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1. Základní údaje o škole a školském zařízení 

 

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

 výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 

 

Adresa školského zařízení: Homole 90, 387 01 České Budějovice 

 

Název součásti: Středisko výchovné péče ve Strakonicích 

 

Adresa součásti: Ellerova 160, 386 01 Strakonice 

 

Právní forma: příspěvková organizace 

 

Zřizovatel: MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 

 

Identifikátor zařízení: 60076178 

 

Vedení školského zařízení:  

 

Mgr. Vladimír Ira ředitel 

Mgr. Marcela Pouzarová 

Ing. Pavla Sedláčková 
provozně ekonomická vedoucí, zástupce statutárního orgánu 

Mgr. Irena Bublíková vedoucí SVP ve Strakonicích 

 

Vedení součástí školského zařízení:  

 

 

 

Webové stránky: http//:www.dduhomole.cz 

 

Ambulantní školské poradenské a preventivně výchovné zařízení středisko výchovné péče 

poskytuje služby v okrese Strakonice, Písek a Prachatice.  

Činnost zařízení je vymezená zákony č. 109/2002 Sb., č. 333/2012 Sb. a č. 383/2005 Sb. Zaměřuje 

se na sekundární a terciární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže od tří do osmnácti let 

nebo do ukončení středoškolského vzdělání. Preventivně výchovná práce je týmová a komplexní. 

O službu žádají rodiče, někdy OSPOD a soud. 

Práce střediska souvisí nejen s dětmi a mládeží, ale poskytovaná péče je zaměřovaná pro rodiče, 

vyučující nebo pro rodinné vztahy.  

Pracoviště e-mail telefon 

DDÚ Homole 90 reditel@dduhomole.cz 387 203 491 

DDŠ Šindlovy Dvory 25 zast.rediteledds@dduhomole.cz 387 203 116 

SVP Strakonice, Ellerova 160 

vedouci.st@dduhomole.cz 
383 324 717 

724 569 691 
socialni.pracst@dduhomole.cz 

svpstrakonice@seznam.cz 

SVP Č. Budějovice, Dukelská 23 vedouci.cb@dduhomole.cz 386 355 888 

SVP Č. Krumlov, Špičák 114 vedouci.ck@dduhomole.cz 380 712 426 

mailto:reditel@dduhomole.cz
mailto:zast.rediteledds@dduhomole.cz
mailto:vedouci.st@dduhomole.cz
mailto:socialni.pracst@dduhomole.cz
mailto:svpstrakonice@seznam.cz
mailto:vedouci.cb@dduhomole.cz
mailto:vedouci.ck@dduhomole.cz
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Vyučující ve škole jako první zachytili rizikové chování a byli většinou motivováni ke spolupráci 

na projednaných postupech. 

Poradenství zařízení stojí a padá na dobré diagnostice. Z potřeby dynamické diagnostiky 

a terapeutické práce jsme v ambulanci mj. využívali dvouměsíční komplexní posouzení dětí 

pedagogy a psychology v Dětském diagnostickém ústavu v Homoli nebo SVP v Dukelské 

v Českých Budějovicích, konzultace s etopedy DDÚ v Plzni. 

Dvouměsíčním dobrovolným pobytem nebo pobytem na základě soudního rozhodnutí byla 

posuzována dosažená kognitivní úroveň, úroveň osvojených školních návyků, úroveň adaptivního 

chování a obranných mechanismů, povaha rodinných vazeb a sociálního prostředí. Kombinací 

„rytmu“ ambulance a komplexní pobytová diagnostika se prokazatelně pomohlo včas přerušit 

opoziční nebo predelikventní chování. 

Jako trhlinu v odborných postupech a spolupráci nacházíme ve změnách, které nastaly s nabytím 

účinnosti Občanského zákoníku od 1. 1. 2014, mj. omezením počtu smluvních pobytů (tzv. 

dobrovolných, na žádost rodičů). Nově doplněné změnami zákona č. 109/2002 zákonem č.333/2012  

část 1. článek 2 Přechodná ustanovení. 

Možnost ambulantních postupů nebo resocializace padá na absenci ochranné funkce sociálního 

prostředí, kde děti žijí. Přehlížení účelového chování dětí, přehlížení i jejich sociálního prostředí 

poukazuje na to, že se nevěnuje včasná odborná pozornost příčinám. V rámci manipulativního 

altruismu a ochrany někoho, vázne smysluplná odpovědnost zúčastněných institucí. Většinou 

doporučené ambulantní programy sotva mohou resocializovat zanedbávání. Očekává se, že 

psychoterapií se přeruší rozkladné jednání dětí a rodičů.   

