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Středisko výchovné péče je součástí DDÚ, DDŠ, ZŠ a ŠJ Homole 90, 370 01 Č. Budějovice 

 

Ředitel: Mgr. Vladimír Ira 

Vedoucí SVP České Budějovice : Mgr. Hana Šrámková do  31.3.2013,  

Mgr. Věra Lorencová od 1.8.2013 

Název zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné 

péče,  základní škola a školní jídelna , Homole 90 

Adresa pracoviště: SVP, Dukelská ul.1704 / 23A , 37001 České Budějovice 

Telefon 386 355 888 fax 386 354 582, 724 569 351, e –mail : vedouci.cb@dduhomole.cz 

Právní forma : příspěvková organizace 

IČO: 600 76 178 

Zřizovatel: MŠMT Karmelitská 7 , 118 12 Praha 

Součástí zařízení je AO + IO ( kapacita 16 lůžek ) 

 

Všeobecná charakteristika 

 

Účelem středisek je poskytovat preventivně výchovnou péči, a tím zejména předcházet vzniku 

a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení  jeho zdravého vývoje.  

Střediska poskytují pomoc rodičům nebo jiným osobám nebo zákonným zástupcům při 

výchově a vzdělávání dítěte a při řešení problémů spojených s péčí o dítě, s cílem zachovat 

a posílit rodinné vazby dítěte a zamezit odtržení dítěte z jeho rodinného prostředí. 

 

1. Středisko poskytuje služby klientům, jimiž jsou  

   

- děti s rizikem poruch chování či s již rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů 

v sociálním vývoji,  

- případně zletilým osobám do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do věku 

26 let, 

- osoby odpovědné za výchovu 

- pedagogičtí pracovníci, 

 

2.  Středisko poskytuje tyto služby: 

 

- poradenské, spočívající v konzultacích a poskytování odborných informací a pomoci 

klientům, orgánům sociálně-právní ochrany dětí, jiným orgánům a organizacím podílejícím se 

na práci s dítětem a rodinou, zejména školám a školským zařízením, 

- terapeutické, za účelem urychlení integrace původní rodiny, 

- diagnostické, spočívající ve vyšetření úrovně klienta formou pedagogických a 

psychologických činností, na základě nichž vydává doporučení školám a školským zařízením, 
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- vzdělávací, v jejichž rámci se zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností, posuzují se 

specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti klienta přiměřeně jeho věku, 

individuálním předpokladům a možnostem, 

 

- speciálně pedagogické a psychologické, směřující k nápravě poruch v sociálních vztazích a 

v chování a směřující k integraci osobnosti klienta  a rodiny,  

 

-  výchovné a sociální, vztahující se k osobnosti klienta  k jeho 

rodinné situaci a nezbytné sociálně-právní ochraně dětí, 

 

- informační, spočívající ve zprostředkování kontaktů klientovi s jinými orgány a subjekty, 

které se podílejí na realizaci opatření sociálně-právní ochrany dítěte, nebo za účelem zajištění 

dalších poradenských nebo terapeutických služeb v zájmu klienta. 

 

3. Středisko poskytuje služby ve formě 

    I.  ambulantní, 

   II. celodenní, 

  III. internátní 

  IV. terénní, zejména v rodinném nebo školním prostředí klienta. 

 

 

 I.Ambulantní  
 

Ambulantní oddělení poskytuje veřejnosti  služby denně v době od 8:00 do 18:00 

hodin, v pátek do 14:00 hodin. Časové rozvržení odpovídá plnému vykrytí požadavkům 

z terénu. 

 

Služby ambulantní části zajišťovali tito pracovníci: 

 

1.Ambulantní část 

 

Služby ambulantní části zajišťovali tito pracovníci: 

 

Pracovní zařazení Fyzický počet Přepočtený počet 

psycholog 2 1 

speciální pedagog 5+1 / od 1.8.2013 / 4,3 + 1 

sociální pracovnice 1 1 

uklízečka 1 0,5 

 

Všichni zaměstnanci ambulance zároveň poskytují péči i klientům internátní části  

střediska. 

