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Podněty ke vzniku

 zvýšený zájem společnosti a Zlínského kraje o snižování nerovností ve vzdělávání,

 deficit lidského faktoru pro potřeby školy (školní psychologové, speciální pedagogové 

atd.), 

 zlepšování komunikace mezi školou a rodinou ( aktér z terénu)

 zvýšená zátěž pedagogických pracovníků při práci s žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami,

 zvýšená administrativní a pracovní zátěž pedagogických pracovníků.



Dopady Covidu 

- pokles sociálních kontaktů, nárůst projevů duševní nepohody pozorovaný rodiči, 

- pokles motivace ve vzdělávání,

- vyšší strávený čas se studiem dětí – potenciálně vyšší problém,

- nárůst konfliktů mezi dětmi a rodiči,

- nárůst symptomů depresí a úzkostí mezi rodiči, dětmi 

(PAQ Research, 2020) 



Sociální znevýhodnění žáka

Rozlišení:

 na individuální úrovni  (např. jazyková odlišnost, odlišná sexuální orientace, 

zanedbaný zevnějšek),

 na úrovni rodiny (např. týrání, zneužívání, zanedbávání, dysfunkční rodina, odlišný 

životní styl, velká pracovní vytíženost rodičů, neúplná rodina),

 v sociálním prostředí (prostředí sociálně vyloučené lokality, ohrožení sociálně 

patologickými jevy),

 socio-ekonomický status (chudoba, ztráta materiálního zázemí v důsledku 

předlužení, migrace, nevyhovující bytové podmínky, kulturní a náboženská odlišnost) 



REALIZOVANÉ AKTIVITY 

Sociálně pedagogická poradna
Sdílení a spolupráce

= pilotní implementační opatření pomáhajících profesionálů –
dostupnější kontakt s rodinou i se školou tj. posílení terénu, 

validace sociálního pedagoga/sociálního pracovníka pro školu



Sociálně pedagogická poradna 

 návaznost na Školní poradenská pracoviště (ŠPP) na půdě školy, tak i v přirozeném
prostředí (domácnosti) směrem k žákům, jejich zákonným zástupcům a
pedagogickým pracovníkům, v místě poradny

 spolupráce s Centrem kariérového poradenství, OSPOD a dalšími NNO apod.  

 včasná prevence a identifikace možných problémů jednotlivých žáků ohrožených 
školním neúspěchem ze socio-ekonomických důvodů 



Potřebnost sociálního pedagoga/sociálního pracovníka pro 
potřeby školy  Absolutní, relativní četnost (N= 156)

(Vlastní zdroj: Průzkum Pavlíčková, Matulayová, květen- červen 2021)
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Co nabídneme rodičům 

Pomoc:
 ve složitých životních situacích a rodinných problémech,
 zvládat přípravu s dětmi do školy,
 zajistit dětem potřeby k učení a školním aktivitám (školní výbava, speciální

vzdělávací potřeby, doučování, adaptační programy, výlety, školy v přírodě,
lyžáky),

 řešit výchovné a vzdělávací problémy dítěte v přirozeném prostředí,
 doprovázet při jednání se školou,
 navázat spolupráci s dalšími odborníky, institucemi,
 zajistit nestrannou komunikaci mezi rodiči a školou,
 sdílet své zkušenosti s ostatními rodiči na podpůrném setkávání.



Co nabídneme žákům 

hledat řešení obtíží (školní neúspěch, konflikty se spolužáky, 
nekázeň atd.) i prostřednictvím individuálního poradenství a 
terapie se souhlasem rodiče,

pro starší žáky (zletilé studenty) nabídka podpory a hledání 
motivačních zdrojů 

posílit vztahy ve třídě jak mezi spolužáky, tak směrem 
k pedagogům.



Co nabídneme pedagogům 

podporu při komunikaci v náročných situacích s rodiči a žáky,
 koučink pedagogické práce,
 individuální a skupinová podpůrná setkávání dle potřeby,
osvěta o službách pro sociálně znevýhodněné rodiny,
 řešení vztahových problémů ve třídách,
podpora preventivních aktivit na škole při budování wellbeingu



Osobnostně-sociální výchova

 využití sociálně –emocionálního programu Druhý krok
Důraz na 3 hlavní okruhy:
1) nácvik empatie
2) ovládání impulzivity a řešení problémů
3) zvládání hněvu
 pomoc s přípravou části adaptačních programu – posílení vazeb 

a týmové spolupráce)
 Tematické okruhy z terénu – sociální vztahy a vazby rodina, 

finanční gramotnost, péče o duševní zdraví



Sdílení a spolupráce 

sdílení a výměna odborných zkušeností ze školní a sociální oblasti

Platforma Rovné příležitosti - zahájení říjen 2021 
8 setkání za 21 měsíců 

 výměna zkušeností a diskuse na téma včasné identifikace žáků ohrožených školním 
neúspěchem, řešení připravených kazuistik, setkání zástupců zapojených škol, 
pracovníků OSPOD, NNO, možnost hostujících odborníků na daná témata či oblast 
vzdělávání 



Naše cíle  

 angažovat se při snižování nerovností ve vzdělávání (hledáním 
zdrojů pro potřebné žáky),

 podporovat sociální kompetence dětí,
 podporovat pedagogické pracovníky nabídkou sdílení a 

spolupráce,
 snížit administrativní zátěž a zátěž při realizaci aktivit, 
 dočasné řešení nestability financování – model vhodný pro širší 

využití pro více škol (15 škol ZŠ/SŠ ).



Naše benefity 

 dobrá znalost terénu a služeb v dostupném okolí,
 zkušenosti s prací s rodinou a dětmi,
 nabídka spolupráce pro školy s fullservisem zdarma, 
 práce s pedagogy na aktivitách, na které jim nezbývá čas ani 

síla
 odlehčení od tíhy zodpovědnosti, zajištění chybějící pomoci a 

podpory v obtížných situacích, 
 podpora motivace a předcházení syndromu vyhoření.



Kontakt:
jaroslava.pavlickova@azylovydum.cz

tel: 731 428 594

DĚKUJI ZA POZORNOST
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