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Název školského zařízení:  Dětský diagnostický ústav, dětský domov se 
školou, středisko výchovné péče, základní škola a 
školní jídelna, Homole 90 

Adresa školského zařízení: 370 01, České Budějovice, Homole 90 

Název součásti:  Středisko výchovné péče, Český Krumlov, 
T.G.Masaryka 114 

Právní forma:  Příspěvková organizace 

Zřizovatel:  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, 
Praha 1, Karmelitská 7 

Identifikátor zařízení:  60076178 

Vedení školského zařízení a kontakty: Mgr. Vladimír Ira, ředitel, tel. 387203490, 
reditel@dduhomole.cz 

Ing. Pavlína Sedláčková, ekonom, tel. 387203491 

Mgr. Jan Tůma, vedoucí SVP Český Krumlov, 
380712426, vedouci.ck@dduhomole.cz 

Součásti školského zařízení: DDŠ Šindlovy Dvory 25, tel:387203116, 
zast.rediteledds@dduhomole.cz 

SVP České Budějovice, Dukelská 23, tel: 
386355888, vedouci.cb@dduhomole.cz 

SVP Strakonice, Ellerova 160, tel: 383324717, 
vedouci.st@dduhomole.cz 

Webové stánky: www.dduhomole.cz 
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Pracovníci Střediska výchovné péče (SVP) 

 
Na stálý pracovní poměr: (zařazení, vzdělání, praxe, úvazek) 

- vedoucí SVP, speciální pedagog, rodinný terapeut, Mgr., 40 let (1,0 úvazek) 

- speciální pedagog, arteterapeut, Mgr., 30 let (0,5 úvazek) 

- speciální pedagog, Mgr., 6 roky, (1,0 úvazek) 

- speciální pedagog, Mgr., 13 let,  (1,0 úvazek) 

- sociální pracovník, Bc., 18 let, (1,0 úvazek) 

Smluvní pracovníci: 

- uklízečka (8 hodin/týdně) 

 

Středisko výchovné péče (SVP) ambulantně poskytuje všestrannou preventivní 

speciálně pedagogickou a psychologickou péči dětem a mládeži s rizikem nebo s projevy 

poruch chování a emocí, negativních jevů v sociálním vývoji. Tato péče je zaměřena na 

zmírnění či odstranění již vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších 

výchovných poruch a negativních jevů v sociálním vývoji dětí, žáků či studentů, pokud u nich 

nenastal důvod k nařízení ústavní výchovy nebo k uložení ochranné výchovy. Od října 2020 do 

konce dubna 2021 byl provoz střediska z důvodu Covid-19 omezen pouze na řešení akutních 

případů v rámci individuálních kontaktů, rodinné terapie a konzultací s pedagogy a rodiči.  

Ve školním roce 2020/2021 pracovalo naše středisko celkem s 125 evidovanými 

klienty, s celkovým počtem 662 úkonů přímé odborné, převážně terapeutické práce s klientem. 

ROZDĚLENÍ 
KLIENTŮ 

POČET  DŮVODY POSKYTOVANÉ 
PÉČE 

POČET 

Předškolní zařízení 5  Rodinné problémy 55 

První stupeň ZŠ 45  Prekriminální, krim. případy 4 

Druhý stupeň ZŠ  59  Školní problémy 30 

SŠ 15  Zneužívání náv. látek 0 

Ostatní 1  Osobnostní problémy 36 
 

   

 

Formy práce s klienty  

A. Jednorázová poradenská intervence a krátkodobé vedení. 

B. Individuální (98 úkonů) a skupinová terapie a případové konference (33 úkonů), 

zaměřená na perspektivy klientů, hledání vlastní identity a nalézání  hodnot.  
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V roce 2020/2021 probíhala terapeutická činnost v těchto otevřených skupinách: 

- jedna skupina v říjnu a šest skupin v květnu a červnu 

- Prodloužená skupina (14:00 - 17:00 hod.) – proběhly 3 skupiny (psí útulek, 

cykloturistika, cukrárna) 

-  Skupina Měsíčník (pro klienty z větších vzdáleností od 9:00 do 13:00) proběhlo 1 

setkání pro 6 klientů. 

   - Společensky prospěšné činnosti absolvovali 3 klienti (spolupráce s PMS) 

C. Rodinná terapie (263 úkonů).  

Pracovalo se celkem s 18 rodinami.   

 D. Terénní práce na školách. Programy pro třídní kolektivy (200 úkonů). 

V rámci práce s třídním kolektivem se zapojilo celkem 16 třídních kolektivů těchto škol:  

ZŠ Plešivec Č. Krumlov, ZŠ Velešín, ZŠ Za nádražím Český Krumlov, ZŠ Kaplice, Omlenická, 

ZŠ TGM, Český Krumlov. 

E. Speciálně pedagogická diagnostika (1 úkon) 

F. Pobyty  pro děti s poruchou komunikace (2 pobyty, 18 klientů SVP) 

- příměstský pobyt No limits (12.7.-16.7. 2021, 11 dětí ve věku 6-12 let, organizovaly  

  Přibylová, Marianová, spolupracovaly Valová, Schonbauer-Kušnirenková) 

- víkendový pobyt Malovice (9.7.-11.7.2021, 7 dětí ve věku 10-15 let, organizoval Tůma) 

Spolupráce s ostatními subjekty 

- Orgány sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Český Krumlov a Kaplice, 

Prachatice, České Budějovice  (pravidelná setkání, řešení  případů, konzultace, zprávy, 

kasuistiky, případové konference) 

- Školská zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, SVP, DDÚ, DDŠ, DD) 

- Pedagogicko-psychologická poradna (společná spolupráce s klienty s kombinovaným 

oslabením v oblasti specifických poruch učení, pozornosti a chování, práce s třídními 

kolektivy) 

- Speciálně pedagogická centra (společné konzultace v oblasti kombinovaných oslabení 

u klientů – sluchové, tělesné, zrakové, logopedické oslabení, s poruchami chování, 

komunikace) 

- Dětská psychiatrická ambulance, dětský psychiatr (společné konzultace)   

- Pediatři (konzultace, zprávy) 

- Okresní soud (spolupráce při změnách výchovy, zprávy a doporučení, aj.) 

- Policie ČR, Městská policie (konzultace ohledně společných klientů, spolupráce při 

realizaci pobytů), výslechy. 
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- Neziskové organizace: ICOS, o.p.s., Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., 

(spolupráce probíhala v oblasti integrovaných pobytů, právního poradenství, zneužívání 

návykových látek, dobrovolnictví a volnočasových i terapeutických aktivit). 

 Kontrolní, hospitační činnost 

V tomto školním roce neproběhla žádná inspekční činnost. V srpnu proběhla pouze návštěva 

pracovníků MŠMT z důvodu prohlídky budovy a prostor SVP. 

 

 

 

 

Mgr. Jan Tůma 

speciální pedagog a vedoucí střediska 

Český Krumlov, 31.8.2021 