 

Odborní pracovníci provádí vstupní diagnostiku klientů a stanovují nejvhodnější 

formu péče. V indikovaných případech zařazují dítě do internátní péče a připravují dítě i 

rodinu na nástup. Současně provádí pracovníci následnou ambulantní péči u klientů, kteří 

dokončili pobyt v internátním oddělení. Tuto péči poskytují i těm klientům, kteří byli v péči 

jiného zařízení (DDÚ) a po jejím ukončení jim byla tato forma následné péče nabídnuta. 

Klientelu tvoří děti a mladiství ve věku do 26. let,. do ukončení přípravy na budoucí povolání.  
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Ambulantní část poskytla své služby v tomto školním roce 257  klientům  

 

Z toho nových klientů bylo 141. 

Chlapců bylo 189. 

Děvčat 68. 

Klientů celkem - 257

189

68

chlapci

dívky

 
Z 1. stupně základní školy bylo 126 dětí. 

Z 2. stupně základní školy bylo 106 dětí. 

Z mateřské školy bylo 9 dětí. 

Ze střední školy bylo 16 studentů. 

 

Iniciátor spolupráce: 

 MŠ 6 

 ZŠ 92 

 SVP 13 

 Rodina 74 

 Lékař 9 

 Psycholog 9 

 OSPOD 46 

 PPP 7 

 Policie 1 

 

Důvod spolupráce 

 škola 87 

 rodina 108 

 osobnostní 61 

 MŠ 4 

Proběhlo 1777 vyšetření a terapeutických činností. 

 

Preventivně výchovný pobyt absolvovalo 62 klientů.  
Z toho bylo 17 dívek a 45 chlapců.Z 1. stupně ZŠ bylo 19 dětí,z 2. stupně ZŠ bylo 41 dětí. 

Ze střední školy byli 2 studenti. 

Internátní pobyt absolvovalo 44 klientů. 

Celodenní pobyt 11 dětí. 

Kombinovaný pobyt 7 klientů. 
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Iniciátor spolupráce

3

7

313
7

98

74

47

9

9

OSPOD

rodina

škola

lékař

psycholog

PPP

jiné SVP

Černovice

Strakonice

Český Krumlov

 

Přehled terapeutických skupin 
 

 

den hodina zaměření terapeut koterapeut 

pondělí 15 - 16 

 

 2. st.  mladší Habrda M. - 

úterý 

sudé 

15 - 16  

 

4. - 6. ročník ZŠ Šrámková H. Peltanová I. 

středa 14:30 - 16 

 

2. výchovná skupina IP Lippmannová K. Habrda M. 

středa 

sudá 

15 - 16  1. st. ZŠ starší Vrchotová L. Peltanová I. 

středa 

lichá 

15 - 16  1. st. ZŠ mladší Vrchotová L. Peltanová I. 

středa 11:45 - 12:45 

 

komunita 1. vs Peltanová I. - 

středa 12:45 - 13:45 

 

komunita 2. vs Lippmannová K. Habrda M. 

čtvrtek 15 - 16 

 

2. st. ZŠ - mladší Habrda M. Lippmannová K. 

 14:30 - 16 

 

1. výchovná skupina IP Peltanová I. Šrámková H. 
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 Nejvíce početné jsou  skupiny mladšího školního věku,  Proto byly v docházce 

rozděleny na sudý a lichý týden. V konci školního roku byla  uskutečněna  jedna  skupinka 

pro děti a rodiče. V tomto směru budeme  za podpory všech etopedů pokračovat.  

 

Část dětí docházejících do terapeutických  skupin, současně i dětí z individuální péče, 

absolvuje následně internátní či stacionární pobyt, který je odůvodněný v případech, kdy je 

potřeba dítěti věnovat intenzivnější, dlouhodobější a komplexnější péči.  

 

 

2. Celodenní oddělení 
 

Více méně bylo nutné reagovat na zvýšený počet dětí, které byly zařazeny na stacionární 

pobyt a v 17:00 hodin odcházely domů. Bylo zapotřebí přeorganizovat některé činnosti, aby 

z nich tzv. stacionáři nebyli vyjímáni a do hodnocení byli zainteresováni rodiče dětí. 

