového

chování. Naším cílem je přinášet

informace o stavu ústavní péče,

preventivně výchovné péče a prevence

rizikového chování v ČR, vytvářet

příležitosti pro metodickou podporu

odborníků a hledat cesty pro řešení

aktuálních otázek a výzev v těchto

oblastech. Za tímto účelem:

POUŽITÁ DATA

Počty zařízení

Počty všech typů zařízení ústavní

a ochranné výchovy se v průběhu

uplynulých deseti let měnily jen

minimálně. Dětských domovů bylo

v České republice v roce 2007 a 2008

celkem 154. Od té doby jich

meziročně každým rokem ubývá. Do

roku 2014 ubylo celkově 9 zařízení.
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 2003 ČR kritizována Výborem

pro práva dítěte OSN za situaci dětí

vyrůstajících v ústavních zařízeních

 2004 Zákon č. 561/2004 Sb., školský

zákon, a zákon č. 563/2004 Sb.,

o pedagogických pracovnících

 2005 Výbor rady ministrů Evropy

doporučuje vládám členských zemí

aby zajistily naplňování práv dětí

 2008 Analýza stavu institucionálního

zajištění péče o děti

 2009 Národní akční plán (NAP)

k transformaci a sjednocení systému

péče o ohrožené děti na období 2009

až 2011 (MPSV)

 2009 Rámcová koncepce MŠMT

v oblasti transformace systému

náhradní výchovné péče o ohrožené

děti ve školských zařízeních

pro výkon ústavní výchovy nebo

ochranné výchovy

 2012 Akční plán k naplnění národní

strategie ochrany práv dětí 2012 -

2015

 2012 Zákon č. 333/2012 Sb., kterým

se mění zákon č. 109/2002 Sb.,

o výkonu ústavní výchovy nebo

ochranné výchovy ve školských

zařízeních a o preventivně výchovné

péči ve školských zařízeních

 2012 Zákon č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník

 2014 Záměr koncepce řízení

a rozvoje školských zařízení pro

výkon ústavní nebo ochranné

výchovy a preventivně výchovné

péče zřizovaných MŠMT na období

2014 – 2020

 2014 Nabývá účinnosti občanský

zákoník z roku 2012

 2015 Metodický pokyn – Standardy
kvality péče o děti

rok DD DDŠ VÚ DÚ Celkem

2005/2006 150 29 33 13 225

2006/2007 153 30 32 14 229

2007/2008 154 30 32 14 230

2008/2009 154 31 33 14 232

2009/2010 151 31 33 14 229

2010/2011 150 31 33 14 228

2011/2012 149 31 33 14 227

2012/2013 147 30 29 14 220

2013/2014 146 30 29 14 219

2014/2015 145 30 29 14 218

VYBRANÉ ZÁVĚRY

Ve výkazu mohou jednotlivá zařízení

označit lůžka jako lůžka v ložnicích

nebo v bytech. Podíl lůžek v bytech

neustále narůstá z původních 17%

v roce 2005 na 30% v roce 2014,

počet lůžek v ložnicích klesá, a to o

téměř 20% z počtu lůžek před 10 lety.
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lůžka v ložnicích lůžka v bytech

 Uskutečňujeme výzkumy

 Vytváříme strategické

a koncepční materiály, vedeme

pracovní skupiny

 Zjišťujeme, v čem se odborníci

v dané oblasti chtějí dále

vzdělávat a připravujeme

vzdělávací aktivity

 Organizujeme příležitosti pro

metodickou podporu odborníků

 Vydáváme publikace, články,

výstupy výzkumů

 Podílíme se na připomínkování

a přípravě legislativy



6,9%

39,9%

9,3%

32,7%

11,2%

před zahájením školní docházky dohromady

povinná školní docházka - do 15 let věku

povinná školní docházka - 15 let a více

po ukončení povinné ŠD - 15-18 let

po ukončení povinné ŠD - 18 let a starší
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Počet klientů a počet zařízení

počet klientů počet SVP

Počet dětí v zařízeních

Nejvíce dětí se dlouhodobě nachází

v DD, v průměru za sledované období je

to 63% dětí. Jejich absolutní počet

zaznamenává ve sledovaném období

mírný pokles, ze 4 889 dětí v roce 2005

na 4 314 dětí v roce 2014, což je 12%

rozdíl oproti stavu před devíti lety.

Stejný trend mírného úbytku dětí je

patrný i u DDŠ a to z 827 dětí v roce

2005 na 679 dětí v roce 2014, což je

pokles o 18%. Výchovné ústavy

zaznamenávaly do roku 2009 nárůst

celkového počtu dětí, poté ale přišel

konstantní pokles z 1534 v roce 2009

na 1 081 v roce 2014, což činí 30%

pokles za 5 let. Ve všech typech

zařízení tedy počty dětí celkově klesají.

Střediska výchovné péče

Zlomovým rokem v počtu klientů byl

školní rok 2009/2010. V období před

ním počty klientů klesaly, následně

rostly. Zatímco ve školním roce

2004/2005 vyhledalo službu středisek

výchovné péče 9 454 klientů, v roce

2009/2010 jen 8 064 klientů, což je

nejméně za celé sledované období. Od

roku 2009/2010 počet klientů SVP roste,

a to v průměru přibližně o 700 klientů

ročně, což je cca 9%. Za školní rok

2013/2014 vykázala SVP rekordní počet

10 874 klientů. V souvislosti se

zvyšujícím se počtem klientů rostl v

uplynulých 3 letech také počet

středisek. Data z roku 2013/2014

shromažďují údaje celkem od 22

středisek.
Podíl dětí ve věku po ukončení povinné

školní docházky celkově v zařízeních

přibývá. V této skupině se v průběhu

času mění poměr věkových podskupin,

a to ve prospěch klientů starých 18

a více let. Ve skupině „po ukončení

povinné školní docházky“ bylo jejich

zastoupení v roce 2005 na 5,4%, v roce

2014 se jejich zastoupení prakticky

zdvojnásobilo na 11,2%.

Vzdělání vychovatelů

Jako pozitivní změnu v systému péče

o děti v zařízeních vnímáme zvyšující

se odbornost pedagogů, jak dokládá

níže uvedený graf. Tento jev se liší

podle jednotlivých krajů. • zvyšování počtu dětí a zařízení SVP 

• snižování počtu dětí v zařízeních 

pro výkon ÚV/OV

• vyšší dosahované vzdělání dětí

• zvyšování vzdělání pedagogických 

pracovníků

Věkové rozložení dětí v zařízeních

Vzdělávání dětí

Z dostupných dat je patrný dlouhodobý

trend zvyšování počtu dětí, které po

ukončení povinné školní docházky dále

studují. V roce 2014 bylo 27% dětí na

střední škole v zařízení, dalších 61%

pak mimo zařízení, což znamená

celkový nárůst středoškoláků o 13%.

Vysokou či vyšší odbornou školu

studovalo v roce 2014 75 studentů. To

představuje 2,6% z celkového počtu dětí

po ukončení povinné školní docházky. V

roce 2006 studovalo VŠ či VOŠ jen 30

žáků, takže za osm let došlo k navýšení

podílu studentů v terciálním vzdělávání

o 260%.

Roste také počet dětí, které během

pobytu v zařízení získají střední

vzdělání s maturitou či výučním listem.


