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Část I. Základní charakteristika zařízení 
 

 

 Středisko výchovné péče (dále jen středisko) poskytuje ambulantní, internátní a všestranně 

preventivní výchovnou péči a psychologickou pomoc dětem a mládeži s rizikem či projevy poruch 

chování a negativních jevů v sociálním vývoji a též dětem propuštěným z ústavní výchovy při jejich 

integraci do společnosti. Tato péče je zaměřena na odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování 

a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch a negativních jevů v sociálním vývoji 

žáků, pokud u nich nenastal důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy. Dále 

se tato péče rozšiřuje také na rodiny těchto dětí, respektive na zařízení, která rodinu nahrazují. 

Pracovníci střediska poskytují konzultace, odborné informace a pomoc zákonným zástupcům, 

pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení v oblasti výchovy a vzdělávání žáků s rizikem 

či s projevy poruch chování. Ke své práci používají psychologické, speciálně pedagogické, výchovné a 

vzdělávací metody a postupy. V případě potřeby můžeme doporučovat pro děti s poruchami chování 

integraci.  

 

Středisko poskytuje tyto služby: 

 Diagnostické 

 Preventivně výchovné a poradenské 

Diagnostické služby: 

- psychologická diagnostika osobnosti, 

- speciálně pedagogická a pedagogicko – psychologická diagnostika poruch 

chování a sociálního vývoje, 

- sociální diagnostika podmíněnosti příčin poruch chování a sociálního vývoje 

Preventivně výchovné služby: 

- výchovně vzdělávací činnost zaměřená na předcházení poruchám chování 

 nebo jejich nápravu a sociálně rehabilitační činnost, 

- vypracování individuálního výchovného plánu a podpora klienta při jeho  

naplňování, jednorázové, krátkodobé a dlouhodobé vedení klientů formou  

individuální, skupinové a rodinné terapeutické činnosti, 

- vypracování a uskutečňování speciálně pedagogických a terapeutických  

programů cílených na potřeby jednotlivých klientů a pro skupiny klientů, 

- na základě požadavků škol zpracování a realizace cíleného speciálně  

pedagogického programu pro třídní kolektivy při předcházení a při  

řešení sociálně patologických jevů na podnět školy. 
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Poradenské služby: 

- poradenská intervence včetně telefonické intervence a psychologická podpora 

poskytovaná klientovi, jenž je v obtížné životní situaci, kterou není schopen sám vyřešit, 

- poradenská činnost zaměřená na předcházení vzniku sociálně patologických jevů, na 

řešení problémů vzniklých v důsledku poruch chování klienta a nežádoucích vlivů a 

odborná činnost zaměřená na podporu při začleňování klienta do společnosti, 

- poskytování informací zaměřených na vhodnou volbu a zvládnutí profesní přípravy a 

podpora klienta při snaze získat kvalifikaci potřebnou k lepšímu uplatnění na trhu práce. 

Středisko je součástí DÚM, SVP a školní jídelny Brno, Veslařská 246, 637 00 Brno 

 

 Ředitelka :                                                Mgr. Renata Ježková 

Vedoucí SVP Zlín:                                                   PhDr. Zdeňka Marková 

 

Název zařízení: 

Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna Brno 

 

Adresa zařízení: 

 Veslařská 246, 637 00 Brno 

 

Adresa odloučeného pracoviště: 
SVP DOMEK, Česká 4789, 760 05 Zlín  

Tel-fax 577242786-7, 606818818 

e-mail: markova@svpdomek.cz, www.svpdomek.cz 

 

Právní forma:    Příspěvková organizace 

IČO:                  62158384  

 

Části střediska: 

 ambulantní oddělení 

 pobytové oddělení (8 lůžek) 

 

Zřizovatel:         MŠMT - Karmelitská 7, 118 12 Praha 

 

Ředitel:              Mgr. Renata Ježková 

Vedoucí odloučeného pracoviště Zlín:  PhDr. Zdeňka Marková      

Adresa:                                                 Zálešná 5/1185, 760 01 Zlín 

Datum jmenování do funkce:                1. 6. 2000 

mailto:svpdomek@svpdomek.zlinedu.cz
http://www.svpdomek.cz/
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Část II. Údaje o pracovnících zařízení 
 

 

Celkový počet pracovníků organizace ve školním roce 2014/2015: 

 

Odborných: fyz. 11 přep. 10,5     provozních: fyz. 1 přep. 1     pomocných: fyz.  2  přep.1,5      

Celkem: fyz. 14  přep. 13, z toho jedna pracovnice na MD 

 

Personální změny v roce 2014/15:  

Jeden odborný vychovatel odešel z pracoviště a  místo něho byl přijat nový. 