Ukazovalo se však, že někteří rodiče byli v hodnocení velmi benevolentní a že bude zapotřebí 

ještě více spolupráce, než bude tento systém dobře fungovat. Nicméně byla nastavena určitá 

nová pravidla a rodiče se na jejich plnění také podíleli. 

 

3. Internátní oddělení 
 

Výchovné skupiny pracují v tzv. otevřeném systému, jsou koedukované,  přijímáme děti od 1. 

třídy ZŠ až po studenty SŠ.  Do této péče jsou zařazovány děti s hlubšími výchovnými 

problémy, kde je indikována nutná změna prostředí (nevyhovující rodinné prostředí, závadové 

skupiny a jiné závažné důvody).  

Metody práce jsou zaměřeny  k rozvoji žádoucích osobnostních vlastností, posilují zdravé 

sebehodnocení a sebevědomí a přeskupení hodnotového žebříčku. Jedná se o smluvně 

dobrovolné pobyty a děti jsou na ně etopedy připravovány.  

O děti pečuje zkušený kolektiv. Často děti oceňují programy v mimoškolní činnosti, do řady 

věcí se zapojují a prožívají poprvé, setkávají se smysluplným využíváním volného času.. 

Zátěžové víkendy byly pro děti přínosné, jejich příprava a organizace byla pro vychovatele 

náročná. Je o nich zpracována podrobná zpráva a pro budoucnost s nimi budeme nadále 

počítat, ovšem jen jako s doplňkovou činností a nebude se jednat o celý víkend, ale pouze o 

jednotlivé dny.  

V otázce vytíženosti internátu jsme se potýkali na začátku roku s menším počtem dětí na 

pobytu - zvýšil se počet dětí na stacionárním pobytu. Dá se jen odhadovat, že se na tom 

částečně podílelo zvýšení nákladů za pobyt od ledna 2012. Některým dětem, dle našich 

informací, přispěl příslušný Úřad práce.  

Počet 62 dětí je tedy jen mírně nad spodní hranicí naplněnosti. Počet dětí na stacionáři však 

neukazuje na ustavení jedné výchovné skupiny jako stacionární trvale.  

 

Personální obsazení internátního oddělení: 

 

Pracovní zařazení Fyzický počet Přepočtený počet 

učitel 3 2,5 

vychovatel 4 4 

asistent pedagoga 2 2 
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hospodářka 1 0,9 

 

 

4. Terénní služby 

 

         Celoroční pravidelná spolupráce se školami v regionu v rámci intervenčních programů 

pro třídní kolektivy, krizové intervence, poradenství, konzultace. Šlo o řešení šikany, 

intolerance, diskriminace, špatné kooperace třídního kolektivu. 

Intervenční program (3 dvouhodinové bloky práce se třídou + vyhodnocení, konzultace a 

doporučení)   

 

Program byl uskutečněn v těchto školách: 

 

 ZŠ Veselí n Vl., Blatské sídliště -  6. ročník 

 ZŠ  Veselí n Vl . Čs. armády - 5. ročník 

 ZŠ Veselí n Vl . Čs. armády - 6. ročník 

 Gymnázium Educanet - 1. ročník 

 ZŠ Pohůrecká , ČB - 6. ročník 

 ZŠ Pohůrecká , ČB - 4. ročník 

 ZŠ Pohůrecká , ČB - 5. ročník 

 ZŠ Borek - 3. ročník, 

 ZŠ Plavsko – 4.-5.. ročník. 

