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Úvod

Lokální koncepce předškolního vzdělávání České Budějovice vznikla v rámci projektu 
„BOS – Bez obav spolu“. Kromě Českých Budějovic, vznikla také v Písku a v Táboře, kde 
byli do projektu zapojeni další 2 partneři – Cheiron T, o. p. s. a Naděje a některé základní 
a mateřské školy, které se do projektu zapojily. V Českých Budějovicích stojí za tvorbou 
koncepce Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice. 
Důvodem bylo vytvoření jednotné koncepce, zaměřené na předškolní vzdělávání v dané 
lokalitě, v níž budou �gurovat aktéři, které se na poli předškolního vzdělávání pohybují.  
Cílem této koncepce je podpořit děti, které propadávají sítem předškolního vzdělávání, 
nenavštěvují žádnou MŠ, a proto mají při nástupu do první třídy ZŠ ztížené postavení. 
Snahou je, aby vzrostly jejich šance na plnohodnotné zapojení se v rámci kolektivu 
a dosáhly lepší školní úspěšnosti. 

Mohou existovat různé důvody, které vedou rodiče k tomu, že děti do mateřské školy 
neposílají. Může se jednat o důvody �nanční, fakt, že oni sami neprošli předškolním 
vzděláváním, jazyková či jiná bariéra apod. Projekt „BOS – Bez obav spolu“ umožnil 
fungování předškolního klubu Klubík Mája, který pod hlavičkou Salesiánského střediska 
mládeže – domu dětí a mládeže České Budějovice (SaSM-DDM ČB) nabízí své aktivity 
dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí v lokalitě sídliště Máj pětkrát týdně na 
2 hodiny (+ navíc 1x týdně na 1,5 hodiny v rámci Tvořivého kroužku s prvky Montessori po 
skončení klubíku). V rámci projektu BOS – Bez obav se SaSM-DDM ČB) zaměřilo 
rovněž na práci s rodinami dětí, navštěvujících předškolní klub Klubík Mája.

Po celou dobu trvání projektu, tj. od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019, docházelo zároveň 2x 
ročně ke schůzkám aktérů v rámci Platformy předškolního vzdělávání. Schůzek se účastnili 
především ředitelé a učitelé mateřských škol, zástupci z Magistrátu města České 
Budějovice – z odboru školství a tělovýchovy, odboru sociálního (OSPOD) a odboru 
správního, zástupce z Krajského úřadu Jihočeského kraje – odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy a odboru sociálního, zástupci Pedagogicko-psychologické poradny, zástupci 
MAS Rozkvět a další. Účastníci platformy a těchto schůzek spatřovali svolávání a účast na 
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těchto schůzkách velmi pozitivně, ředitelé a učitelé MŠ zde měli možnost diskutovat nad 
otázkami a problémy, které aktuálně řešily, měli možnost se o nich pobavit nejen se svými 
kolegy, ale i s pracovníky z Magistrátu města České Budějovice, z Krajského úřadu 
Jihočeského kraje a z Pedagogicko-psychologické poradny, kteří mohou mít na jednotlivá 
témata odlišný náhled, často mají více informací a vzájemná diskuse pak nesla kýžený efekt 
pro všechny strany. V neposlední řadě se jednotliví aktéři při společných setkáních poznali, 
seznámili se navzájem se svou činností a možnostmi a otevřeli tak možnost vzájemné 
spolupráce. Setkání Platformy předškolního vzdělávání probíhala v budově Salesiánského 
střediska mládeže, v Komunitním centru Máj, A. Barcala 1791/40. Předškolní vzdělávání 
je prioritou pro celkový rozvoj osobnosti dítěte, a tudíž spolupráce aktérů, kteří do péče 
o děti v předškolním věku vstupují, je to nejlepší, k čemu může být v zájmu dítěte 
směřováno. Aktéři do tohoto setkání vstupovali velmi aktivně, otevřeně a s osobním 
nasazením, často ve svém volném čase, za což jim všem patří velký dík. Věříme, že dobře 
nastartovaná spolupráce bude nadále zdárně pokračovat. V této koncepci jsou uvedeny 
kontakty na aktéry, kteří se setkávání platformy účastnili a rovněž na další organizace, které 
mohou být na poli předškolního vzdělávání rodinám nápomocny.
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České Budějovice jsou největším městem Jihočeského kraje (mají 95 tisíc obyvatel), jeho 
hospodářským, správním a kulturním centrem. Jsou sídlem několika vysokých škol, mnoha 
důležitých veřejných institucí a úřadů . Od 1. ledna 2000 se staly České Budějovice sídlem 
nově ustanoveného Budějovického kraje, který byl poté přejmenován na Jihočeský kraj . 
Sídlí zde světoznámé �rmy s dlouhou tradicí, například: Koh-i-noor Hardtmuth, a.s., 
Budějovický Budvar, n.p., dále největší jihočeská �rma strojírenská Robert Bosch, s.r.o. 
nebo významná potravinářská �rma Madeta, a.s.  Město píše svou historii již od roku 1265, 
kdy ho založil český král Přemysl Otakara II. jako oporu své moci proti rozvětvenému 
a vlivnému šlechtickému klanu Vítkovců, neboli Pánů z Růže (např. Rožmberkové, 
z Hradce, z Landštejna). Současné území města bylo vytvářeno v procesu dlouhodobého 
historického vývoje. Jeho jádrem byla historická část, kterou v podstatě tvořilo vnitřní 
město, ohraničené řekami Vltavou a Malší a tzv. Mlýnskou stokou, protékající podél 
bývalých městských hradeb. Již v předchozích stoletích však město tento rámec přerostlo
 a vytvořila se jeho předměstí - Pražské, Vídeňské (později nazývané Brněnské) a Linecké 
(nazývané též Krumlovské), která se postupně stávala součástí města. Po druhé světové 
válce byly postupně přičleněny až dosud samostatné obce: Čtyři Dvory, Dobrá Voda (v roce 
1990 se však osamostatnila), Kněžské Dvory, Mladé, Nové Vráto, Pohůrka, Rožnov, Suché 
Vrbné, Nemanice, Nové Hodějovice, Haklovy Dvory, Zavadilka, České Vrbné, Kaliště 
a Třebotovice .