 

2. Profesní zastoupení SVP ve Strakonicích k 31. 8. 2017 

 

Tab. č. 1 Přehled pracovníků SVP   

 

Zaměstnanci Počet Vzdělání 

Sociální pracovnice 1 vysokoškolské 

Speciální pedagog – etoped 2 vysokoškolské 

 

Tab. č. 2 Přehled smluvních pracovníků SVP 

 

Smluvní 
zaměstnanci 

Počet Vzdělání 

Psycholog 1 vysokoškolské 

Uklízečka 6 hod/týdně   
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3. Údaje o počtech klientů k 31. 8. 2017 

 

Tab. č. 3 Rozdělení klientů podle věku 

 

Mateřská škola 18 

Základní škola 1. stupeň 55 

Základní škola 2. stupeň 34 

Střední odborné učiliště 1 

Střední škola   4 

Dospělí - samostatně  5 

Celkem 117 

 

Graf č. 1 Rozdělení klientů podle věku 
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Vysvětlivky k mateřské škole: většinou se jedná o krátkodobé poradenství pro rodiče. 

U předškolních dětí někdy navrhujeme reedukaci dílčích deficitů, seznamujeme rodiče s osvětou 

o možnostech dětí. V poradenské službě v předškolním věku většinou řešíme vývojové hledisko 

malého dítěte z hlediska vývojové psychologie a somatického vývoje a zaměření programu 

mateřské školy. Učit zábavně neznamená rozumět. 

 

 

Tab. č. 4 Důvody poskytované péče v SVP   

 

Důvody Celkem 

Rodinné problémy 44 

Školní problémy 54 

Osobnostní problémy 3 

Prekriminální chování 3 

CAN 3 

Jiný důvod 10 

Celkem 117 
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Graf č. 2 Počet klientů podle důvodu poskytované péče 
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Školní a rodinné problémy jsou zpravidla propojeny. 

 

Tab. č. 5 Údaje o počtech klientů podle délky vedení  

 

Délka vedení Počet klientů 

Dlouhodobé  27 

Krátkodobé 48 

Jednorázové 42 

Celkem 117 

 

Vysvětlivky: Krátkodobé vedení do 2 měsíců od prvního kontaktu a nejméně 5 ambulantních 

návštěv, dlouhodobé vedení trvá déle než 2 měsíce od první konzultace. 

 

 

4. Služby poskytované zákonným zástupcům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu 

 

Způsob práce ve středisku je oboustranný proces, formy práce: 

Rodinná terapie je specifický způsob psychoterapeutické práce, který má začátek, průběh a konec. 

Rodinná konzultace je standardní pracovní postup s rodinným systémem. V souvislosti 

s diferenciální diagnostikou a s osobnostním rozvojem. Rodinná konzultace přináší reflexi cílů 

stanovených individuálním výchovným plánem. 

Individuální práce s rodičem individuální psychoterapie rodiče. 

Individuální práce pomoc při rozpoznání a řešení hodnot v souvislosti se zralostí a životní 

                                zkušeností. 

Skupinová práce – pravidelná dlouhodobá terapeutická skupina dětí a mládeže. Pak průběžné 

                                 zátěžové dny a letní aktivita.  

Psychologické vyšetření dětí a mládeže. 

Pozorování interakcí ve škole nebo v mimoškolní výchově. 

Individuální poradenství nebo metodická činnost pro pedagogické pracovníky, instituce 

a soukromé osoby. 
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5. Údaje o poskytovaných službách školám a školským zařízením k 31. 8. 2017 

 

Tab. č. 6  Souhrnný přehled výjezdů, činnosti mimo SVP  

 

Navštívená instituce 
Počet 

návštěv 

Základní škola 45 

Mateřská škola 4 

OSPOD Strakonice 1 

OSPOD Vodňany 1 

OSPOD Písek 1 

DD Písek 3 

PPP Písek 1 

DPA Písek 1 

Celkem 57 
 

 

Tab. č. 7  Navštívené mateřské, základní školy a učiliště v regionu v roce 2016/17  

 

Školy 
Počet návštěv 

SVP na 
školách 

Počet návštěv 
vyučujících v 

SVP 

ZŠ Jiřího z Poděbrad Strakonice 7 5 

ZŠ Dukelská Strakonice 3 1 

ZŠ Povážská Strakonice 7 0 

ZŠ Čelakovského Strakonice 5 4 

ZŠ Plánkova Strakonice 4 1 

ZŠ Šobrova Písek  4 0 

ZŠ J. K. Tyla Písek 5 0 

ZŠ TGM Písek 1 0 

ZŠ Komenského Blatná 2 0 

ZŠ Smetanova Vimperk 1 0 

ZŠ Chanovice 1 0 

ZŠ Čestice 1 6 

ZŠ Volyně 3 0 

ZŠ Vacov 1 0 

MŠ Školní Strakonice 1 1 

MŠ Šilhova Blatná 1 0 

MŠ Mirotice 1 0 

MŠ Čimelice 1 0 

celkem 49 18 
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6. Spolupráce s jinými školskými poradenskými zařízeními, institucemi a neziskovými 

organizacemi 

 