 ZŠ Kardašova Řečice – 5. ročník 

 

 ZŠ Nerudova, ČB - 7.A   

 ZŠ Nerudova, ČB - 7.B  

 ZŠ Bezdrevská, ČB – 6.A 

 ZŠ Bezdrevská,ČB – 6.B 

 

 ZŠ J. Š Baara,ČB – 3. ročník 

 ZŠ Mladé, ČB – 4. ročník 

 ZŠ Máj, ČB – 8. ročník 

 ZŠ Rudolfov – 6. ročník 

 

5. Vzdělávání žáků v SVP 

V základní škole, která je součástí SVP, se řídíme  učebními plány, které ihned po nástupu dítěte  

zasílá  kmenové škola. V poslední době stoupá trend, kdy jsou na pobytu děti ze slabého 

sociálního prostředí bez jakýchkoliv učebních pomůcek. Převážná část klientů našeho zařízení má 

diagnostikované vývojové poruchy učení. Z toho důvodu používáme ve větší míře různé pomůcky 

pro osvojování a aplikaci nových vědomostí. Klademe  větší důraz na vizuální paměť a také na 

bližší porozumění učiva.  
Individuálním pravidelným přístupem k jednotlivým klientům lze dosáhnout pochopení a 

navázání probírané látky ze strany klienta. Motivujeme klienty k co nejlepším studijním 

výsledkům. Žáci v první skupině nejsou klasifikováni tradiční stupnicí známek, ale jsou 

motivováni radostí z vlastních výsledků a pozitivním náhledem na školu. 
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1. Výchovná skupina – mladší žáci 

 

Akce školy: 
Během školního roku se uskutečnily v rámci školního vyučování následující akce: 

 

Návštěva ZOO Obora Hluboká nad Vltavou  se zvířaty přímo ve středisku , s dětmi 1x za 

jejich pobyt jsme navštívili Dětskou knihovnu Na Sadech, dále zajišťujeme pravidelné 

výtvarné posezení nad aktuálními výstavami v Alšově Jihočeské galerii  a to i v Hluboké nad 

Vltavou, v květnu jsme byli tradičně na Anifilmu v Třeboni.  

 

Počet žáků v 1.skupině 

 

Ročník Základní škola ZŠ praktická 

1 1 žák  

2 -  

3 1 žák  

4 3 žáci  

5 13 žáků 1 žák 

6 7 žáků  

7 5 žáků  

8  1 žák 

   

 

2. Výchovná skupina - starší žáci 

V tomto školním roce navštěvovalo třídu druhé skupiny celkem 30 žáků, 23 chlapců a 7 

děvčat. Z místních budějovických škol bylo přijato 16 žáků, tři byli z Jindřichova Hradce, po 

jediném žákovi jsme přijali z Týna nad Vltavou, ze Soběslavi, Trhových Svinů,  Hluboké nad 

Vltavou, Kamenného Újezda, Kaplice, Netolic, Strakonic,  Vimperka,  Třeboně a  Košetic(u 

Havlíčkova Brodu). Třídy základní školy navštěvovalo 28 žáků, jeden žák byl ze základní 

školy praktické a jeden ze střední školy, kde se učil v oboru kuchař. Většina žáků absolvovala 

výuku ve třídě souvisle po celou dobu pobytu v SVP, jeden žák pobyt z finančích důvodů 

přerušil, aby se po třech týdnech vrátil a pobyt dokončil, jeden ze žáků zde byl i v minulém 

šk. roce, takže se jednalo o opakovaný pobyt.  

Přehled žáků podle navštěvovaných ročníků: 

6. ročník ZŠ  4 žáci 

7. ročník ZŠ  13 žáků 

8. ročník ZŠ  9 žáků 
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8. ročník ZŠP 1 žák 

9. ročník ZŠ 2 žáci 

1. ročník SOU 1 žák 

 

Při porovnání s údaji z výroční zprávy za školní rok 2011/2012 bylo ve školním roce 

2012/2013 do třídy 2. skupiny přijato o 20 žáků méně. 

Naplňování cílů základního vzdělávání: 

 žákům učitelé pomáhali získat dovednosti a návyky, které by jim umožnily samostatné 

učení a utvářely takové hodnoty a postoje, které je povedou k uvážlivému a 

kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a k vytvoření si kladného vztahu 

k učení a ke každodenní pravidelné přípravě na výuku, 

 žáci byli podněcováni k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, 

byly rozvíjeny jejich schopnosti na základě jejich zájmů, učitelé usilovali o 

provázanost vzdělávání ve škole se životem mimo školu, o spolupráci a respekt k práci 

druhých a ke snaze vážit si vlastního pozitivního výkonu. 