Výchozí stav
Město České Budějovice 

Charakteristika města. Czso.cz [online]. [vid. 2019-03-17]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xc/charakteristika-mesta-2016

O městě. C-budejovice.cz [online]. [vid. 2019-03-17]. Dostupné z: http://www.c-budejovice.cz/o-meste

O městě, ref. 1

Charakteristika města, ref. 2

1

1

2

2

3

3

4

4



5

Sociálně vyloučené lokality a lokality vykazující známky sociálně vyloučených 
lokalit na území města České Budějovice

Ve městě se, kromě různých městských částí a předměstí, nachází několik sociálně 
vyloučených lokality a lokality, které vykazují známky sociálně vyloučených lokalit:

1/ Městská ubytovna pro neplatiče Trival, Okružní ul. 
Tato ubytovna se nachází na periférii města, v průmyslové zóně s absencí služeb a jejich 

zhoršenou dostupností vzhledem k okolní infrastruktuře. V blízkosti se sice nachází 
zastávka MHD (do centra cca 15 min.), ale s nízkou frekvencí spojů. Sestěhovaní obyvatelé 
se rekrutují jednak z řady neplatičů, jednak se jedná o čekatele na městský byt (obyvatelé 
3. patra). Jedná se tedy o nehomogenní obyvatelstvo z hlediska sociální situace i subetnické 
příslušnosti (slovenští Romové, neromové, maďarští Romové ). 

2/ bytový dům Vrbenská 
Ve starším panelovém domě s 29 malometrážními byty bydlí o�ciálně něco přes 100 lidí 

(z toho zhruba polovina děti do 15 let), neo�ciálně bydlí v objektu lidí daleko více. V okolí 
domu nejsou obytné budovy, pouze průmyslové haly a sídla �rem. Nejbližší sociálně 
nevyloučení obyvatelé žijí cca 300 metrů od lokality. ). 

3/ sídliště Máj – ul. V.Volfa 
Jde o největší českobudějovické sídliště (pokud jde o počet obyvatel). Při Sčítání lidí, 

domů a bytů 2011 (SLDB 2011) bylo zjištěno 15 355 lidí s obvyklým pobytem, což 
představuje 16,4 % všech obyvatel Českých Budějovic. Sídliště je z hlediska skladby 
obyvatelstva značně heterogenní, což se znatelně odráží v územní diferenciaci. 
Tzv. Gabalova zpráva (2006) ulici V. Volfa označila za sociálně vyloučenou lokalitu. Romští 
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 Potlačení nežádoucích sociálních jevů ve městě České Budějovice III. v oblasti bydlení a prevence kriminality. C-budejovice.cz 

[online]. [vid. 2019-03-17]. Dostupné z: http:// www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjI0-

Tp59ThAhUDUBoKHeR9ClgQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.c-budejovice.cz%2Fzasedani%2Fdownload%2Fe95bf0a1-

