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základní informace

náaev: Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné

péČe, základní škola a školní jídetna Homole 90o České Budějovice

adresa: Dětský domov se školou

Širrdlouy Dvory 25

370 01 České Budějovice

tel.: 387 203 539

web: www.dduhomole.cz

ředitel: Mgr. Vladimír Ira

zástupce ředitele: Mgr. Petr Šuhsta - (zast.rediteledds@dduhomole.cz)

sociální pracovník: Bc. Václav Veselý - (socialni.pracdds@dduhomole.cz)

etoped, metodik prevence: Mgr. Michaela Korbelová- (etopeddds@dduhomole.cz)

1. Charakteristika DDŠ

Dětský domov se školou je umístěn v obci Šindlovy Dvory na okraji Českých Budějovic.
Obec je dobře dostupná městskou hromadnou dopravou. Zařizení má v obci dlouholetou
tradici. Předchůdcem DDŠ byl Výchovný ústav pro děti amládež,nekoedukované zařízení
pro chlapce. Budova DOŠ je staršího data, původně byla určena k jiným účelům, což se
negativně projevuje v celkovém provozu zaíizení.

DDŠ je Školské zařizenípro děti s nařízenou ústavní výchovou nebo umístěné na zékladé
Předběžného opatření s diagnostikovanými poruchami chování, a to do ukončení povinné
školní dochazky. Je odloučeným pracovištěm DDÚ, DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Homole. Zařizení je
koedukované, s kapacitou 16 dětí. V současné době jsou v DDŠ jen chlapci. Děti jsou
rozděleny do 2 rodinných skupin. Na každé rodinné skupině mají děti k dispozici 3ložnice,
spoleČenskou místnost, kuchyňku, koupelnu a WC. V budově lnŠ je zároveizákladní škola
a Školní j íd elna. Žáci jsou rozděleni do tříd dle program u vzdélávání a ročníků. K dispozici j e
travnaté hřiště před budovou, tenisový kurt amalá zahrada se skleníkem.
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1.2. vnitřní zdroje

o charakteristika zařízení

, Charakteristika buJlovy: domov, základni škola a školní jídelnase nachá.r;ejí v jedné
budově. Součástí DDS je garáž s dílnou amalázahrada.

- Charakteristika domova: v současné době chlapci jsou rozděleni do 2 rodinných skupin.
Kďždárodinná skupina má k dispozici3ložnice, společenskou místnost, kuchyňku, koupelnu
a WC. Kapacita zaíízeni je 16 dětí.

- charakteristika školy: ve škole se vzdělává dle Rvp pro základní školy.

- Materiálně-technické prostředí: vzhledem k potřebám DDŠ je materiálně-technické
prostředí pro preventivně výchovné a volnočasové aktivity hodnoceno jako dostaěující.

- Sociokulturní a národnostní charakteristika dětí: děti umístěné v DDŠ pocházeji
převážně ze socio-kulturně-ekonomicky znevýhodněného prostředí či jinak nevyhovujícího
rodinného zázemi. Jsou české národnosti.

- Riziková prostředí DDŠ: chodby, schodiště, WC, tělocviěna, jídelna.

- Škotni řád: všichni zaměstnanci i děti jsou se školním řádem seznámeni. Školní řád je
uložen u zástupce ředitele DDŠ.

- Vnitřní řád: všechny děti i zaměstnanci jsou s ním seznámeny. Je k dispozicinakaždé
rodinné skupině auzástupce ředitele DDŠ.

- PROD: je zpracovánnakďždé dítě, na jeho vypracování se podílí etoped, vychovatelé a
učitelé, pravidelně j e vyhodnocován.