Využívané metody k naplnění cílů zdělávání :  
1. Hospitace v hodinách 

2. Srovnávací testy 

3. Pravidelná jednání s pedagogy spolupracujících škol, vzájemná informovanost o 

výsledcích , případně o potřebách jednotlivých žáků a jejich možnostech vzdělávání 

po návratu do kmenových škol 

4. Zejména další uplatnění našich žáků po odchodu ze svp,  výsledky přijímacích  řízení , 

apod. 

5. Kontrola a porovnání výsledků v jednotlivých předmětech po návratu do původní 

školy 

6. Výsledky v různých soutěžích podle výsledkových listin a úspěšnost při účasti 

v různých projektech 

7. Srovnáním s výsledky ve škole, ze které žák do svp přišel  

     Materiální podmínky vzdělávání : 
Ke vzdělávání jsou zajištěny technické a materiální podmíny  k hygienicky a zdravotně 

nezávadnému průběhu vzdělávacího procesu v prostorách školy, třídy splňují prostorově 

požadované normy. Také personální obsazení výchovnými a dalšími  pracovníky je dobré.    

Učebna pro skupinu starších žáků nedosahuje běžného standartu ve vybavení třídy 

didaktickou technikou – chybí televizor, dataprojektor, interaktivní tabule a další potřebné 

počítačové vybavení odpovídající současným potřebám, takže např. sady moderních učebních 

materiálů, které jsme v tomto školním roce vytvořili – Digitální Učební Materiály – lze ve 

třídě využívat jen zprostředkovaně. 

Výuka starších žáků byla během roku podle finančních možností a potřeb doplňována několika 

exkurzemi do výrobních podniků, dílen učilišť, návštěvou knihoven, ekofilmu, přírodní 

rezervace, výstav, veletrhů, muzea, hvězdárny a planetária.  

Výsledky vzdělávání žáků : 
Při srovnáním stavu vědomostí a dovedností při nástupu do SVP a těsně před ukončením 

pobytu je ve většině případů pozitivní, což je výsledek individuální péče ze strany učitele a 
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vychovatelů, kteří pravidelně každý den pobytu zadávají domácí úkoly z právě probraného 

učiva a vychovatelé kontrolují práci žáků během přípravy na další vyučovací den. Tato 

pravidelně se opakující činnost má na většinu žáků velmi pozitivní účinek zvláště proto, že 

v domácím prostředí se jim této péče bez výjimky nedostávalo a nejsou zvyklí se pravidelně 

na výuku připravovat. Ze začátku to nesou velmi nelibě a za všech okolností se těmto 

povinnostem pokoušejí vyhnout, ale brzy přijdou na to, že je jednodušší spolupracovat a 

úkoly splnit. Někteří jsou pak sami překvapeni vlastními schopnostmi a dobrými výsledky, 

jakých nikdy předtím nedosáhli. 

 

6. Výchovná činnost SVP  
Internátní oddělení 
Internátní oddělení poskytuje výchovně vzdělávací péči, ubytování a stravování v délce 

zpravidla osmi týdnů. Jedná se o pobyt s režimovými a diagnosticko-terapeutickými prvky, 

tzn., že se děti během pobytu učí ve speciálních třídách ve středisku, účastní se volnočasových 

aktivit, podílí se na chodu domu a absolvují terapeutické aktivity. Během pobytu rovněž 

probíhá spolupráce s rodiči či jinými osobami odpovědnými za výchovu (konzultace se 

speciálními pedagogy, rodičovské skupiny) a domovskou školou. 

Celodenní oddělení 
Oddělení celodenní poskytuje klientům souvislou výchovně vzdělávací péči a stravování 

v pracovních dnech od 8 do 17:30 hod. (případně o víkendech od 9:00 do 17 hod.). 