Tab. č. 8 Údaje o spolupráci s školskými poradenskými zařízeními 

 

SPC pro mentálně postižené ve Strakonicích 

SPC pro sluchově postižené v Českých Budějovicích 

SPC pro vady řeči v Týně nad Vltavou 

PPP ve Strakonicích 

PPP v Písku 

DDÚ a SVP v Plzni 

 

Tab. č. 9 Údaje o spolupráci s institucemi a neziskovými organizacemi.  

 

OSPOD 

Vodňany Lesy, Hartmanice 

Vimperk Okresní soud ve Strakonicích 

Strakonice Svět skla, Libětice 

Blatná DPA v Písku  

Písek DPA v Plzni 

STARZ ve Strakonicích DPA v Českých Budějovicích 

Policie ČR ve Strakonicích Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu.  

Praktičtí lékaři ve Strakonicích Domov sv. Vintíře, Dobrá Voda 

Farní úřad Strakonice Centrum podpory pěstounských rodin, Prevent  Strakonice 

Farma Diviš v Chrášťovicích DDM ve Strakonicích 

Obecní úřad Dřešín  

Děkujeme jim všem za důvěru a spolupráci. 

 

 

7. Údaje o dalších aktivitách vyplývajících z plánu stanovených úkolů v roce 2016/17 

 

Styl práce střediska byl ovlivněný omezenými personálními možnostmi, avšak počet zájemců 

o službu střediska byl zabezpečený. Většinou docházelo k delší čekací době, v průběhu školních 

prázdnin jsme se snažili objednávkám vyhovět. Do odvolání zatím nenabízíme školským zařízením 

preventivní diagnostiku třídních vztahů, doporučujeme jim aktivity preventistů DO SVĚTA. Do 

školských zařízení jsme většinou vyjížděli v krajních případech nebo v nejasných postupech., viz 

Tab. č. 7.  Pedagogové většinou soukromě využívali poradenství k problematice řízení školní třídy. 

 

V kategorii pedagogických pracovníků ubylo místo etopeda odchodem zaměstnance na rodičovskou 

dovolenou. Pozornost jsme věnovali doplnění pracovního týmu. Podařilo se zaměstnat psycholožku 

na mandátní smlouvu. Sociální pracovnici byly rozšířeny odborné kompetence jako například 

koterapeutky na skupinové práci dětí, posílení při jednáních s rodiči.  

Ve skupinové práci s dětmi bylo potřebné prodloužit čas pro společné aktivity a hry: stolní 

a konstruktivní. Děti si značně oblíbily zátěžové sportovní dny, práci v zahradě a v lese. Uvítali 



8 

 

jsme odborné poznatky pana Linharta z včelařského kroužku DDM na Podskalí. Včelař ze svého 

oboru vybral takové úseky, kde se děti prakticky zapojily.  

Tab. č. 10 Přehled aktivit  

 

Datum Aktivita 

26. 10. 16 Pracovní den na farmě Diviš v Chrášťovicích 

11. 5. - 12. 5. 2017  Šumavská louka, včelín -  jarní pobyt v Dřešínku 

19. 6. - 22. 6. 2017  
Letní aktivita „Život na Šumavě v době K. 

Klostermanna“ v Dobré Vodě u Hartmanic 

V etopedické práci byla také zásadní spolupráce s institucemi, souhrnný rozsah je v tabulce č. 7 a 8. 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Dvakrát ročně se zaměstnanci připravují na případovou supervizi v malé skupině u PhDr. Hany 

Vyhnálkové v Praze. Jeden zaměstnanec pokračuje v prohloubení kvalifikace – dlouhodobým 

psychoterapeutickým výcvikem. V oblasti reedukace řečového vývoje dva zaměstnanci absolvovali 

krátkodobé kurzy odborně garantované Logopedickou společností Miloše Sováka v Praze.  

24. 11. 2016 bylo využito kurzu z nabídky společnosti MAS Strakonicko, H-mat: Základy Hejného 

                     vyučovací metody. 

7. 1.- 8. 1. 2017 z nabídky společnosti b-creative Sandplay, kurz práce s herním pískovištěm 

30.- 31. 3. 2017 7. konference jihočeských klinických psychologů na Hluboké nad Vltavou 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2016/17 nebyla ve SVP Strakonice provedena inspekce MŠMT. 

 

Mgr. Irena Bublíková 

speciální pedagog,  

pověřená vedoucí SVP ve Strakonicích 
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