- IVP: zpracovávátřídní uěitel a učitelé nazákladě doporučení ŠPZ apravidelně je
vyhodnocován.

o SMP, preventivní fým

oPreventivní tým DDS: - etoped - pozorování, pohovory, dotazníky, individuální práce,

práce se skupinou, intervence, koordinátor

- zástupce ředitele - pozorování, pohovory, individuální práce,

práce se skupinou, intervence

- výchovný poradce

- třídní učitelé - pozorování, pohovory, dotazníky

- vychovatelé - skupinová a individuální práce, intervence



2.2. vnější zdroje

DDÚ Homole

Mgr. Vladimír Ira - ředitel

Mgr. Radek Tušl - etoped, koordinátor

tel.: 387 203 491

OSPOD - magistráty, městské úřady

Policie ČR České Budějovice - oddělení prevence

tel.: 974 221 207

MUDr. Pavla Novotná - Ordinace dětské psychiatrie České Budějovice

tel.: 386 354 506

Dětská psychiatrická léčebna Opařany

tel.: 381 204211

Dětský lékař MUDr. Josef Žižka

tel.: 386 354 507

Nemocnice České Budějovice - dětské oddělení

tel.: 387 876 31I

Adiktologické poradna PREVENT České Budějovice

tel.:725 708 078

Internetové stránky MŠMT, webové stráŇy odborných organizaci
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2. Monitoring

K evaluaci efektivity preventivně výchovných činnostíjsou sledovány skupiny:

o Děti - pozorování, pohovory, individuální ptáce, práce se skupinou, intervence,
dopisy, e-mail ... a další

o RodiČe, záŮ<owti zástupci dětí - telefonické rozhovory, osobní pohovory, pošta

o Pedagogové - porady, zéunamy v Foster, rozhovory, dotazníky

o DDŠ jako celek - Foster, pozorování, dotazníky

3. AnalÝza rnýchozí situace

Do DDŠ jsou umísťovány děti s ruznými poruchami chovaní - zejménas asociálním,
antisociálním a agresivním chováním,nerespektování autorit,nedochéaka do školy, trestnou
ČinnostÍ, Útěky a se zkušenostmi s návykovými látkami. V poslední době jsou velmi často
umísťovány děti s poruchami osobnosti, v péči pedopsychiatra, psychologa a medikované.
Aktuální stav v problematice sociálně patologickýchjevů v DDŠ je celkan stabilní. Většina
dětí jsou dlouholetými uživateli, tabákových výrobků. Někteří zníchmá zkušenost i
s uŽÍváním někteqých drog, zejména THC. Častým problémem je nevhodné chovánimezi
dětmi, ale i k zaměstnancům - vulgarita, negace,lhaní,podvody, oponování, arogance,
konflikty. Objevují se i projevy agrese a agresivity.

Nejčastější problémové chování v DDŠ:

časté - vulgární mluva, agrese, konflikty - převáůněmezi dětmi

časté - afektivní stavy a projevy u dětí s poruchou osobnosti, medikovaných

občasné-kouřenívDDŠ

občasné - záškoláctví

oběasné-útěkyzDDŠ

občasné - experimentování s návykovými látkami (THC, alkohol, těkavé látky)

občasné - trestná činnost - zejménadrobné kládeže
občasné - lhaní, podvody, netolerance, účelové a manipulativní jednání

Řešení problémového chování - podílejí se:

etoped - metodik prevence

zástupce ředitele

pedagog /učitel, vychovatel/, výchovný poradce

ředitel

sociální pracovník

zákonní zástupci
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kurátor - OSPOD

pediatr, pedopsychiatr

Policie ČR

Ověření efektivity intervence problémového chování:

pohovory se všemi zúčastněnými

práce s kolektivem dětí /řešení problému, evaluace na rodinných skupinách, ve školní tíídé l
pohovory a konzultace s příslušnými zaměstnanci DDŠ /vychovatelé, učitelé/