Počty dětí a personální zajištění 
Práce je v rámci výchovného úseku organizována ve 2 výchovných skupinách, které jsou 

koedukované a rozdělené dle osobnostních charakteristik dětí (věk, školní ročník, typ 

problémů. 1. skupinu tvoří zpravidla žáci 1. – 6. třídy, 2. skupinu pak žáci 7. – 9. třídy 

popřípadě žáci středních škol. Do skupin jsou děti přijímány průběžně během celého školního 

roku průběžně.  

Provoz výchovných skupin zabezpečovali v letošním roce 4 kmenoví vychovatelé (ve složení 

2 ženy a 2 muži) a 2 asistenti pedagoga (ve složení žena a muž). Tím byl zabezpečen rodinný 

výchovný model.  

Ve školním roce 2012 / 2013 prošlo diagnostickým pobytem celkem 62 klientů. Z toho do 1. 

výchovné skupiny bylo přijato celkem 32 a do 2. výchovné skupiny 30 klientů. 

V letošním roce se nám také osvědčilo pobyty kombinovat, tzn., že klient nastoupí na pobyt 

internátní a v průběhu pobytu přejde na pobyt stacionární.  

 Internátní 

pobyt 

 

Celodenní 

pobyt 

Kombinace 

IP a celodenní 

p. 

 

Celkem 

1. výchovná 

skupina 

 

24 

 

3 

 

5 

 

32 

2. výchovná 

skupina 

 

16 

 

8 

 

6 

 

30 

 

Celkem 

 

40 

 

11 

 

11 

 

62 

 

Filozofií internátního pobytu je: 

 vytvoření bezpečného prostředí pro klienty 

 fungování daných pravidel (dodržování denního režimu, internátního řádu, 

respektování systému hodnocení),  

 terapeutická práce s klientem individuální i skupinová, 
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 práce s rodinou individuální i skupinovou, 

 zaměření na zlepšení školní práce především v rámci pravidelné přípravy na 

vyučování, 

 rozvoj volnočasových aktivit, 

 rozvoj adekvátního sebehodnocení a získání náhledu na své jednání (denní hodnocení, 

komunita), 

 posílení sebedůvěry, 

 nácvik samoobslužných činností, (vaření, režimové činnosti, samoobslužné činnosti), 

 nácvik a rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, 

 nácvik řešení problémů v různých sociálních i krizových situacích,  

 poskytování zpětných vazeb druhým. 

Výchovná činnost je zaměřena na rozvoj osobnosti a pozitivních vlastností. Děti se učí 

spolupracovat v kolektivu, vylepšovat vzájemné vztahy. Jsou vedeny k získání správných 

návyků v oblasti hygieny, stolování, společenského chování, samoobslužných prací, 

vhodného využívání volného času. 

Činnost výchovných skupin se řídí dle týdenních plánů činnosti (vychovatelé je předkládají 

vedoucímu střediska vždy ve středu), ve kterých se prolínají pravidelné režimové činnosti 

(příprava na vyučování, úklid společných prostor, komunity, hodnocení) s individuálně 

zaměřenými činnostmi vycházejícími z aktuálního složení výchovných skupin a z počtu dětí. 

Vychovatelé vybírají z pohybových a sportovních aktivit (jejich zařazení je vhodné i 

vzhledem k vysokému procentu dětí se syndromem hyperaktivity), výtvarných činností, 

činností poznávacích, turistických, aktivit zaměřených na rozvoj sociability apod. V rámci 

denního režimu je stanoven prostor i na osobní volno dítěte, tj. čas, který není organizován 

dospělým. 

Součástí výchovných činností je pravidelné denní hodnocení. 

 

Přehled aktivit v rámci internátního oddělení 

 

Volnočasové aktivity 

 práce v keramické dílně, 

 ruční práce, 

 výtvarné techniky, 

 turistické a cyklistické výlety zaměřené na poznání okolí Českých Budějovic 

 plavání 

 bruslení 

 sportovní aktivity  

 poznávací činnosti 

Aktivity zprostředkovány za pomoci spolupracujících organizací, kterými byly: 

 Kredance – taneční středisko, kde se klienti učí žonglovat. Dále ve spolupráci s touto 

organizací ve středisku proběhli „Africké dny“. A také jsme měli možnost účastnit se 

vánočních prodejních trhů, kde jsme prodávali a prezentovali výrobky našich klientů. 

