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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 

Ing. Pavlína Sedláčková hlavní ekonom 

Mgr. Irena Bublíková vedoucí SVP ve Strakonicích 
 
Vedení součástí školského zařízení:  
 

 

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

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 
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Středisko výchovné péče je ambulantní školské zařízení, které poskytuje preventivně výchovné 
služby v okresech Strakonice, Písek a Prachatice. 
Činnost je vymezená zákony č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a platnými směrnicemi 
školského zařízení. 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. Práce střediska je nejen s dětmi a mládeží s poruchami 
přizpůsobivosti, ale je poskytovaná rodičům, vyučujícím nebo spolupracujícím osobám.  
Středisko využívá spolupráci s kmenovými rezidenčními zařízeními: Dětským diagnostickým 
ústavem v Homolích nebo SVP v Dukelské v Českých Budějovicích, DDÚ v Plzni. 

 Profesní zastoupení SVP ve Strakonicích k 31. 8. 2018 

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   

Údaje o počtech klientů k 31. 8. 2018 

Tab. č. 3 Rozdělení klientů podle věku 
 
Mateřská škola 6 

Základní škola 1. stupeň 46 

Základní škola 2. stupeň 36 

Střední odborné učiliště 3 

Střední škola   9 

Dospělí - samostatně  6 

Školsky nezařazení 1 

Celkem 107 
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Graf č. 1 Rozdělení klientů podle věku 
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Tab. č. 4 Důvody poskytované péče v SVP   
 
Důvody Celkem 

Rodinné problémy 37 

Školní problémy 49 

Osobnostní problémy 13 

Prekriminální chování 2 

Jiný důvod 6 

Celkem 107 

 
Graf č. 2 Počet klientů podle důvodu poskytované péče 

 
 
Školní a rodinné problémy jsou zpravidla propojeny. 
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Tab. č. 5 Údaje o počtech klientů podle délky vedení  
Délka vedení Počet klientů 

Dlouhodobé  40 

Krátkodobé 41 

Jednorázové 25 

Celkem 107 
 
Vysvětlivky: Krátkodobé vedení do 2 měsíců od prvního kontaktu a nejméně 5 ambulantních 
návštěv, dlouhodobé vedení trvá déle než 2 měsíce od první konzultace. 

Nabízené služby pro děti, zákonné zástupce a pedagogy 

Rodinná terapie je specifický způsob psychoterapeutické práce. 
Rodinná konzultace je standardní pracovní postup u všech klientů. Ti přicházejí s požadavky 
vlastními nebo jsou na doporučení z institucí. Je potřebná pro naši orientaci v rodině v úzké 
spojitosti se školním prostředím. Rodinná konzultace přináší reflexi zkušeností v celé své šíři, jak 
jim účastníci jednání rozumí. Je základem pro kontrakt mezi klientem a etopedem střediska, pro cíl 
spolupráce, pro individuální výchovný plán v případě dlouhodobé práce. Pro další formy práce. 
Individuální práce s rodičem – je individuální psychterapie rodiče nebo poradenství. 
Individuální práce s dítětem – je pomoc při rozpoznání a řešení hodnot v souvislosti se zralostí a 
životní zkušeností. Je volena na začátku setkání, tj. období budování důvěry. 
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, mimoškolní výchově. 
Individuální poradenství nebo metodická činnost pro pedagogické pracovníky a soukromé 
osoby.  
Zátěžové dny a letní aktivity – jsou činnosti, kde využíváme poznatky o dětech z terénu, které jsou 
základem k další práci. Zde se např. zjistí silné stránky dětí, jejich zájmy a možnosti. Těchto aktivit 
se můžou zúčastnit i děti, které nemohou docházet na skupinovou práci z časových důvodů nebo 
místní vzdáleností. 

Údaje o poskytovaných službách školám a školským zařízením k 31. 8. 2018 

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

Navštívená instituce Počet 
návštěv 

Základní škola 45 

Mateřská škola 4 

OSPOD Strakonice 1 

MěÚ Strakonice  2 

DD Volyně 1 

Celkem 53 
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Tab. č. 7  Navštívené mateřské, základní školy a střední školy v regionu.  