 

Věková struktura pracovníků: 

věkové rozmezí:                                                          počet  pracovníků:                                                                            

 

do  29 let        3 

30 – 39 let                                         3          

40 až 49 let                                                               2 

50  až do vzniku nároku na starobní důchod               5          

důchodci                                                     1 

věkový průměr:                                           43 let   

 

Věkový průměr se oproti loňskému roku zvýšil o 1 rok.                                                                                           

 

Počet pracovníků ve školním roce  2014/2015: 

 

funkce                               vzdělání           úvazek                           praxe          

vedoucí střediska    VŠ   1       18 

psycholog                 VŠ    1     16       

sociální pracovnice      SŠ        0,5      2 

etoped                   VŠ               1    27 

učitel                         VŠ                 1    25 

odborný vychovatel   VŠ                1     2  

odborný vychovatel    VŠ                 1   15 

odborný vychovatel    VŠ              1    13   

odborný vychovatel   VŠ                 1     8 

speciální pedagog   VŚ  1     2 

pracovník obch.provozu SOU             1   39 

asistent pedagoga  SOU             1   39 

asistent pedagoga  VŠ                0,5                         1 
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Údaje o dalším vzdělávání odborných pracovníků ve školním roce 2014/15: 

 

Výčet:  

 vedoucí střediska: 

- sebevzdělávání v oblasti poruch chování, vývojové psychologie, atd. 

odborní vychovatelé : 

- studium UP pedagogická fakulta – kombinované studium Speciální pedagogiky pro 

výchovné pracovníky – magisterské – 1  pracovnice, ukončeno v září 2014 

učitel:      

- sebevzdělávání v oblasti geografie, historie, biologie, matematiky, chemie, fyziky a 

anglického jazyka 

- „Krizová intervence “  

etoped:         

- sebevzdělávání - odborná literatura a internet  

- angličtina 

- Konference „Dítě v krizi“ 

psycholog:     

- sebevzdělávání – nové trendy v psychologii a psychoterapiích, emoční inteligence a její nové 

trendy u dětí a mládeže, terapeutická metoda RUŠ  (Karel Nejedlý) 

- samostudium AJ a FJ 

- angličtina 

sociální pracovnice: sebevzdělávání, studium nových vyhlášek, zákonů… 

       

 

 

 

Část III. Údaje o práci zařízení 

 
 

Celkem klientů:      186  

 z toho plnící povinnou školní docházku   148  

 z toho po ukončení povinné školní docházky   36    

 před zahájením školní docházky         2                         

    

Většina klientů k nám v průběhu školního roku dochází k odborným konzultacím spolu se zákonnými 

zástupci, kteří nejsou ve výše uvedeném započteni. 
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Celkem zaevidovaných kontaktů:    1 226 
V tomto výčtu jsou zahrnuty osobní kontakty s klienty, jejich zákonnými zástupci a odbornými 

pracovníky spolupracujících organizací.  

 

 

 

 Celkem evidovaných klientů na pobytu:    40 

-  13 děvčat 

-  27 chlapců 

 

  

 Nově zaevidovaných klientů:            82 

 

Důvody příchodů klientů do střediska:   

Rodinná problematika:                                              14 

Školní problematika:                                         40 

Experimenty s drogou, alkohol                                5 

Osobnostní a psychické problémy               20  

Asociální chování                                       3 

Gemblerství                                                 0      

      

Nutno upozornit, že toto dělení je velmi zjednodušené. Ve skutečnosti se problematiky téměř u všech 

klientů prolínají a nelze je jednoznačně zařadit jen do jedné z výše uvedených kategorií.    

 

 Práce s třídními kolektivy (počet setkání s žáky):  9 

V tomto výčtu nejsou zahrnuty metodické konzultace s pedagogickými pracovníky škol,  

účast na třídních schůzkách, výchovných komisích, atp. 