Klienti střediska se podílí na pomoci roznosu letáků na různé akce pořádané 

Kredancem 

 Salesiánské středisko mládeže – představení zařízení, nabídka volnočasových aktivit 

po ukončení pobytu, možnost doučování, horolezecká stěna 
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 Skautský oddíl – využití jejich horolezecké stěny 

 os. Koníček – canisterapie, ale také realizace zátěžových arteterapeutických dnů, při 

kterých se klienti seznamují s prácí na statku. 

 

Exkurse: 

 pivovar Budvar, 

 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 

 Eliášova štola – Úsilné, 

 jaderná elektrárna Temelín - společná akce s DD Homole a DDŠ Š. Dvory 

Projekty: 

V letošním školním roce jsme se zapojili do školního recyklačního programu Recyklohraní. 

Cílem tohoto projektu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a 

umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných 

elektrozařízení. V rámci jednoho z úkolů projektu vyráběli klienti z elektroodpadu vlajky, 

které byly následně prezentovány, na úspěšné výstavě prací našich klientů ve vestibulu 

Zdravotně sociální fakulty v Č. B. Jednalo se o společnou akci DDÚ Homole a DDŠ Š. 

Dvory. V těchto projektech bychom i nadále chtěli pokračovat. 

Rodičovské skupiny: 

Ve školním roce 2012/2013 se nám podařilo realizovat čtyři rodičovské skupiny. Tyto 

skupiny slouží k vzájemnému seznámení rodičů, k výměně jejich zkušeností a názorů, ale také 

ke společné terapeutické práci rodičů a jejich dětí. 

Rodiče na těchto skupinách nejvíce oceňují to, že zažívají pocit, že na problémy nejsou sami. 

Poznávají, že podobnými situacemi prochází i jiné rodiny. Vyslechnuté informace je nutí k 

zamyšlení nad svou stávající výchovou a přístupem k dětem.  

Realizace prázdninových dnů: 

V průběhu školního roku vychovatelé nabízí formu příměstských táborů a to především 

v období školních prázdnin. V období letních prázdnin se příměstský tábor konal během 

prvních 4 pracovních dnů.  

Během těchto dnů byl pro děti připraven bohatý program, který vycházel z možností střediska 

i samotných klientů. Mezi aktivity patřily například výlety do okolí Č. B., cyklovýlety, výroba 

velikonočních kraslic, práce v keramické dílně, hipoterapie, hry v přírodě, atd. 

Zátěžové dny: 

I v tomto školním roce se nám podařilo realizovat zátěžové dny, které jsou mezi klienty velice 

oblíbené. Probíhají na statku ve Skřidlech, který patří os. Koníček. Během těchto dnů se 

klienti učí, co obnáší práce na statku, ale také například jak rozdělat oheň, jak založit záhon, 

brousit, natírat, atd. 

 

 

7. Spolupráce SVP s dalšími  institucemi 
 

 Spolupráce s Probační a mediační službou v letošním roce byla uskutečňována 

hlavně v rámci spolupráce s konkrétními společnými klienty. 
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 Spolupráce s občanskými sdruženími a nízko prahovými zařízeními ve městě  

na úrovni výměny zkušeností, užší spolupráce v rámci účasti na programech 

těchto zařízení /je třeba klientům ukázat, že je možné trávit čas pro ně 

zajímavým a dostupným  způsobem/, vzdělávání a semináře…atp. Ve velké 

míře ji využívají naši vychovatelé. 

 Spolupráce se ZSF, PF a teologickou fakultou JU - praxe studentů u nás. 