Školy 
Počet návštěv 

SVP na 
školách 

Počet návštěv 
vyučujících v 

SVP 

ZŠ Jiřího z Poděbrad Strakonice 8 3 
ZŠ Dukelská Strakonice 7 2 
ZŠ Povážská Strakonice 6 2 
ZŠ Čelakovského Strakonice 2 1 
ZŠ Plánkova 1 - 
ZŠ TGM Písek 3 - 
ZŠ Komenského Blatná 1 - 
ZŠ TGM Blatná 2 - 
ZŠ Čestice 1 3 
ZŠ Volyně - 1 
ZŠ Bavorovská Vodňany 4 - 
ZŠ Bavorov 1 - 
ZŠ Radomyšl 1 - 
ZŠ Cehnice 2 - 
ZŠ Alešova Vodňany 1 - 
DD Volyně 1 - 
MŠ U Parku Strakonice 4 - 

celkem 45 12 
 
Vysvětlivky: cílená pozorování situace nebo rozhovory s vyučujícími v prostředí  
                      školy umožňují rozšířené poznání a možnosti.  
                      Jsou vedená se souhlasem rodičů i ředitelů škol.  

Spolupráce s jinými školskými poradenskými zařízeními, institucemi a neziskovými 
organizacemi 

Tab. č. 8 Údaje o spolupráci s školskými zařízeními a poradenskými zařízeními 
SPC pro mentálně postižené ve Strakonicích 
SPC pro sluchově postižené v Českých Budějovicích 
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 Okresní soud v Písku 

Blatná DPA v Písku 

Písek Policie ČR ve Strakonicích 

STARZ ve Strakonicích Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu.  

Praktičtí lékaři ve Strakonicích Domov sv. Vintíře, Dobrá Voda 

ZŠ Kolinec, kovárna Velhartice Centrum podpory pěstounských rodin, Prevent  Strakonice 
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 Údaje o dalších aktivitách ve školním roce 2017/18 

Styl práce střediska byl ovlivněný omezenými personálními možnostmi. Objednání všech zájemců 
o službu střediska jsme zabezpečili až po delší čekací době. Omezili jsme také jednání ve školách, 
kam jsme vyjížděli většinou k pozorování. v krajních případech nebo v nejasných souvislostech. 
Pedagogové nejrůznějších školských zařízení využili možností individuálních konzultací mimo svá 
pracoviště. Součástí objednání do SVP bývá setkání obou stran o možnostech, způsobu a formě 
spolupráce, o cíli a co bude výstupem práce. 
Ve skupinové práci s dětmi bylo potřebné navýšit čas pro společné hraní dětí. Jednodenní zátěžové 
pobyty jsou zpravidla určeny těm, kdo se z různých důvodů nemůže účastnit skupinové práce. 
Zátěžové sportovní dny, práce v lese a v zahradě byly oblíbené. 
Během školního roku jsme obsadili dvě výchovné skupiny dětí mladšího a středního školního věku. 
Ukazuje se, že skupina dětí mladšího školního věku je pravidelně otvíraná každý rok; zahájení 
školní docházky představuje pro mnohé děti značnou psychickou zátěž. Formy práce jsou voleny ve 
vývojové posloupnosti a jsou často zaměřené na psychomotorické dovednosti, sociální dovednosti, 
na možnost hraní.  
Pobytové aktivity s dětmi a mládeží: 
6. 10. 2017 Kudy chodil Sepp Rankl (Nicov-Obří hrad) 
19. - 20. 4. 2018 Dny na šumavském venkově (Kolinec-Velhartice) 
27. 4. 2018 Putování z Vacova do Čkyně 
11. 6. -14. 6. 2018 letní aktivita v Dobré Vodě u Hartmanic 
31. 7. 2018 Putování kolem Otavy do Katovic 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků k prohloubení kvalifikace 

Dvakrát ročně se zaměstnanci připravují na případovou supervizi v malé skupině. Jeden 
zaměstnanec pokračuje 3. rokem v dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku. 
Seminář čtenářské pregramotnosti dětí 3. 10. 2017 MAS Strakonice  
Účast na akci jihočeských klinických psychologů Rodinné konstelace dne 13. -14. 10. 2017 na 
Kvildě. 
Konference ambulantních psychiatrů 23. - 24. 11. 2017 v Olomouci. 
Skupina a bezpečí, skupinová dynamika v malých, supervizních a velkých skupinách 25. -27. 5. 
2018 v Praze. 
Odborné souvislé praxe a stáže v zařízení byly umožněny studentům z PedF UP v Olomouci, 
VŠERS CŽV v Českých Budějovicích, PedF MU v Brně, ZSF JU v Českých Budějovicích, TF JU 
v Českých Budějovicích  

Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2017/18 neproběhla kontrolní činnost ČŠI. 
 
 
 

Datum zpracování VZ: 10. 9. 2018  
Datum projednání na poradě SVP: 12. 9. 2018 
 

               Mgr. Irena Bublíková, 
                 speciální pedagog,  
                   vedoucí SVP    
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