 

Oproti loňskému roku se zvýšil počet nově evidovaných klientů i klientů, kteří se na nás obrátili  

opakovaně. Také evidujeme navýšení školní problematiky jako důvodu příchodu klientů do střediska. 

Nově evidovaným jevem je snižující se věk klientů jak na ambulanci, tak i na preventivním pobytu. 

Přibylo klientů z prvního stupně jak na ambulanci tak na pobytové časti střediska. 

 

Každý týden je skupina pro děti na pobytu vždy se zaměřením na aktuální dění ve skupině a skupiny 

tématicky zaměřená na sebepoznávání, komunikaci, vztahy… 
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Cílová populace:  

Klienty jsou děti, žáci, studenti škol a školských zařízení s rizikem poruch chování nebo s již 

rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, u kterých není nařízena 

ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, popřípadě zletilým osobám do ukončení středního 

vzdělávání. Dále jsou to klienti, kterým byla ambulantní nebo preventivní péče nařízena soudem, ale 

nikoli v rámci předběžného opatření.     

Nejčastější klientelou střediska byly děti a mládež ve věku 7 - 17 let a jejich zákonní zástupci i ostatní 

rodinní příslušníci, jiné osoby odpovědné za výchovu, výchovní poradci a ostatní pedagogičtí 

pracovníci. 

 

Pobytové (internátní) oddělení 

 

Zajišťuje nepřetržitou výchovně vzdělávací péči, ubytování, stravování a zajišťuje dohled nad plněním 

individuálně vzdělávacího plánu ze strany klienta, pokud byl školou, kterou žák navštěvuje, 

vypracován. Preventivně-výchovné pobyty jsou realizovány v délce osmi týdnů. Pobyt je dobrovolný, 

to znamená, že je možný se souhlasem klienta staršího 18-ti let. Pokud věková hranice nedosáhla 

hranice plnoletosti, stačí souhlas zákonných zástupců a souhlas zástupce střediska. Pobytu musí 

předcházet minimálně tři ambulantní konzultace u nás nebo v jiném středisku a dalším předpokladem 

je vypracovaný individuální plán pomoci. Pobyt se uzavírá smluvně.  Doporučujeme jej v případech, 

které vyžadují dlouhodobější sledování dítěte a u klientů, kteří se potřebují na čas vymanit z 

patologického prostředí a s ním spojených stereotypů.  

Skupiny jsou otevřené a koedukované.   

Internátní část střediska má lůžkovou kapacitu pro 8 dětí a bylo po celý školní rok až na malé výjimky 

plně obsazeno. 

Pro klienty zajišťujeme celodenní stravování. V době školní docházky obědvají děti ve školní jídelně 

Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně. Snídaně, přesnídávky, svačiny i večeře zajišťujeme 

ve středisku v rámci výchov společně s klienty. Přes víkendy, státní svátky a školní prázdniny 

zajišťujeme pro děti celodenní stravu také přímo na pobytovém oddělení.  

 

Klademe důraz na tyto aktivity: 

  individuální konzultace, 

 rodinné konzultace, 

  skupinové formy práce (interakční skupiny, nácviky sociálních dovedností, tématické skupiny,..), 

  organizační setkávání (kontakt s rodinou, pracovní činnost, režim a struktura dne, pravidla,          

        rituály,  zážitkové aktivity...), 

 skupiny pro rodiče klientů z pobytové části střediska, 

 aktivní spolupráci s kmenovými školami našich klientů, 

  v průběhu školní docházky zajišťujeme pro naše klienty výuku v rámci jejich individuálních  

       vzdělávacích plánů. 
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Ve školním roce 2014/15 jsme pro naše klienty připravili: 

 

 krátkodobé výlety do okolí města Zlína. Hostýn, Zboženské rybníky, hrad Lukov, Mladcovské 

skály, hrad v Malenovicích, Vizovicích, Provodov, Archeoskanzen v Modré, Rožnov pod 

Radhoštěm, Starý Světlov, Luhačovice, Velehrad, návštěva ZOO, Baťův kanál, školní výlet do 