62c8-48a0-8c76-1c3af89d7567&usg=AOvVaw0bdx60hu8k9gbPF8pJQBA1

Potlačení nežádoucích sociálních jevů ve městě České Budějovice III. v oblasti bydlení a prevence kriminality,  ref. 5
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obyvatelé a sociálně slabí příslušníci majority se koncentrují především ve východní části 
čtvercové ulice V. Volfa, v západní části ulice bydlí zejména vysokoškolští studenti. 
Romskou populací je sídliště Máj vnímáno ve srovnání s ostatními lokalitami, v nichž žije 
větší počet Romů, jako „lepší“ adresa. Pracovníci sociálních služeb hodnotí romskou 
populaci sídliště Máj jako značně heterogenní, obecně však jako sociálně silnější a méně 
problémovou než ostatní lokality, popisované výše. Většinovou populací je sídliště Máj 
(především ulice V. Volfa), vnímáno v kontextu celého města jako adresa „horší“, často bývá 
používán termín „romské ghetto. Sociální odbor města, policie či neziskové organizace 
však toto označení odmítají, hovoří o této lokalitě jako o místě vykazujícím určité znaky 
sociálně vyloučené lokality. Rozhodně ne všichni Romové na sídlišti jsou sociálně slabí, na 
druhou stanu zde žije řada sociálně slabých obyvatel z majoritní společnosti . 

4/ Palackého náměstí 
Lokalita Palackého náměstí a okolí se nachází v centru Českých Budějovic ve staré 

zástavbě a je vymezena ulicemi J. Plachty, Jírovcova, Rudolfovská, Skuherského, Fráni 
Šrámka, Otakarova, Lipenská, Nádražní, Smetanova, J. Š. Baara, Klaricova, Pražská 
a Pekárenská. V této lokalitě město České Budějovice v minulých letech většinu bytů 
prodalo do soukromého vlastnictví či bytové domy byly navráceny v restitucích původním 
majitelům. Sociálně slabí obyvatelé této čtvrti tak zde žijí v nájemních bytech soukromých 
majitelů, vybavenost bytů je nízká, nájemné obvykle vysoké. Některé domy s těmito 
nájemními byty lze označit jako sociálně vyloučené lokality. V posledních letech v této 
lokalitě vzniká nová zástavba bytových domů nebo se zde kompletně rekonstruují staré 
domy. Míchá se zde bydlení pro vysokopříjmové občany s bydlením pro sociálně nepřizpů-
sobivé občany (stará, nerekonstruovaná zástavba) což může být příčinou případného 
vzniku napětí mezi lidmi v této lokalitě . 
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 Potlačení nežádoucích sociálních jevů ve městě České Budějovice III. v oblasti bydlení a prevence kriminality. C-budejovice.cz 

[online]. [vid. 2019-03-17]. Dostupné z: http:// www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjI0-

Tp59ThAhUDUBoKHeR9ClgQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.c-budejovice.cz%2Fzasedani%2Fdownload%2Fe95bf0a1-

62c8-48a0-8c76-1c3af89d7567&usg=AOvVaw0bdx60hu8k9gbPF8pJQBA1

Potlačení nežádoucích sociálních jevů ve městě České Budějovice III. v oblasti bydlení a prevence kriminality,  ref. 5
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5/ bytový dům na Pekárenské 4 
Jedná se o bytový dům nacházející se v Pekárenské ulici v těsné blízkosti Obchodního 

centra IGY a křižovatky Pražské třídy a Pekárenské, nedaleko domu s bezbariérovými byty 
v ul. K. Weise. 

V rámci předškolního vzdělávání hrají jednu z nejvýraznějších rolí (kromě rodiny 
a jejího fungování) mateřské školy. Tabulka 2 znázorňuje přehled mateřských škol na 
území Českých Budějovic, zřizovaných Městem České Budějovice, Jihočeským krajem, 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, církevní i soukromé mateřské školy. 
U některých škol je uvedena jejich kapacita a speciální zaměření .9

9 Potlačení nežádoucích sociálních jevů ve městě České Budějovice III. v oblasti bydlení a prevence kriminality,  ref. 5
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Pokud děti předškolního věku (3-6 let) nenavštěvují z různých důvodů mateřskou školu, 
jednou z možností, kterou mohou rodiče využít, je předškolní klub Salesiánského střediska 
mládeže – Klubík Mája. Je určen především pro děti ze sociálně znevýhodněného 
prostředí. 