komunikace a konzultace s kurátory

komunikace se zákonnými zástupci

monitoring problémového chování v čase

4. Cíle MPP
Cílem je, snížení vzniku rizikového chování a šíření sociálně patologických jevů

aporuch chovánÍ, zvýšení odolnosti dětí vůči negativním vlivům, které narušují jejich
zdravý osobnostní a sociální vývoj, snížení znevžívánínávykových látek, podpora zdravého
Životního stylu, resocíalizace a uplatnění dítěte v běžném životé po ukončení pobytu
v zařízeni. Minimální preventivní program j e zpracovánpodle Metodického doporučení
MŠMT čj.: 2I29I l2010_28.
Prioritním úkolem DDŠ je vytvoření optimálního výchovného prostředizaněřeného na
správný rozvoj osobnosti dětí, jejich reedukaci a následnou socializaci. Dalším hlavním
Úkolem ODŠ je resocializace dítěte - postupné včlenění dítěte zpět do společnosti, reedukace
jeho životních postojů, perspektiv a úspěšná integrace ve společnosti.
Plnění úkolů arcalizace plánu MPP bude vychéaet ze zásady akceptace pozitivního přístupu
při komunikaci a interakci, to znatrcná, že zásada hlavní práce bude vycházet z navozování
procesu atmosféry klidu, jistoty a pozitivních prožitků, příznivého pozitivního klimatu. To
vŠak neznamená, že nebude využíváno konkrétních represivníchzásahi, které jsou
nezastupitelnou souěástí výchovného procesu.
Dětem jsou zpracovávány resocializační programy rozvoje osobnosti /individuální výchovné
plányl, kdejsou stanoveny krátkodobé a dlouhodobé strategie výchovných cílů, kteréjsou
pravidelně vyhodnocovány. Těžištěm jsou individuálni a skupinové programy, zéůitkové
programy.
Prevence probíhá po celou dobu reedukace dítěte ato zejména v oblasti vzdélávací, výchovné,
sociální azdravotni. Je realizována formou vzdělávacích programů, dokumentů, besed,
skupinových a individuálních pohovoru či sezení, často zaúčasti OSPOD, někdy i rodičů a
mimoškolních aktivit.
MPP prolíná celou výchovnou avzdělávací činnost, na jeho realizaci se podílejí všichni
zaměstnanci zařizení.
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cílové skupinv

r Děti

Děti jsou hlavní cílovou skupinou. Do DDŠ jsou umístěny na záktaděrozhodnutí soudu
/Ústavní výchova, předběžné opatřeníl. Důvodem umístění jsou poruchy chování, u některých
i porucha osobnosti. Většina znichpíichazíz dysfunkčních, nefuŇčních, neúplných,
nepodnětných rodin a z socio-kulturně-ekonomicky znevýhodněného prostředí.

o pedagogičtípracovníci

Pedagogové DDŠ se zúčastňuj ivzdélávání aŇznýchkurzů v oblastech prevence. Zároveňse
vzdélávají v rámci samostudia. Nové poznatky se předávaj í naporadách. Při výskytu
výchovných problémů spolupracují s etopedem - metodikem prevence.

o zákonní zástupci dětí

7,ákow.j zástupci jsou průběžně informováni o prosperitě dětí. Mají možnost se kdykoliv
dotazovat. při řešení závažni,ch situací jsou informováni neodkladně. zákonrizástupci jsou
vybízenike spolupráci s DDŠ a kurátorem dítěte. Děti jsou podporovány v udržováií,
obnovování pozitivních rodinných v azeb.

4.1. Cíle krótkodobé:

- dodržování vnitřního řádu a daných pravidel
- posilovánípozitivních vztahů mezi dětmi imezi dětmi a zaměstnanci
- vést ke snášenlivosti, ohleduplnosti, toleranci
- vést k odmítání negativních jevů ve společnosti
- pojmenovatzákladní návykové látky, znát jejichúčinky na organismus a umět

odmítnout, znát kontaktní místa pro problematiku závislostí
- orientovat se v problematice sexuální výchovy
- znátzákladniprávní nolmy
, zaujímat zdravé životni postoje, tolerovat odlišnosti
- zvládat základni sociální dovednosti
- pochopit osobní a společenskou zodpovědnost
- kriticky myslet a správně se rozhodnout
- vhodnánáplňvolnéhočasu
- využiti vhodných nabídek akcí aaktivit
- podporovat vlastní aktivitu
- podporovat účast na kroužcích dle schopností a zájmu ďétí
- spolupráce se zákonrtými zástupci dětí
- pruběžnévzdélávání pedagogů v oblasti prevence
- podporovat prevenci - exkurze, besedy, výlety, kulturní akce
- preventivní monitoring mezi dětmi - projevy možného rizikového chování, efektivně

na ně reagovat



4.2. Cíle dlouhodobé:

- výchovake zdravému životnímu stylu
- vytváření pozitivní klidné atmosféry, důvěry
- podpora sociálních dovedností dětí vůči tlaku vrstevnické skupiny
- rozvoj sociálních dovedností ltýmovápráce,konstruktivní řešení konfliktů, otevřená

komunikace/
- pozitivní vnímání sebe sama
- rozvoj osobních kvalit /sebevědomí, empatie, asertivita, vytváření vlastního názorul
- přijetí osobní zodpovědnosti k daným právům a povinnostem
- formování dětí ke společensky akceptovatelným hodnotám
- zvyšování sociální kompetence dětí
- posilování komunikačních dovedností - zvyšování schopnosti řešit problémy,

konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku
- sociální výchova, vztahk jiným kulturám, národnostem
- právní odpovědnost, trestní normy
- vyhledáváníefektivníchprogramů
- vzájemná spolupráce pedagogů
- spolupráce s organizacemi a institucemi zabývající se prevencí