Hranic, atd., 

 ekologické skupiny zaměřené na třídění odpadů, výchova k ekologii a pozitivnímu přístupu 

k ochraně přírody, 

 zážitkové skupiny zaměřené na poznávání jiných kultur – terapeuticko-etnografické skupiny 

zaměřené na kulturu prérijních indiánů, výchova k toleranci jiných kultur, 

 zeměpisné besedy – povídání s promítáním fotografií ze současných indiánských rezervací 

v USA a Kanady, posvátných míst domorodých obyvatel, 

 návštěva z Kanady – indiánský obřadník z kmene Černonožců, který besedoval s klienty na téma 

zodpovědnost, přístup k životním hodnotám, 

 návštěvy kulturních zařízení – Malá scéna, Městské divadlo, Muzeum, Obuvnické muzeum,  

Zámek ve Zlíně a tam konané výstavy, atd., 

 častější sportovní aktivity (horolezení, základy jógy, plavecký bazén…), sportovní akce, 

 přednášky, besedy, 

 spoluúčast na integračním projektu „Poďme sčítat hrušky s jabkama“ s mentálně postiženými 

občany města Zlína, 

 návštěva letního Zlínského filmového festivalu, 

 rozvoj výtvarných aktivit: drátkování, výroba ozdob z přírodnin, výroba svíček, výroba obrázků 

ze dřeva a ubrousků, zdobení triček batikováním, malování na sklo a keramiku, atd. 

 rozvoj alternativní aktivní hudebnosti: africké bubny, tibetské mísy, atd., 

 rodičovské skupiny pro zákonné zástupce dětí na preventivně výchovném pobytu. 

 

Program pobytového oddělení i jeho jednotlivé části jsou vytvořeny tak, aby odpovídaly potřebám i 

možnostem klientů a zároveň respektoval schopnosti a limity pracovního týmu.  

 

Klientům po odchodu nabízíme následnou péči ve formě ambulantních návštěv, dále účast na 

programu 5 P - Pomoc, Podpora, Přátelství, Prevence, Péče (tzv. velký bratr - velká sestra) a 

předáváme doporučení na jiné spolupracující organizace.  
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Ambulantní oddělení 
 

Je zajištěno v pracovní dny v době zpravidla  od  7,00 do 18,00 hodin a jinak dle dohody s klienty.  

Z hlediska problematiky můžeme mluvit o dvou základních oblastech: prevence primární a 

sekundární. Slouží stejné populaci jako oddělení pobytové.  

Nabízíme zde jednorázovou nebo dlouhodobou spolupráci dle zakázky klientů. Poskytujeme 

komplexní psychologickou, etopedickou a pedagogickou diagnostiku. Úzce spolupracujeme se 

školami, referáty sociálních věcí, pedopsychiatry, KPPP, OSPOD, PČR, jinými SVP a ostatními 

zainteresovanými subjekty nejen zlínského regionu. Klademe důraz na individuální a rodinné 

konzultace.  

Zaměřujeme se na zkvalitnění života klientů a všech členů rodiny.  

V rámci následné péče nabízíme klientům program „5P“ (pomoc, podpora, přátelství, péče, prevence). 

Vzhledem k nedostatečné kapacitě našeho zařízení nemůžeme našim ambulantním klientům nabídnout 

skupinová setkávání. Zprostředkováváme je tedy v jiných zařízeních ve Zlíně, která jsou k tomu 

kompetentní. 

     

Primární prevence: 

 osvětová činnost určená zájemcům z řad dětí a mládež 

 spolupráci s preventistou PČR Zlín , 

 intervenční programy, sociometrická šetření pro základní školy, 

 přednášky pro pedagogické pracovníky, 

 přednášky pro rodiče, 

 účast na informativních setkáních všech organizací ve Zlíně „Infoservis“(OSPOD, T klub, 

PPP…), kteří působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů, 

 besedy pro klienty s těmi, kteří měli v minulosti potíže s hráčstvím, drogami… 

 

Sekundární prevence:  

Jedná se o konkrétní pomoc nebo podporu klientům, u nichž vyvstala nutnost řešit již vzniklou 

problematiku ve spolupráci s odborníky. V rámci střediska nabízíme: 

 informativní schůzku, 

 poradenství, 

 individuální psychologickou pomoc, 

 psychologickou pomoc rodině, 

 psychologické vyšetření, 

 jednorázovou krizovou intervenci, 

 intervenční práce s třídními kolektivy, 

 zprostředkování kontaktu na jiné zařízení, 

 nabídnutí preventivního pobytu na internátní části střediska, 

 další formy pomoci. 
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Projekty a jiné aktivity, na kterých zařízení spolupracuje: 