Ještě před započetím projektu v SaSM-DDM ČB probíhal program Předškoláci, jehož 
cílem bylo pomáhat dětem k aktivnímu rozvoji a učení prostřednictvím metod 
zohledňujících jejich sociokulturní odlišnosti, rozvíjet jejich osobnost, podporovat jejich 
tělesný rozvoj a zdraví a napomáhat jim v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu 
poznávání a učení, stejně tak i učit je žít ve společnosti a přibližovat jim normy a hodnoty 
uznávané společností. Program byl uzpůsoben různým potřebám a možnostem dětí 
a vytvářel tak základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Probíhal dvakrát týdně 
v budově KC Maják, v úterý a pátek od 10:00 do 12:00 pro cílovou skupinu dětí ve věku 3-6 
let, zejména ze spádové oblasti Čtyři Dvory a sídliště Máj, které nenavštěvovali mateřskou 
školku nebo jiné předškolní vzdělávání. Pracovník tohoto programu, kromě samotných 
aktivit s dětmi, komunikoval s jejich rodiči, příp. s mateřskou či základní školou a velmi 
dobře byla nastavená rovněž spolupráce s Přípravnou třídou ZŠ Máj I.

Právě na tomto programu Předškoláci a na spolupráci s ostatními aktéry, kteří se 
předškolním dětem věnují, bylo ve větší míře navázáno v rámci projektu BOS – Bez obav 
spolu - aktivitami Předškolního klubu Klubík Mája, Rodičovského klubu 
a prostřednictvím Platformy předškolního vzdělávání. 

SaSM – DDM ČB působí v lokalitě sídliště Máj, která je jednou z vyloučených lokalit 
v Českých Budějovicích.
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Subjekty, které se v Českých Budějovicích, kromě mateřských škol, 
zabývají oblastí předškolní výchovy a vzdělávání a zaměřují se rovněž na 
inkluzi 

Kromě mateřských škol a předškolního klubu se předškolním dětem samozřejmě věnují 
i další subjekty, různá mateřská či rodinná centra, děti mají možnost navštěvovat řadu 
zájmových kroužků apod. Projekt „BOS – Bez obav spolu“ se věnoval především dětem ze 
sociálně znevýhodněného prostředí, proto i zde jsou uvedeny především subjekty, které se 
věnují mimo jiné i této cílové skupině a jejichž zástupci se účastnili schůzek Platformy 
předškolního vzdělávání. Všechny tyto kontakty jsou platné k 22. 5. 2019.

Magistrát města České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice

Odbor školství a tělovýchovy
•  nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice
•  Ing. David Štojdl – vedoucí oddělení (tel: 386 801 501, 
e-mail: ¨)stojdld@cbudejovice.cz
•  Ing. Adolf Lísal – ekonomické oddělení, vedoucí oddělení (tel.: 386 801 506, 
e-mail:  )lisala@cbudejovice.cz
•  Mgr. Marcela Pouzarová – organizační oddělení, vedoucí oddělení (tel.: 386 801 504,
e-mail: pouzarovam@c-budejovice.cz)
•  Ing. Vojtko Viktor Ph.Dr. - náměstek primátora pro oblasti cestovní ruch, školství,
sociální věci, základní a mateřské školy, domy pro seniory (tel.: 386 802 904, e-mail:
vojtkov@c-budejovice.cz)

Odbor sociální – Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
Kněžská 19, České Budějovice
•  Mgr. Eva Kuzbová – vedoucí OSPOD  (tel: 386 804 201, 
e-mail:  ) kuzbovae@cbudejovice.cz

mailto:stojdld@cbudejovice.cz
mailto:lisala@cbudejovice.cz
mailto:pouzarovam@c-budejovice.cz)
mailto:vojtkov@c-budejovice.cz)
mailto:kuzbovae@cbudejovice.cz
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Odbor správní
Jeronýmova 1, České Budějovice
•  Ing. Jan Kostík – vedoucí odboru (tel: 386 805 001, e-mail: KostikJ@c-budejovice.cz)

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Oddělení školství
•  Ludmila Tomanová – předškolní vzdělávání (tel: 386720819, 
e-mail:  )tomanoval@kraj-jihocesky.cz

Odbor sociálních věcí  - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
•  Mgr. Eva Novotná – vedoucí oddělení (tel.: 386720641, e-mail:  )novotna@kraj-jihocesky.cz

Pedagogicko – psychologická poradna
Nerudova 59, 370 04 České Budějovice
•  PhDr. Martina Kolářová – vedoucí pracoviště 
(https://www.pppcb.cz/ceskebudejovice , tel.: 387 927 154, 723 392 134, 
e-mail: poradna.info@pppcb.cz)

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice
E. Destinové 1, 370 05 České Budějovice (Středisko)
A. Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice (KC Máj)
•  Bc. Ondřej Trojek – ředitel (tel. 734 435 030, e-mail:  ondrej.trojek@sasmcb.cz)