5. Aktivitv MPP

- besedy v DDŠ

- besedy s odborníky

- projektové dny

- komunitní sezení

- skupinová práce

- nácvik sociálních dovedností

- zájmové aktivity - kroužky /stolní tenis, hokejbal - SK Pedagog Č. Budějovice,

fotbal - TJ Mokré,plavání- Plavání CB
- sPortovní aktivity DDŠ - fotbal, hokej, hokejbal, nohejbal, stolní tenis, tenis, kola, in-line

brusle, plav ání, posilovna

- volnočasové aktivity - turistika, výlety, kino, divadlo

- PobYty organizované DDŠ - víkendové aptázdninové pobyty na chatě v Malovicích, letní
azimní pobyt ve Vimperku

- kontinuální sportovní příprava

- sportovní a kulturní akce konané v okolí DDŠ
- sportovní a kulturní akce pořádané jinými zařízenimi a institucemi
- ergoterapeutické aktivity -údržbaokolí, úklidové ptáce,péče o oblečení, osobní věci,

základy vaření, rukodělné ěinnosti



plán dalších aktivit na tento školní rok:

záři -Babíléto - DD Žíchovec
říjen - Počátecký puchýř - VÚ a DDŠ Počátky
říjen - výlov rybníka- Haklovy Dvory - aktivita školy
listopad - Turnaj ve stolním tenise Trhové Sviny
listopad - Den prevence - Policie ČR České Budějovice - aktivita školy
listopad - projekt Lidské tělo - aktivita školy
prosinec - Hroší hry - DDŠ Chrudim
prosinec - Den prevence - Policie ČR České Budějovice - aktivita školy
prosinec - Vanoční besídka - DDŠ Šindlovy Dvory
leden - Den prevence - Policie ČR ČeskO Budějovice - aktivita školy
únor - zimní pobyt Vimperk
únor - Den prevence - Policie ČR České Budějovice - aktivita školy
bíezen- Zimní olympiáda - DDŠ Vrchlabí
březen - Den prevence - Policie ČR České Budějovice - aktivita školy
duben - Jihlavský míě - PDŠ Jihlava
duben - Den prevence - Policie ČR České Budějovice - aktivita školy
duben - Tumaj ve stolním tenise - VÚ OUoriSte

duben - Atletika- DD Humpolec
květen - Letní olympiáda
květen - Den prevence - Policie ČR České Budějovice - aktivita školy
květen - projekt Příroda kolem nás - aktivita školy
červen - šindlacký běh - DDš šindlovy Dvory
červen - Den prevence - Policie ČR České Budějovice - aktivita školy

6. Evaluace MPP

Hlavním sledovaným parametrem je prosperita dětí v zařízení, příčiny vzniku a četnost
jejich problémového, rizikového chování. Ana|ýzaprůběhu reedukace a výchovných metod se
pravidelně vyhodnocuje na pedagogických poradách DDŠ. Další sledovanou oblastí je
osobnostní rozvoj, posun v hodnotových systémech a postojích, psychosociální klima
/sPolupráce, vztah k autoritám, vztahy mezi vrstevníky/. Také se sledují a vyhodnocují
chlapci, kteří končí PŠD, jejich profesní příprava a socializace zpét do společnosti či setrvání
v Ústavní péěi. Zhodnocena je i zpétnávazba od dětí, zákowtých zástupců, kurátoru oSPoD,
případně následných ústavních zařízení.

Metody evaluace
o individuální a skupinové pohovory s etopedem
o skupinová komunita
. schůzky spolusprávy dětí
o třídnické hodiny - pohovory, diskuze
o diskuze v projektových dnech
o dotazníky