 Pořádání odborných praxí pro studující pedagogiky, spec. pedagogiky, sociologie, psychologie, 

 Vedení a oponování diplomových prací, 

 Projekt „Pět P – podpora, přátelství, péče, pomoc, prevence.“  Následná péče pro klienty 

z internátní i ambulantní části SVP, 

 Práce se třídami – sociometrická, skupinová, intervenční práce, 

 Naděje – organizace pro lidi s handicapem – aktivní spolupráce, 

 GYZL – jednodenní seminář „JÁ +MY“, 

 Beseda pro studenty základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol ve Zlíně 

 

Vedení praxí studentů: 

UP Olomouc: 8 studentů speciální pedagogika a dramaterapie 

UTB Zlín: 8 studenti – sociální pedagogika 

MU Brno: 2 studenti – sociální pedagogika a poradenství 

Soukromá škola SŠ pedagogická a sociální: 1 student 

 

Exkurze škol: 

Soukromá škola pedagogická a sociální Zlín 

VOŠ zdravotní Zlín 

UTB Zlín 

ZŠ Želechovice 

Mimo výše uvedené aktivity střediska byli někteří pracovníci zapojeni i do následujících projektů 

jiných občanských sdružení a příspěvkových organizací: 

 

 Koordinace a vedení letních dětských táborů – o.s. Člověk v pohybu Zlín. 

 Lektorování dlouhodobého programu proti xenofobii a rasismu na Střední a vyšší Policejní 

škole v Holešově.  
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Část IV. Další údaje o zařízení 
 

 

Propagační a informační akce, osvětová a publikační činnost: 
 Vydávání letáků pro rodiče a děti 

 Prezentace střediska na internetu 

 Prezentace střediska na školách různého typu 

 Propagace střediska v místním regionálním deníku 

 Prezentace pracovníků střediska lektorováním v různých celorepublikových projektech 

 

 

 Spolupráce zařízení s dalšími subjekty 

 

 Pedagogicko-psychologické poradny: Zlín, Uherské Hradiště, Valašské Klobouky, Kroměříž, 

Hodonín, Znojmo, Plzeň, Praha – Slaný, Brno, Ostrava 

 Střediska výchovné péče: Brno, Kroměříž, Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště, Opava, 

Hradec Králové 

 DÚM Brno Veslařská, DDÚ Brno Hlinky, DDÚ Olomouc 

 UK Praha 

 Středisko sociální prevence OLOMOUC 

 OSPOD : Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Napajedla, Olomouc, Uherský Brod, Karviná, 

Brno - Venkov, Ostrava, Vyškov, Třebíč, Prostějov, Brno- Město, Frýdek - Místek. 

 Magistrát města Zlína  

 Centrum prevence Zlín 

 Základní školy: Zlín, Otrokovice, Napajedla, Otrokovice, Želechovice, Slušovice, Mysločovice aj. 

 Gymnázia Zlín 

 Městská policie Zlín 

 Policie české republiky  

 Baťova nemocnice Zlín 

 Pedopsychiatre: Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Hodonín 

 Okresní a krajské soudy  

 Pediatři 

 Linky důvěry 

 Fond ohrožených dětí 

 Dům dětí a mládeže Astra 

 Salesiánský klub, T – klub, Ekologické centrum Čtyřlístek a další instituce, které se zabývají 

volnočasovými aktivitami pro děti a mládež 

 Probační a mediační služba 
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Část V. Výsledky inspekcí a kontrol 

 

V letošním školním roce se nekonala inspekce. 

 

Část VI. Závěr 

 

Uplynulý školní rok hodnotíme z hlediska činnosti střediska jako velmi úspěšný. Dařilo se nám jak 

pokračovat v osvědčených postupech a metodách práce, tak hledat a zapojovat do naší práce nové 

prvky, např. jsme vytvořili nový systém bodování pro naše klienty na pobytovém oddělení. Našim 

klientům se také snažíme poskytovat co nejvíce nových zážitků a zkušeností, ať už prostřednictvím 

skupinových aktivit v prostředí střediska, nebo v rámci různých výletů, exkurzí či besed. V tomto 

školním roce jsme např. s klienty navštívili besedu s kanadským Indiánem z kmene Černonožců, 

zaměřenou na pozitivní přístup k životu a přijetí vlastní zodpovědnosti za něj.  

Daří se skupiny s terapeutickým nábojem a zaměřením (snaha, aby každý z klientů prošel určitými 

cykly skupin s danou tématikou). Rozšířili jsme tématicky náplně skupin (xenofobie, šikana, závislosti, 

sebepoznání, atd.) 

Daří se též více propojovat skupiny s klienty a následně jejich zákonnými zástupci. 

V tomto školním roce bylo více aktivit zaměřených na sport. Klienti z pobytové části několikrát 

navštívili plavecký bazén, pod vedením trenéra byla každá skupina alespoň dvakrát na Vertikonu 

(cvičná horolezecká stěna), děti měly více dlouhodobých pěších výletů, nácvik prvků jógy, techniky 

práce s tělem, relaxační techniky. 

Stejně jako v minulých letech jsme se také zúčastnili dramaterapeutického workshopu „Poďme sčítat 

jabka s hruškama“ ve zlínském divadle Malá scéna, kde naši klienti vytvářeli divadelní představení 

spolu s mladými lidmi s mentálním postižením. Také jsme se snažili rozvíjet a podporovat u klientů 

kulturní a ekologické cítění, dařilo se nám zkvalitnit výchovu ke kultuře, ekologii a k toleranci. Za 

velmi přínosné považujeme, že klienti z pobytové části se ve svém volném čase věnovali čtení 

literatury z naší knihovny a velmi rádi četli. 

I nadále se snažíme úzce spolupracovat s jinými organizacemi a orgány, např. PČR, psychologové, 

pedagogové, kurátoři, a také se nám podařilo prohloubit spolupráci s občanským sdružením Onyx Zlín, 

které se zabývá drogovou problematikou. Pokračujeme ve spolupráci se školami ve Zlíně a jeho okolí 

a také se snažíme spolupráci rozšiřovat i do dalších škol. 
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Úspěšně také pokračujeme v dobrovolnickém programu 5P, díky početné skupině dobrovolníků, kteří 

se do programu zapojili, funguje již devatenáct párů. 

V uplynulém roce jsme se i nadále snažili zkulturňovat a upravovat prostory střediska. Do pokojů 

klientů na internátním oddělení byly v tomto roce zakoupeny nové skříně, komody a psací stoly, a do 

obývacího pokoje byla pořízena nová sedačka. 

Odborní pracovníci střediska pokračují v sebevzdělávání, snaží se o rozšiřování svých dosavadních 

znalostí a profesních kompetencí. 

V tomto roce jsme také pokračovali v organizaci rodičovských skupin pro zákonné zástupce klientů 

pobytové části, které jsou zaměřeny především na vzájemné vztahy mezi rodiči a dětmi. Od zákonných 

zástupců i od jejich dětí dostáváme na tyto skupiny kladnou zpětnou vazbu a jsou hodnoceny jako 

velmi přínosné. 

Středisko je svojí kvalitní prací známé nejen u odborné veřejnosti, ale i v širší populaci, o čemž svědčí 

vysoký počet klientů, kteří projevují zájem řešit své problémy právě v našem zařízení. Svým 

působením činnost střediska přesáhla rámec zlínského kraje. 

Všichni pracovníci střediska přispívají na adopci keňského chlapce. 

 S povděkem jsme přijali vstřícnost MŠMT k našemu požadavku o uzavření pobytové části střediska 

v době letních prázdnin. Díky tomu mohly v této době v prostorách střediska proběhnout různé úpravy 

a opravy, které nelze provádět za jeho provozu. Provoz na ambulantním oddělení střediska byl i letos 

zajištěn po celou dobu prázdnin. 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána na pracovní poradě dne 25. 8. 2015. 

 

 

 

Ředitelka DÚM, SVP a ŠJ Brno: Mgr. Renata Ježková 

Vedoucí střediska: PhDr. Zdeňka Marková  