Předškolní klub Klubík Mája 
•  Mgr. Radka Rybáková - Koordinátorka projektu Bez obav spolu - BOS (603 192 278,
radka.rybakova@sasmcb.cz)

Otevřené kluby
•  Bc. Daniela Štádlerová - Koordinátorka Otevřených klubů (tel.: 730 161 218, e-mail:
daniela.stadlerova@sasmcb.cz)

mailto:KostikJ@c-budejovice.cz)
mailto:tomanoval@kraj-jihocesky.cz
mailto:novotna@kraj-jihocesky.cz
mailto:poradna.info@pppcb.cz)
mailto:ondrej.trojek@sasmcb.cz)
mailto:radka.rybakova@sasmcb.cz)
mailto:daniela.stadlerova@sasmcb.cz)
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MAS Rozkvět, z.s. 
•  Školní 124, 38402 Lhenice
•  Žižkova 12, 371 22 České Budějovice
•  Mgr. Jana Rychlíková - koordinátor projektu MAP II (tel.:  723 645 097, 
e-mail: rychlikova@masrozkvet.cz
•  Ing. Jaroslava Janáčová – MAP II (tel.: +420775508564, 
e-mail:   janacova@masrozkvet.cz)

Městská Charita České Budějovice
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SASANKA
•  Okružní 1a, 370 01 České Budějovice
•  Mgr. Kateřina Sihelníková (tel.: 775 655 422, e-mail: katerina.sihelnikova@mchcb.cz,
sasanka@mchcb.cz)

TEMPERI, o. p. s.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
•  Jar. Haška 1818/1, 370 04 České Budějovice
•  Mgr. Aleš Novotný, ředitel (tel.: 380 831 415, 702 642 537, 
e-mail: , www stránky: tempericb@tempericb.cz www.tempericb.cz
•  Mgr. Iveta Švecová, sociální pracovnice (tel.: 380 831 415, 797 991 982, 
e-mail: iveta.svecova@tempericb.cz)

mailto:rychlikova@masrozkvet.cz
mailto:janacova@masrozkvet.cz)
mailto:katerina.sihelnikova@mchcb.cz,
mailto:sasanka@mchcb.cz)
mailto:tempericb@tempericb.cz
http://www.tempericb.cz
mailto:iveta.svecova@tempericb.cz)
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V rámci spolupráce s partnery v celém projektu „BOS – Bez obav spolu“ a Platformy 
předškolního vzdělávání vznikl následující soubor doporučení:

1)   Posílit spolupráci s rodiči, zvýšit motivaci a zájem rodičů k zapojení do jednotlivých 
aktivit týkajících se vzdělávání dětí. Více otevřít školu široké veřejnosti. Vytvořit prostor 
pro neformální setkávání.

2)   Posílit spolupráci škol a rodičů s dalšími organizacemi působícími na poli vzdělávání, 
sociální práce a zdravotnictví (např. s poradenskými centry, s neziskovými organizacemi, 
které pracují s ohroženými dětmi, pediatry nebo s Orgánem sociálně právní ochrany dětí). 
Vyjasnění si rolí, co kdo může a nemůže v mezích zákonů, které limitují jejich základní 
činnosti. Podpořit setkávání zástupců různých organizací, působících na poli státní správy, 
vzdělávání, sociální práce a zdravotnictví a diskuse nad společnými tématy.

3)   Pracovat s dětmi i mládeží jako s individualitami, které mají svůj osobní příběh, odlišné 
rodinné zázemí a různé možnosti k plnění školních povinnosti (např. dítě nenosí domácí 
úkoly – má si je kde a s kým napsat?).

4)   Motivovat děti a mládež k dalšímu vzdělávání prostřednictvím praktických ukázek, 
osobních vzorů a podporovat je v jejich silných stránkách s cílem ukázat jim možnosti, kam 
v životě mohou směřovat.

5)   Komunikovat s veřejností – více vysvětlovat proč je inkluze a vzdělávání dětí ze sociálně 
vyloučených lokalit důležité do budoucnosti (prevence školní neúspěšnosti, lepší zapojení 
do společnosti, snadnější nalezení zaměstnání díky kvali�kaci). Nebát se konstruktivní 
kritiky problémů inkluze podložené reálnými argumenty.

6)   Zpřesnit legislativní normy, zpracovat metodiky a postupy práce jednotlivých událostí, 
které se v systému vzdělávání objevují (např. přezkoušení dětí v případech individuálního 
vzdělávacího plánu, postih rodičů, kteří nezajistí povinnou docházku dětí do MŠ, ZŠ).

Soubor doporučení
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