V tomto školním roce jsme umožnili praxi třem studentkám z teologické 

fakulty se zaměřením na sociální práci a šesti studentkám  se zaměřením na 

výchovu a šesti studentkám ze SZF. Tedy celkem u nás vykonalo praxi 12 

studentek. V rámci spolupráce s PF            /fakulta zdravého životního stylu/ 

probíhají pravidelná seznamovací setkání v našem zařízení se studenty. 

 Spolupráce s Policií ČR . 

 Spolupráce s pediatry. 

 Spolupráce s pedopsychiatry MUDr. Novotnou a MUDr. Baranovičovou.  

 Spolupráce s PPP. 

 Jihočeské divadlo. 

 Odbor sociálních  služeb města RPSS  - děti a mládež. 

 Pravidelné každoroční setkání s výchovnými poradci škol z Českobudějovicka  

v našem zařízení za účasti etopedů, učitelů i vychovatelů SVP.  

 Častá spolupráce s pracovnicemi OSPODu a kurátorů pro mládež v rámci 

regionů. Některé sociální pracovnice navštívily děti v SVP v průběhu jejich IP. 

Objevují se první pozvání na tzv. případové komise. Častější jsou i osobní 

konzultační setkání v rámci řešení konkrétních případů. Proběhla neformální 

pracovní schůzka v SVP s terénními pracovnicemi OSPODu.   

 

 

8. Další aktivity SVP 

 

Probíhaly letos pouze v režii internátních pobytů. Jejich četnost je ovlivněna 

finančními možnostmi. 

 

1. Řada jednodenních výletů. 

2. Exkurze. 

 Účast na kulturním dění  ve městě. 

 Předvánoční prodejní jarmark s nabídkou výrobků dětí SVP. 

 Prospěšná činnost /Sportovní hala/ za možnost užívat sportoviště. 

 Návštěva sportovních utkání ledního hokeje. 

 Akce pro děti z ambulance v průběhu podzimních a velikonočních prázdnin 

zabezpečená vychovateli z IP. 

 Zátěžové víkendy. 

 Příměstský tábor /3 dny/ v počátku letních prázdnin. 

 Účast ve výtvarných soutěžích . 

      11. Den otevřených dveří v SVP. 
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9. Personální podmínky SVP 

 
Další vzdělávání pracovníků 
psycholog   Diagnostická metoda Test ruky / dvoudenní /   

psycholog  Diagnostická metoda Test ruky / dvoudenní / 

 Psychologická konference /Třeboň -  třídenní /  

 

vychovatelka Rodinná terapie – Adleriánský přístup /  60 hod  / 

     

 

etoped Tým pro mládež – Ochrana osobních údajů  

 / jednodenní / 

etoped Komunikace s obětí domácího násilí / jednodenní / 

 Prevence krizových situací se zaměřením na děti a dospívající 

 / jednodenní / 

 

Kvalifikace pracovníků: 
  

Pracovní pozice vzdělání kvalifikace 

Etoped VŠ ano 

etoped VŠ ano 

etoped VŠ ano 

etoped VŠ ano 

Etoped / vychovatel VŠ ano 

učitelka VŠ ano 

učitelka VŠ ano 

učitel VŠ ano 

vychovatel SŠ ano 

vychovatel VŠ ano 

vychovatelka VŠ ano 

vychovatelka VŠ ano 

psycholog VŠ ano 

psycholog VŠ ano 

Sociální pracovnice SŠ ano 

hospodářka SŠ ano 

asistent pedagoga SOU ano 

asistent pedagoga SŠ ano 

 

. 

10. Vnitřní informovanost 

 

Probíhala formou programu Foster, pravidelných týdenních porad /odděleně 

etopedická, vychovatelská a společná pedagogická/, dále pravidelnými provozními poradami 
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v intervalu 1 x za měsíc, informačním průběžným systémem na nástěnce  a využíváním 

emailové pošty. 

 

 

11. Kontrolní činnost 

 

V tomto školním roce neproběhla v zařízení žádná kontrola ze  ČSI ani jiných orgánů. 

 

Vnitřní kontrolní činnost probíhá průběžně, pracovníci jsou o jejích zjištěních    

informováni průběžně na provozních poradách. 
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