
Denní stacionář

Prostor pro růst 
a šanci na změnu 

pro děti 
s vyššími nároky 

na výchovu 
a vzdělávání

SVP
Nový Jičín

„Cílem vzdělání a
moudrosti je, aby

člověk viděl před sebou
jasnou cestu života, po
ní opatrně vykračoval,

pamatoval na minulost,
znal přítomnost a

předvídal budoucnost.“
Jan Amos Komenský

Dlouhá 54, Nový Jičín
Tel: 730 895 977

 
Email: svpnj@email.cz
Web: svp-novyjicin.cz

Kontaktujte nás

Fungování denního stacionáře podpořily:



CO DĚLÁME
Poskytujeme intenzivní a včasnou pomoc dětem
(potažmo i jejich rodičům), které začínají mít nebo
už mají stigma problémového dítěte či žáka.

PRO KOHO JE PROGRAM URČENÝ
Program je zaměřený na intervenci u dětí, které
mají individuální specifické potíže, projevující se
v jejich chování a vzdělávání. Jedná se o děti, u
nichž je vzhledem k potřebě změny ambulantní
péče ve středisku nedostatečná a pomoc              
 v pobytovém zařízení není vhodným řešením.
Aby byla naplněna potřeba včasné pomoci, jsou
cílovou skupinnou děti prvního stupně základní
školy. 

NÁŠ PROGRAM

PRO DÍTĚ je absolvování programu především
šance na změnu, nový začátek v bezpečném
prostředí malé skupiny dětí a pod vedením
odborných pracovníků prostřednictvím uceleného
výchovně vzdělávacího programu.

PRO RODIČE je to nabídka odborného řešení pro ně
obtížně dlouhodobě zvládatelných situací s dítětem
a podpory s nastavením pravidel a režimových
prvků v odpoledním čase dítěte.

PRO ŠKOLU poskytuje žákovi, ale i učitelům
možnost bezpečné pauzy, dávající prostor ke
změnám náhledu a přístupu k učení, ale i vztahům,
respektu, autoritě.

PŘÍNOSY

Jedná se o celodenní program, jehož dopolední část
má vzdělávací charakter a odpolední část
výchovně terapeutický.

JAK TO VYPADÁ
Dítě do stacionáře přichází ráno, kdy začíná
vzdělávání ve třídě. To je realizováno dle
individuálního vzdělávacího programu kmenové
školy formou malotřídky pro skupinu šesti dětí.
V odpoledních hodinách se realizuje výchovně
terapeutická část programu. V ní se využívají
reedukační, terapeutické, relaxační a zájmové
výchovné činnosti.
Po odpoledním programu si rodič odvádí dítě
domů.

 O PROGRAMU

Program FIE – je zaměřen na rozvoj umění učit
se. Umožňují zjišťovat a rozvíjet učební potenciál
jedince. Vychází z principů strukturální
kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti
zprostředkovaného učení.
Program AART – jde o jedinečnou zahraniční
evidence-based metodu, která ve 3 modulech      
 v 10-ti týdenním programu podporuje u dětí
nácvik sociálních dovedností, zvládnutí agrese a
rozvoj morálního usuzování.
Zvýšené zaměření na environmentální výchovu
a výchovu ke zdraví.

Samotný program využívá k dosažení cílů následující
výchovně vzdělávací programy a zaměření:

NÁSLEDNÁ PODPORA
Po ukončení programu poskytujeme dítěti následnou
speciálně pedagogickou a psychologickou podporu   
 v ambulantním oddělení SVP podle individuálních
potřeb dítěte.

SPECIFICKÉ PRVKY PROGRAMU

DOBA TRVÁNÍ
Program je realizován v rozsahu 10 až 12 týdnů.
Dítě dochází do programu v době školního
vyučování, přičemž středisko i žák je v určité
formě ve stálém kontaktu s kmenovou školou.

FINANCE
Účast dítěte v programu je bezplatná. Rodič hradí
pouze náklady na stravu, tedy oběd a odpolední
svačinu.

SPOLUPRÁCE
Nezbytnou podmínkou úspěšnosti programu je
spolupráce s rodiči a třídním učitelem dítěte.

CO JE POTŘEBA PRO ÚČAST DÍTĚTE V PROGRAMU
Rodič dítěte zažádá o vstupní konzultaci v SVP,
kde mu budou podány detailní informace o
projektu a možnostech spolupráce pro dítě.
Podmínkou účasti dítěte, pokud již není klientem
ambulance střediska, jsou dvě konzultace s
dítětem, kde bude posouzena potřebnost účasti
dítěte v programu.
O zařazení dítěte do programu žádá rodič,
kterému může být účast doporučena školou nebo
jinými odbornými pracovníky či institucemi.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Dětem se během dne budou věnovat plně
kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci a to ve složení:
- speciální pedagog,
- vychovatel,
- asistent pedagoga.
Ve středisku jsou také k dispozici etopedové      
 a psychologové.

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ


