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ANOTACE 

 Bakalářská práce je zaměřena na jeden z dostupných nástrojů, který je v českém 

školství využíván jako podpora pro řešení problémového chování žáků na základních 

školách. Jedná se o metodické doporučení evidované pod názvem Individuální Výchovný 

Plán (IVýP), později upravené na Individuální Výchovný Program, tzv. Smlouva s rodiči. 

Tento nástroj vychází z pozorování a zkušeností odborné veřejnosti v zahraničí, převážně  

v německy mluvících zemích a ve Velké Británii. Garantem projektu je Oddělení 

předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. Ke smlouvě s rodiči se přistupuje v době, kdy selhaly dosavadní 

standardní postupy použité při řešení výchovných problémů a komunikace mezi učitelem, 

žákem a jeho zákonnými zástupci se jeví, jako málo účinná V teoretické části se zabývám 

pojmy, jako je osobnost dítěte, dítě v roli žáka a vliv rodinné výchovy na něj. Poukazuji na 

vliv pedagogického pracovníka v roli třídního učitele, podpůrnou roli školního 

poradenského pracoviště při řešení problémového chování a důležitost spolupráce rodiny se 

školou po celou dobu výchovně vzdělávacího procesu. Cílem výzkumné části je zjištění,  

jak školy pracují s tímto nástrojem, jestli mají k jeho zavedení dostatek potřebných informací 

a zda, případně jak, je do tohoto procesu zapojen pedagog na pozici vychovatele.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Individuální výchovný program, vychovatel, rodina, škola, komunikace, problémové 

chování  

ANNOTATION 

 The bachelor thesis is focused on one of the available tools used in Czech educational 

system as a support in solving behavioral problems of pupils at elementary schools. It is the 

Methodological recommendation of the Ministry of Education, Youth and Sports, known as 

he Individual Educational Plan, later adapted to the Individual Educational Program,  

so-called Contract with parents. This tool is based on observation and experience, backed up 

by the observation and experience of the professional public from abroad, mainly in the 

German-speaking countries and the United Kingdom of Great Britain of Great Britain  

and Northern Ireland. The guarantor of this project is the Department of Pre-school, Basic 
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and Basic Art Education of the Ministry of Education, Youth and Sports. The contract with 

parents is, used when the standard procedures used to solve educational problems have failed 

and communication between teacher, pupil and his / her legal guardians seems to be 

ineffective. In the theoretical part I deal with terms such as child´s personality, child in the 

role of a pupil and the impact of family education on the child. I point out the influence of  

a teaching staff member in the role of a class teacher, the supportive role of a school 

counceling center in solving problem behavior and the importance of family cooperation 

with the school during the  whole educational process. The a I ´m of there search part is to 

find out how schools work with this tool, if they have all the neceséry informatik for  

it simplementation and whether, and possibly how, is the pedagogical staff in the position of 

an educator included in this process. 

KEYWORDS 

Individual Education Program, educator, family, school, communication, problem behavior 
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ÚVOD 

Posláním školní vzdělávací instituce je zajistit každému dítěti, bez rozdílu pohlaví, 

rasy či sociálního statusu, organizovaný koncepční rozvoj. Škola je místo podporující 

celkový osobnostní a sociální vývoj dítěte. Rámcový vzdělávací systém a následně  

Školní vzdělávací program formulují plnění základních cílů tohoto poslání. Při plnění těchto 

programů se školy setkávají s různými obtížemi, které výchovně vzdělávací systém 

znesnadňují. Významnými faktory, které ovlivňují učení žáků ve škole, mohou být 

individuální odlišnosti žáků. Někteří žáci mohou mít vzdělávací problémy, které školy 

s různým stupněm podpory a pomoci řeší, ať už jde o žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami (žáci s problémy v učení či žáci se specifickými poruchami učení), nadané,  

s odlišným mateřským jazykem či žáky s problémovým chováním nebo poruchami chování. 

Jednou z problémových oblastí, se kterou se školy na různých úrovních potýkají, je školní 

nekázeň žáků, od drobných kázeňských přestupků po závažné rizikové chování některých 

jedinců, ohrožující celou společnost. Školský systém pro řešení této problematiky může 

využívat různé postupy a metody. Jedním z podpůrných nástrojů eliminujících problémové 

chování žáků je metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

Individuální Výchovný Program (IVýP), nejčastěji používán výraz Individuální výchovný 

plán, tzv. Smlouva s rodiči. 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat programem IVýP z pohledu 

nezainteresované osoby ve školství. Hlavním cílem práce je zmapovat, jak vybrané školy  

s tímto nástrojem pracují, zda je pro školy přínosný a naplňuje svůj stanovený cíl.  

V teoretické části se zabývám jednotlivými výklady pojmů, jako je osobnost jedince, 

rodinná výchova, role pedagoga a jeho práce se žákem, prevence při výskytu problémového 

chování ve škole. V praktické části se budu zabývat, jakým způsobem se zhostili této 

možnosti řešení výskytu problémového chování ve školním prostředí. Dostupná data byla 

čerpána ze zkušeností a praktického využití zaměstnanců několika pražských základních 

škol. Součástí jsou anonymní kazuistiky vycházející z výchovných programů již uzavřených 

případů. V rámci průzkumu bych si také chtěla ověřit, jak významnou úlohu v tomto směru 

hrají pedagogičtí pracovníci (učitelé), především, zda může být role vychovatele nápomocná 

v procesu řešení problémového chování žáků.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1  Podstata a vývoj osobnosti 

 Pod pojmem „osobnost“ si nejspíše většina z nás představí přímo někoho 

konkrétního. Ať už je tato představa osobnosti historická, sportovní, herecká anebo 

pedagogická, v každém tomto ohledu znamená obraz někoho, kdo na nás udělal dojem tím, 

jaký byl, kým je nebo čeho dosáhl. Základní prvky osobnosti člověka jsou vzájemně 

propojené charakteristiky osobnosti (schopnosti, charakter, temperament) a osobnostní rysy. 

Osobnost člověka není hotová záležitost od počátku života, vzniká při vývoji. Tento vývoj 

je celoživotní a končí až smrtí. 

Osobnost je definována v psychologii z hlediska tří aspektů, a to statického 

(integrace), dynamického (interakce) a sociálního (směr k cíli). Je to jedinec, chápaný jako 

integrace k seberealizaci ve vzájemném působení s jeho prostředím. Osobnost je tedy soubor 

charakteristik, které charakterizují individualitu daného jednotlivce, zaměřené na realizaci 

životních cílů a rozvoj jejich možností ve společnosti. Skládá se z individuální kombinace 

biologických, psychologických a sociálních aspektů každého jednotlivce. Vzniká ve 

vztazích k sobě navzájem, k ostatním, k životnímu prostředí a k společnosti a vždy se 

projevuje jako celek (Říčan, 2007). 

Osobnost je koncept, který je interpretován různě v různých oblastech výzkumu.  

V biologii je to organismus, v sociologii je osobnost malá částice tvořící větší celek,  

tedy společnost. Z psychologického hlediska se však osobnost stává složitou jednotkou, 

která integruje mnoho složek. Mikrokosmos, který obsahuje subgalaxie, tělesa, jejich 

pohyby a energii (Říčan, 2007). 

Tvorba lidské osobnosti probíhá v závislosti na mnoha podmínkách a pod vlivem 

mnoha faktorů. Vzhledem k tomu, že psychické procesy jsou projevy činnosti nervového 

systému, jsou tyto procesy pevně svázány s biologickou stránkou lidské bytosti.  

Biologicky se tedy tvoří lidská individualita. Genetika, na níž záleží, závisí na tom, co nám 

může být skutečně dáno, a konečně i to, co je nám dáno od našich předků, začínajíce 

modrýma očima, konče duševní chorobou. Biologicky je také uveden fyzický vzhled 

jednotlivce, který je tak zásadní v socializaci člověka (Vágnerová, 2004). 
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Faktory ovlivňující formování osobnosti jsou biologičtí činitelé, ke kterým řadíme 

uspokojování základních potřeb jako je potřeba jídla, odpočinku, tepla. Dále jsou to dědičné 

dispozice, průběh těhotenství, porodu a doba těsně po porodu. Mezi vnější faktory řadíme 

vliv prostředí a působení společnosti v jedné linii s výchovou. K mnoha faktorům 

ovlivňujícím osobnost řadíme temperament.  

Temperament je vrozený a v čase téměř neměnný. Jednoduchou definicí bychom tedy 

mohli říci, že temperament je vrozená dispozice osobnosti určitým způsobem reagovat  

a emočně se vyjadřovat k podnětu, události. Temperament je úzce spojen s vlastnostmi  

a působením nervové soustavy. Kterou máme vrozenou. Lze upravit jedině její projev  

a ovlivňují ji sociální a kulturní schémata. Sociální schémata poukazují na sociální postavení 

primární rodiny a následné reakce spontánnosti projevu a temperamentu v oblasti sociálních 

vrstev. V kulturním schématu je temperament ovlivňován národností, tzn., že severské 

národnosti vykazují jiné projevy temperamentu než ty z Jižní Evropy. 

Temperament byl předmětem zájmu již ve starověkém Řecku. Typologie osobnosti 

byla připsána praktickému lékaři Hippokratovi a při jejím vytváření vznikla teorie  

o 4 tělesných šťávách, jejichž poměr určuje reakci na prostředí. 

Hippokrat rozdělil temperament osobnosti na čtyři typy: 

 sangvinické 

 melancholické 

 cholerické 

 flegmatické 

Jednotlivé charakteristiky těchto temperamentů u jednotlivců ve školním prostředí popisuje 

Štefanovič (1961). Sangvinik má předpoklady pro značnou pracovní zátěž, dobré výsledky 

ve škole a rychlé zapamatování kurikula. Další pozitivní věc je, že se může soustředit  

na práci za méně příznivých podmínek. Sangvinik je inteligentní, společenský  

a životaschopný jedinec. Flegmatik je již charakterizován pomalejším učením a menší 

výřečností než sangvinik. Charakterizuje ho tendence se uzavírat do sebe, udržování určité 

vzdálenosti od jiných lidí a málo průbojná povaha. Cholerik je známý častými nervovými 

výbuchy, které jsou způsobeny nadměrným vzrušením. Objevují se časté výkyvy v jeho 
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laskavosti, je většinou nestabilní a často vyrušuje ve škole. Ve vztahu ke kolektivu  

je charakterizován tendencemi ovládat ostatní a upřednostňovat své názory. Cholerik má 

však ve třídě důležitou pozici, je hybnou silou. U melancholika převládá malá aktivita  

a negativní nálada. Velmi rychle se cítí unavený a hůře si pamatuje učební látku. 

Melancholik je vášnivý, nebojácný a klidný člověk, který se může při výkonu svých 

povinností chlubit svědomitým úsilím. 

 Mezi další faktory ovlivňující jedince řadíme motivaci. Jedná se hybnou sílu, kterou 

přivádí do pohybu lidské chování a činnost. Vnitřním zdrojem motivace jsou podněty. 

Podněty vznikají z nedostatku, například potřeby jíst, pít, spát, dýchat a přetlaku, kdy má 

lidský organismus potřebu něco vydat nebo se něčeho zbavit. Například ze vzteku a stresu. 

Dlouhodobým a bližším zkoumání vznikalo v minulosti množství teorií, které nahlížejí  

na motivaci z rozdílných úhlů pohledu.  

Mezi nejznámější a nejcitovanější teorie motivace patří Maslowova hierarchie potřeb 

(1943). Autor, americký psycholog Abraham Maslow definoval 5 základních lidských 

potřeb tvořících podle důležitosti symbol pyramidy. Spodní část této pyramidy tvoří potřeby 

základní a na jejím vrcholu nalezneme ty s nejvyšší prioritou. Základní lidské potřeby lze 

dále dělit dle jejich vzájemného vztahu na biologické, psychické, sociální a vývojové.  

Pokud jsou tyto potřeby vyrovnané, umožňují jedinci se kvalitně rozvíjet ve všech oblastech. 

Matějček (2002) zformuloval pět hlavních psychických potřeb dítěte, k jejichž naplňování 

dochází v prostředí rodiny: 

 potřeba stimulace 

 potřeba smysluplného světa 

 potřeba lásky – citového bezpečí 

 potřeba identity, najít si místo ve společnosti 

 potřeba životní perspektivy, otevřené budoucnosti 

Vývoj je velmi složitým procesem a určuje ho dlouhá řada faktorů, které mezi sebou 

reagují a vzájemně se doplňují. Po vlivu biologických činitelů, které probíhají v nervovém 

systému a společně s hormonálním systémem ovlivňují procesy zrání. Právě zrání rozšiřuje 

možnosti učení. Učení je biologickou nezbytností všech živočichů. Definujeme je jako 
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mechanismus adaptace, přizpůsobování organismu prostředí, a to na základě předchozích 

zkušeností, respektive cviku (Helus, 2011). 

Osobnost tedy charakterizujeme jako bio-psycho-sociální jednotu a její vývoj je 

výsledkem dvou základních vlivů, a to vnitřního a vnějšího. Mluvíme o takzvaných 

determinantech osobnosti, které má každý jedinec v sobě, především se jedná o dědičnost  

a dispozice. Dědičnost určuje inteligenci, temperament a fyzické vlastnosti jedince.  

Vnějšími determinanty jsou vlivy z okolního prostředí, kterými jsou rodina, společnost, 

životní prostředí, ale také dosavadní a budoucí zkušenosti. 

 Helus (2011) uvádí pět základních úrovní vývoje: 

1. Vývoj jako zrání – probíhá na základě genetického kódu, s výjimkou závažného 

strádání. 

2. Vývoj jako učení – zajišťuje adaptaci. Učící se organismus své chování dokáže 

měnit v odpovědi na změnu životních podmínek. 

3. Vývoj jako socializace – proces začleňování jedince do vztahů s lidmi,  

do sociálních skupin, do společnosti, do sociokulturního systému. 

4. Vývoj jako edukace – výchova a vzdělávání. Je úzce spjata se socializací. Podstatou 

je záměrné organizované působení na jedince. 

5. Vývoj jako sebeutváření jedince – jedinec se o svůj vývoj účinně zajímá. 

Jedním z hlavních pilířů úrovně vývoje člověka je socializace a ve smyslu času tu 

mluvíme o celoživotním procesu. Probíhá dvěma základními způsoby, a to záměrně  

a nezáměrně. Při záměrné socializaci mluvíme o určitých mechanismech vedoucích  

k požadovanému cíli, začlenění jedince do určité sociální skupiny jako je rodina, škola, parta 

nebo zájmový klub. Nezáměrná socializace probíhá působením dalších mechanismů, 

bezděčně vlivem pozorování, tzv. interiorizací nebo napodobováním. U jedince tak dochází 

k vývoji v psychologické, duchovní a kulturní rovině. 

Socializace nejen uzpůsobuje naše vlastnosti vlastnostem jiných lidí, s nimiž 

přináležíme k témuž národu, k téže společenské vrstvě, k téže skupině, ale za jistých 



15 

 

okolností nám také poskytuje impulsy, abychom rozvinuli svou originální individualitu, 

abychom dospěli ke zcela osobitému vyjádření svého přínosu (Helus, 1999). 

Z hlediska svého cíle bývá socializace osobnosti obvykle definována jako proces 

utváření osobnosti jejím začleňováním do společnosti pro život v této společnosti.  

To znamená, že v procesu své socializace jedinec přijímá za své určité zásady, hodnoty, 

způsoby chování, názory, postoje apod., které jsou v dané společnosti náležité, správné, 

nutné. Tím daný jedinec do dané společnosti přináleží – ona je jeho společností a on je jejím 

členem (Helus, 1999). 
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1.2  Dítě v roli žáka 

Žák (jinak také student) je člověk v pozici vyučovaného subjektu, bez ohledu na věk 

či sociální status. Žákem může být dítě, adolescent i dospělý. Další možností je označení 

dítěte, které navštěvuje základní školu (Průcha, Walterová, Mareš, 2003). 

Součástí ústavního řádu České republiky je Listina základních práv a svobod,  

kde v článku 33 podnázvem Hospodářská, sociální a kulturní práva, nalezneme, že každý 

občan ČR má právo na vzdělání, školní docházka je povinná a stanovena příslušným 

zákonem. Všichni občané mají právo na bezplatné vzdělání na základní i střední škole. 

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), stanovuje v §21 práva a v §22 povinnosti žáků a studentů.  

Vymezuje práva žáků a studentů: 

 nárok žáků a studentů na vzdělávání a školské služby dle zákona, 

 informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

 volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí, 

 zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů (…), 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající 

jejich věku a stupni vývoje, 

 na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení  

v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona. 

Vymezuje povinnosti žáků a studentů: 

 řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, 

 dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení  

k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

 plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané  

v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem. 
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 S ohledem na nezletilé žáky v této části zákona nalezneme povinnosti i pro jejich 

zákonné zástupce (ZZ). Vyplývá z nich, že je jejich povinností zajistit, aby svěřenec – žák 

docházel řádně do školy nebo školského zařízení. Dále musí informovat o změně zdravotní 

způsobilosti, nastalých zdravotních obtíží nebo jiných skutečnostech, které by mohly mít 

vliv na průběh vzdělávání. Tyto skutečnosti by měly být doložené s podmínkami školního 

řádu daného školského zařízení. Poslední zde uvedenou základní povinností zákonného 

zástupce je i jeho osobní účast při projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání 

nebo chování žáka (MŠMT 2019). 

Helus (Janíková, 2009) popisuje žáka pěti základními body: 

1. Žák je osoba, tj. člověk zaštítěný právním systémem. 

2. Žák je osobnost, tj. člověk vyznačující se určitými vlastnostmi a způsobilostmi. 

3. Žák je individualita, tj. člověk jedinečný, který se od ostatních liší, ale se svými 

odlišnostmi s nimi také vchází v kontakt. 

4.  Žák je subjekt, tj. člověk, který prožívá a je zdrojem jednání. 

5. Žák je sociální role, tj. člověk, který někam náleží, kde je vystaven určitým 

úkolům a nárokům. 

 Ve znění Zákona 561/2004 Sb., Školský zákon, nalezneme vymezení plnění povinné 

školní docházky. Hlava I., §36, bod 3 stanovuje počátek školní docházky po dovršení 6 let 

věku dítěte. Dítě může být přijato k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně 

i duševně vyspělé. V tomto bodu mluvíme o takzvané školní zralosti. Aby dítě mohlo 

úspěšně vstoupit do školního prostředí a absolvovat školní docházku, mělo by disponovat 

dostatečnou fyzickou a verbální připraveností, mít automatizované normy chování,  

být samostatný a aktivní. Dítě by mělo zvládnout své začlenění do skupiny vrstevníků a umět 

se přizpůsobovat. Nejdůležitější výchovný vliv na dítě má rodinné společenství.  

Dítě automaticky přebírá postoje své primární sociální skupiny – rodiny, ke vzdělání  

a školním povinnostem, a pod tímto vlivem je rozvíjena jeho aktivita a motivace.  

 Pokud dítě nechápe smysl školního vzdělání, stává se pak pro ně škola zbytečnou 

povinností (Vágnerová, 2000). 
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 Požadavky školy jsou jedním z rozhodujících faktorů úspěchu či neúspěchu dítěte.  

V některých případech, kdy má dítě problém se přizpůsobovat školním požadavkům, 

hovoříme o školní nezralosti. Nezralost může být původu somatického, psychického anebo 

se mohou vyskytovat současně. Psychická nezralost se projevuje např. nedostatečnou 

samostatností, neschopností plnit úkoly, nedostatky v sociálním chování k vrstevníkům  

a dospělým. 

 V obecné rovině lze školní nezralost rozčlenit do těchto kategorií  

(Tichá, Jirásek 1968): 

 nedostatky v somatickém vývoji a zdravotním stavu, 

 opožděný mentální vývoj, snížení inteligence, 

 nerovnoměrný vývoj, oslabení dílčích schopností a funkcí.  

 Běžněji se můžeme setkat s výchovnou zanedbaností, která se projevuje opožděností 

v sociální rovině, tzn. nedostatkem sociálních návyků, nedostatečnou schopností normálně 

komunikovat s okolím apod. Samostatnou kapitolou jsou děti nadané a s nadprůměrnou 

inteligencí. Častokrát se u těchto skupin objevuje citová deprivace, přesněji strádání  

v důsledku neuspokojených potřeb. 

 V každé škole se s nástupem do školy najdou děti, které se těžko přizpůsobují 

školnímu režimu. Začínají nebo se prohlubují obtíže v soustředění, obtíže v podřizování se 

skupině a v přijímání jiné autority než dosud, a to autority na pozici učitele. Najednou se 

více než dříve vynořuje u dítěte hravost, vyrušuje neustálým pokřikováním, přebíhá po třídě 

bez dovolení anebo se odpoutá od dění okolo sebe ponořením do aktivity, jako je například 

malování. Tyto projevy chování jsou mimo jiné zdrojem problémů opožďování ve výuce. 

Dochází k dílčím neúspěchům v sebehodnocení sebe sama, dochází k vnitřním traumatům, 

pocitům méněcennosti a zájem o školu se snižuje. 
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1.3 Rodina a její vliv na výchovu a vzdělání 

Rodina je skupina spojená manželstvím, společensky schválená forma soužití osob 

navzájem spojených svazky partnerství, krve nebo zákona.  

Obecně je to původní a nejdůležitější společenská skupina a instituce, která je 

základním článkem sociální struktury i základní ekonomickou jednotkou. Jejímiž hlavními 

funkcemi jsou reprodukce trvání lidského biologického druhu a výchova, resp. socializace 

potomstva, ale i přenos kulturních vzorů a zachování kontinuity kulturního vývoje.  

Rodina většinou poskytuje dítěti základy socializace a po celý život je člověku významnou 

referenční skupinou. Rodina, do které se dítě narodí, je podle terminologie  

W. Lloyda Warnera (1945) jeho „orientační rodinou“. Specifikum rodiny spočívá v tom,  

že je postavena na plnění určitých rolí, ale zároveň vytváří prostředí, ve kterém se lidé  

po celý svůj život svým základním životním rolím učí. Rodinná výchova je považována  

za základ výchovy (Sociologická encyklopedie, AV ČR, v. v. i.). 

Sociální učení začíná primární socializací ve vlastní rodině nebo prostředí, ve kterém 

dítě vyrůstá. Hnací silou sociálního učení je vzdělání rodičem a jeho cílem je naučit dítě 

orientovat se v sociálním a kulturním prostředí, ve kterém žije (Nakonečný, 1999).  

Od rodičů dítě přijímá také systém hodnot – uvědomění si dobrých, zlých a morálních 

zásad (Vágnerová, 2004). 

Význam rodiny pro socializaci dítěte je velmi zásadní a prakticky nezastupitelný.  

Dítě v rodině nachází uspokojování svých potřeb, mezi které patří zejména akceptace 

druhými, pocit vzájemnosti, být milován a moci milovat, ztotožnění se s druhými, zázemí, 

domov, jistota. Socializace pokračuje přechodem z rodinného prostředí do dětského 

kolektivu, dále ve školním prostředí, pokračuje v zaměstnání. Socializace není jen otázkou 

raného věku, ale také dospělosti a pokračuje po celý život (Nakonečný, 1999, Lechta, 2010). 

Je zcela na rodičích, jak vést své děti, jak mu zorganizovat jeho životní podmínky, 

jak jej vzdělávat a zda je mohou chránit před škodlivými účinky společnosti.  

Existují důležité podmínky ve výchově, v niž mají rodiče vliv, ale také lásku a pochopení,  

které dávají dítěti, a to vše mají v rukách jenom oni sami (Weikert, 2007). 
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Mnoho rodičů je ovlivněno výchovou své rodiny. Rodiče svým vlivem určují životní 

dráhu dítěte, dítě si z rodiny odnáší představy a vzory o manželství a rodině, o hodnotové 

hierarchii, o společnosti. 

Základem tohoto předpokladu je, že dítě napodobuje a přijímá vzory, které vidí již 

od útlého věku. Není to jen rodinný život. Vzorce se odrážejí i v ostatních oblastech života, 

protože základní zájmy a potřeby jednotlivce se vytvářejí v rodině, ze které jsou odvozeny 

zájmy a potřeby vyšších celků (Možný, 1983). 

Výchova dětí je u nás, stejně jako ve všech zemích ležících od nás na západ, 

poznamenána vysokým tlakem rodičů a školní výkony dětí. Tento tlak po roce 1989 

pravděpodobně výrazně zesílil, protože je jasné, že rozhodující podmínkou dobrého 

společenského uplatnění v blízké budoucnosti už nebude dravost, známosti ani psychická 

odolnost, ale kvalitní vzdělání (Matoušek, 1997). 

Příprava dítěte na zařazení do společnosti by měla být hlavním a nejdůležitějším 

posláním rodiny. V této sociální skupině by měl fungovat pocit soudržnosti, spolupráce 

a vzájemný respekt všech jejích členů. Měla by zde fungovat otevřená, srozumitelná 

komunikace, schopnost a dovednost překonávat zátěžové a konfliktní situace, a to včetně 

respektu a tolerance ke zralosti jednotlivých jedinců. Z výše uvedeného je patrné, že pokud 

chybí více těchto aspektů, hovoříme o narušené funkci rodiny nebo nevhodném stylu 

výchovy. 

Ve smyslu funkční rodiny vnímáme, že je rodina schopna zajistit dítěti dobrý vývoj, 

jistotu a bezpečí. Tato rodinná skupina je schopna kvalitně překonávat zátěžové a konfliktní 

situace. Dokáže hodnotně předávat základy etiky a zdravého životního stylu.  

Formuje osobnost a jedinečnost svého potomka, poskytuje mu dovednosti a schopnosti pro 

bezproblémové začleňování do společnosti. 

Dalším typem je problémová rodina, kterou můžeme nazvat neúplnou rodinou,  

a to z různých příčin, ať už zaviněných či nezaviněných. V této rodině došlo například  

k odloučení nebo rozvodu rodičů, úmrtí některého ze členů. Tato rodina se snaží vlastními 

silami řešit nastalé životní situace, občas využije jednorázové pomoci od širší rodiny  
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nebo úřadů. Avšak i tato rodina dále plní všechny své funkce a tento stav nemá větší vliv  

na plnohodnotný vývoj dítěte. 

Třetím typem rodiny je dysfunkční rodina, kde se již objevuje dlouhodobější výskyt 

vážnějších poruch některých z jejích funkcí. Příčinou může být například déletrvající špatná 

sociální situace, dlouhodobé zdravotní komplikace vedoucí k finančním problémům, 

problematický vztah mezi rodiči dítěte, porucha komunikace a nefunkční role v rodinné 

hierarchii. Tato rodina není samostatně schopná své problémy řešit, kvalitně vychovávat své 

potomky a potřebuje pomoc odborníků. 

Posledním zmíněným typem je afunkční rodina. Tato rodina je již silně narušená, 

přestala plnit svou základní funkci, dítěti škodí nebo vývoj a výchovu přímo ohrožuje.  

Jedná se o výskyt patologického chování anebo psychiatrické problémy u rodičů.  

Jediným řešením vhodným pro dítě z této rodiny je umístění do náhradní rodiny, nelze-li 

uplatnit tento postup, dítě se umístí do vhodného státního výchovného zařízení. 

Každý rodič přenáší ze svého dětství a dospívání do výchovy svého potomka vzorce 

výchovy ze své vlastní rodiny. Vlastní zkušenost a přejaté vzorce mohou mít na vývoj dítěte 

velký, někdy až fatální vliv. Jak matka dítěte, tak i otec byli svými rodinami roky formováni 

a záměrně či nezáměrně tuto výchovu využívají při výchově společného potomka. Někdy si 

ani rodiče neuvědomují, že tzv. zrcadlí své zažité rodinné stereotypy, které výchovou získali. 

Jsou jim natolik vlastní, a i když se s některými z nich plně neztotožňují anebo s nimi vnitřně 

nesouhlasí, ve výchově je praktikují. 

Hovoříme o nežádoucích způsobech výchovy neboli nežádoucích výchovných postupech: 

 přílišné omezování a vysoké nároky na dítě – výsledkem je úzkostná osobnost  

s potlačovanou agresivitou 

 výchova orientovaná na chybu, kde i přirozené nedostatky jsou dramatizovány – 

má za následek pasivitu, špatné sebeprosazení; dítě si fixuje postoj, že nic nedělat 

rovná se nic nekazit 

 celkové výchovné zanedbávání vede k sociální oligofrenii, dítě i při normální 

inteligenci jeví znaky slabomyslnosti 
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 tzv. dvojná vazba neboli rozporuplná komunikace s dítětem (např. zdrobnělé 

oslovení pronesené zlobným tónem) – dítě bývá úzkostné, nejisté, cítí nedůvěru  

k okolí i k sobě 

 citová deprivace (strádání) dítěte, málo lásky až zavrhování – vedou k syndromu 

hospitalismu; vyvíjí se agresivní, často delikventní, nepřátelsky laděný jedinec, 

který neobstojí v mezilidských vztazích (M. Peterková, 2014) 

Při výchově každého dítěte dochází ke vzájemnému působení a ovlivňování nejen 

rodiči nebo širší rodinnou skupinou. Ke svému dítěti by rodina neměla přistupovat jen dle 

svých zažitých představ, návyků a vzorců, ale měla by respektovat jeho osobnost  

a podporovat ho v budoucím celoživotním socializačním procesu, aby se stalo silnou 

svébytnou osobností. Rodina by měla dítěti poskytnout laskavé a bezpečné prostředí,  

měla by ho přijímat jaké je, respektovat jeho tempo vývoje a klást na něho přiměřené 

požadavky. Na této cestě se dítě, stejně jako v minulosti jeho rodiče, stává součástí dalších 

sociálních skupin. Učí se přijímat a respektovat další pravidla, a to včetně souvisejících 

povinností. 

Zákonní zástupci jsou zodpovědní nejen za výchovu, ale i vzdělávání svého potomka.  

Mají možnost využít individuálního domácího vzdělávání anebo velmi kvalitní vzdělávací 

systém se širokou sítí školských zařízení, a to včetně školských zařízení pro děti  

se speciálními vzdělávacími potřebami. Mají právo zvolit si typ vzdělávacího subjektu pro 

své dítě, ale měli by také respektovat pravidla a povinnosti z toho vyplývající a přenášet je  

i na své potomky. Aby mohlo zvolené školské zařízení úspěšně a plnohodnotně vzdělávat 

dítě, potřebuje spolupráci celé rodiny. K dobrým vztahům rodičů se školou a pedagogy stačí 

pár základních aktivit. Zejména vlastní zapojení a osobní účast na aktivitách školského 

zařízení, otevřená a přímá komunikace, včasná oboustranná informovanost, pochopení 

výchovných a vzdělávacích vizí školy a respekt k pedagogickému sboru. Pedagogové by 

naopak měli respektovat rodičovskou výchovu. Pokud budou tyto aspekty partnerské 

spolupráce rodiny a školy oboustranně dodržovány a podporovány, efektivita vzdělávání  

a spolupráce bude více než úspěšná a kvalitní, a povede u dítěte k pozitivnímu přijímání  

i dalších autorit. 
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1.4 Úloha školy, pedagogický pracovník 

Školství v České republice organizuje a řídí Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy (MŠMT). Systém vzdělávání je zakotven ve Školském zákoně č. 561/2004 

Sb. o předškolním, primárním, sekundárním, terciárním a dalším vzdělávání.  

Základní vzdělávání je zaměřeno na rozvoj základních kompetencí dětí, žáků, 

nadaných žáků, stejně jako dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami,  

tak aby získali dobré všeobecné vzdělání. Hlavním cílem školního vzdělávání je globální 

rozvoj osobnosti každého jedince.  

Mezi základní funkce školy patří: 

 vzdělávací funkce 

 socializační funkce 

 výchovná funkce 

 integrační funkce 

 poradenská funkce 

Škola je specifické a v životě jedince důležité prostředí, zásadní mezník v socializaci, 

ve kterém se společně ovlivňují s vrstevníky. Zde se utvářejí vztahy a postoje k druhým,  

k autoritě pedagoga. V některých životních etapách může mít toto prostředí velký vliv, 

dokonce někdy i větší než rodina sama. Každé dítě má při vstupu do školního prostředí jiné 

startovací podmínky, protože pochází z jiného sociálního prostředí a s jinou biologickou 

vybaveností. Ke všem těmto aspektům je důležité přistupovat s respektem a ohleduplností, 

a to obzvláště z pozice pedagogického pracovníka. 

Pedagogickým pracovníkem je pedagog, který koná přímou pedagogickou nebo 

přímou pedagogicko-psychologickou činnost působením na osobě, na které provádí 

vzdělávání a odbornou přípravu na základě zvláštního právního předpisu (dále jen "přímá 

pedagogická činnost"). Je to zaměstnanec právnické osoby, která vykonává činnost školy 

nebo státního zaměstnance nebo ředitelem školy, pokud se nejedná o právnickou osobu 

vykonávající činnost školy v pracovním poměru nebo pokud není státním zaměstnancem. 

Pedagogem je také zaměstnanec, který vykonává přímé pedagogické aktivity v zařízeních 

sociálních služeb (MŠMT 2012). 
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Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

stanovuje povinnosti a práva vyplývající pro pedagogické pracovníky a dále školská 

zařízení, která pedagogické pracovníky zaměstnávají. 

Přímou pedagogickou činnost může provádět: 

 učitel 

 pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 vychovatel 

 speciální pedagog 

 psycholog 

 pedagog volného času 

 asistent pedagoga 

Pedagog (učitel) vykonává jak přímé pedagogické činnosti, tak nepřímé pedagogické 

činnosti související například s přípravou na výuku. Podle § 24 zákona o pedagogických 

pracovnících je pedagog (učitel) vzděláván a doplňuje si kvalifikaci jak samostudiem,  

tak i účastí na vzdělávacích kurzech a seminářích zprostředkovaných vedením školy anebo 

spolupracujícími odbornými pracovišti. 

Jiří Pelikán (1991) hovoří o následujících rolích učitele, resp. jejich dimenzích: 

informátor, motivátor, vykonavatel, řídící pracovník, ukázňovatel, referent, důvěrník, 

psycholog, terapeut, zástupce rodičů, zákona, dobrého příkladu i osoby uspokojující své 

osobní potřeby. 

Don Bosco, italský katolický kněz, světec a vychovatel zastával důležitou základní 

myšlenku, mezi mnoha dalšími, a to, že „Je třeba znát naši dobu a přizpůsobit se.“(1883) 

Existuje mnoho požadavků a nároků na učitele v dějinách pedagogiky.  

Teoretické vzdělávání se pokusilo a stále pokouší sestavit nejrůznější seznamy funkcí, které 

by měl mít dobrý a úspěšný učitel. Často se jedná o téměř nekonečný výčet různých 

charakteristik, které ovlivňují oblast dovedností učitelů, morálního profilu nebo fyzické  

a psychologické odolnosti učitelů (Bendl, 2011). V klasickém pojetí pedagogické disciplíny 

bylo zdůrazněno, že učitel by měl být u svých žáků vážený, být laskavý a oddaný,  

získat lásku (nikoliv slovy, ale přesvědčit je o své dobré vůli) a důvěru. Kromě toho musí 
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striktně a nestranně respektovat školní pravidla. Při jejich vymáhání by měl být konzistentní, 

protože výjimky oslabují jeho vážnost v očích žáků. Je rozumné udělovat odměny a tresty  

a být příkladem pořádku a vážnosti (Bendl, 2011).  

Strategií, kterou lze zabránit nežádoucímu chování, je souvislý monitoring chování 

žáků a práce během vyučovací hodiny. Tímto způsobem může pedagog nejlépe zabezpečit, 

aby většina projevů nežádoucího chování byla ihned na počátku potlačena. 

Pro vybudování autority by učitel měl pracovat a usilovat o rozvoj především v těchto 

oblastech: 

 Projev – chování učitelů vnímají žáci při uvolněném, sebevědomém a přesvědčivém 

způsobu vyjadřování, projevujícím se zejména hlasem, postojem těla, výrazem 

obličeje a očním kontaktem. 

 Kompetentní výuka – učitel svým jednáním, dává žákům na vědomí, že rozumí jeho 

předmětu a má hluboký zájem, setká se s uznáním a lepší porozuměním. 

 Výkon vedení třídy – důraz je kladen na zapojení žáků do učebních aktivit a na 

přechody mezi činnostmi, které by měly probíhat hladce. Mezi nejdůležitější aspekty 

řízení třídy patří vytvoření jasných dohod o chování žáků. 

 Efektivní přístup k nežádoucímu chování žáků – autorita učitele bude posílena do té 

míry, ve které se bude moci účinně a spravedlivě zabývat případy nežádoucího 

chování. 

Vychovatel provádí výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na celkový a specifický 

rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů a na jejich zájmové vzdělávání podle výchovně 

vzdělávacích programů činnosti ve školní družině, v domově mládeže, v internátu, popřípadě 

v jiných zařízeních (NSP MPSV). 

Do skupiny školských zařízení patří též školská zařízení pro zájmové vzdělávání dle 

§ 7 odst. 5 školského zákona č. 561/2004 Sb. Těmito druhy školských zařízení jsou zařízení 

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školská poradenská zařízení, školská 

zařízení pro zájmové vzdělávání, školská účelová zařízení, školská výchovná a ubytovací 

zařízení, zařízení školního stravování, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy a školská zařízení pro preventivně výchovnou péči (MŠMT). 
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Kvalifikace vychovatele se získává a upravuje dle Zákona 563/2004 Sb., Hlava I., 

odbornou kvalifikací se zaměřením na vychovatelství, a to vysokoškolským studiem, vyšším 

odborným vzděláním, vzděláním v programu celoživotního vzdělávání v oblasti 

pedagogických věd nebo středním vzděláním maturitní zkouškou. 

Vychovatel se věnuje celkovému rozvoji osobnosti dětí ve volném čase, organizuje  

a kontroluje příslušný nastavený režim v daném mimoškolním zařízení, rozvíjí schopnosti  

a dovednosti různými aktivitami. Hodnotí individuální potřeby a zaměřuje se na výchovnou, 

vzdělávací a preventivní činnost. Spolupracuje s rodiči, pedagogy či jinými 

specializovanými pracovníky. Vychovatel také připravuje a organizuje programy na témata 

boje proti šikaně, protidrogové prevenci a výskytu dalších patologických jevů ve společnosti. 

A to jak vlastní diskuzí, setkáními s odborníky, organizací různých společenských, 

kulturních nebo sportovních akcí. Sám sebe by měl pravidelně sebevzdělávat jak po odborné 

stránce, taktéž v pedagogicko-psychologické rovině a být přizpůsobivý vývoji doby  

a potřebám současné společnosti. 

Dobrý vychovatel, který získal důvěru svých svěřenců, jim poskytuje pomocnou ruku 

v situacích, o kterých se leckdy učitel ani nedozví (osobní či rodinné problémy dítěte, 

problémy ve vztahu s vrstevníky apod.). Vychovatel se tak spíš než učitel může stát 

dospělým důvěrníkem dítěte, jeho oporou (Hadj-Moussová, 2006). 

S vychovatelem se na základní škole nejčastěji setkávají žáci I. stupně,  

kteří navštěvují školní družinu, zájmový kroužek nebo školní klub. Právě v tomto 

mimoškolním prostředí dochází k odlišným projevům chování u žáka a taktéž k rozdílnému 

vnímání autority. Ač jsou vychovatelé širším okolím vnímáni spíše jako subjekt na hlídání 

anebo dozor při trávení času před následným vyzvednutím rodiči, jsou to právě oni,  

kteří mimo školní režim mohou pracovat s dětskou spokojeností a emoční stabilitou  

a pomáhat pedagogům rozvíjet žádoucí anebo omezovat nežádoucí projevy v chování.  

V období mimoškolních družinových nebo klubových aktivit lze o něco lépe posilovat jeho 

dovednosti, sebevědomí a sebedůvěru.  
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2 Rizikové chování, kázeň 

Pojem rizikové chování zahrnuje rozmanité formy chování, které mají negativní 

dopady na zdraví, sociální nebo psychologické fungování jedince anebo ohrožují jeho 

sociální okolí, přičemž ohrožení může být reálné nebo předpokládané. Mezi formy 

rizikového chování (taktéž problémového chováni) se řadí rizikové zdravotní návyky, 

rizikové sexuální chování, agresivní chování, delikventní chování, rizikové chování  

ke společenským institucím, hráčství a rizikové sportovní aktivity. Společným 

jmenovatelem všech forem rizikového chování je kritérium prepatologické úrovně 

sledovaného jevu, tzn., že teoretické systémy zabývající se rizikovým chováním nepřesahují 

do popisu patologické roviny problematiky (např. závislostní chování). Jednotlivé formy 

rizikového chování se často u jedince vyskytují současně, tento jev je označován jako 

syndrom rizikového chování. 

Rizikové chování je multidisciplinární a sociální konstrukt, jehož užší definice je 

ovlivňována předmětem daného vědního oboru, společenským, historickým, vývojovým  

a kulturním kontextem (Širůčková, 2012). 

Rizikovým chováním se zabývá více vědních oborů, např. medicína, sociologie, 

psychologie, pedagogika. Termín rizikové chování nahrazuje dosud používaný termín 

sociálně patologické jevy. 

2.1 Kázeň a její cíle 

Kázeň lze vymezit jako vědomé dodržování zadaných norem chování. Toto vědomé  

dodržování má dětem poskytovat pocit bezpečí a jistoty, chránit je před agresivními 

spolužáky, přispívat ke zvyšování jejich výkonnosti a napomáhat efektivitě školní práce 

(Bendl, 2004). 

Současná společnost, její rozvoj a dynamika, úroveň vědy a techniky a posuny 

v hodnotové orientaci, vytvářejí nový rámec výchovy. Společenská realita a nároky kladené 

na dnešního člověka vyžadují také nový pohled na kázeň, která se stává pilířem jak školy, 

tak společnosti. Zodpovědnost za své chování a sebeovládání jsou základní cíle kázně.  

Na rozdíl od dřívějšího pojetí kázně jako prostředku k omezování svobody dítěte se dnes 
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kázeň chápe jako prostředek k ovládání sama sebe. Kázeň je tedy důležitá nejen pro 

fungování školy, ale i pro samotný vzdělávací proces (Bendl, 2011). 

Bendl (2011) uvádí, že na kázeň je nutné pohlížet z nových úhlů vyplývajících  

z posunu chápání nových cílů výchovy a z vývoje dnešní společnosti. Nové interpretace 

kázně, které se vztahují k dále pojmenovaným oblastem, uvádí takto:  

 cíle kázně (sebekázeň),  

 funkce kázně (ochrana a bezpečí žáků a učitelů),  

 obsah kázně (kritická kázeň, vnitřní kázeň, pasivní versus aktivní),  

 tvorba norem kázně (spolupráce žáků na tvorbě školních řádů),  

 zodpovědnost za kázeň žáků (výchovná funkce školy – odklon od názoru, že škola učí 

a rodina vychovává,  

 rozvíjení kázně (výchova ke kázni jako dlouhodobý proces),  

 techniky přispívající k ukázněnosti žáků – projektová výuka, kooperativní učení, 

dramatická výchova, metody pěstování odolnosti vůči agresivitě a manipulaci  

ze strany spolužáků, asertivní výchova.  

Protipólem kázně je nekázeň. Školní nekázeň se rozvíjí analogicky s aktuální dobou 

a společností, v intenzitě současného poznání. Některé podoby nekázně v současnosti 

neexistují, další formy přetrvávají do současnosti (například šikana). Existují také nově 

vznikající typy, jako například nošení zbraní do škol a svatostánků, výhružné telefonáty  

o uložení bomb ve školách nebo zneužívání moderní elektroniky při výuce.  

„Nekázeň žáků ve škole není monokauzálním jevem, není záležitostí jedné jediné 

příčiny, ale řady faktorů, ať už vnitřních (biologických), vnějších (výchova, prostředí)  

či situačních, které se navíc vzájemně kombinují“ (Bendl, 2005).  

Příčin nekázně existuje celá škála a zmíním jich zde jen několik, a to hlavně ty,  

které svým nejčastějším výskytem vedly statistiku ve školách zařazených do pokusného 

ověřování k vytvoření IVýP dle zprávy ČŠI (ČSI č. j.: ČŠIG-2248/17-GI, 2017): 

 nevhodné chování ke spolužákům 

 nerespektování pokynů učitele 

 narušování výuky 
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 odmítání práce ve vyučování 

 neplnění domácích úkolů 

 nenošení pomůcek 

 nevhodné chování k pracovníkům školy 

 vulgární chování  

 agresivní chování  

 záškoláctví  

Nekázeň každý pedagog vnímá a hodnotí jinak. Co je pro jednoho akceptovatelný 

stav, jiný pedagog ihned řeší a případně trestá. Diagnostika nekázně vzniká procesem 

pozorování, stanovováním měrných stupnic tzv. škálování, formou dotazníku, projektivními 

technikami anebo rozhovorem. 

„Neexistuje nějaký zázračný kázeňský prostředek, který by slavil úspěch u kohokoli, 

kdekoli, kdykoli a za jakýchkoli okolností.“ (Bendl, 2004). 

2.2 Nástroje pro rozvíjení a udržení kázně 

K nové interpretaci kázně dochází i v oblasti konstituování norem chování ve škole. 

Zatímco dříve bylo sestavování školního řádu výhradně v rukou ředitele školy a pedagogické 

rady, dnes se na tvorbě a výsledné podobě školního řádu mohou podílet také žáci. To se týká 

nejen pravidel chování ve třídě, kde si žáci mohou ve spolupráci s učitelem zavést svá 

„místní“ pravidla, ale i školního řádu, který je směrodatný pro celou školu (Bendl, 2011). 

Školní řád je dle Školského zákona 561/2004 Sb. část první § 30 zásadním 

dokumentem, který stanovuje základní pravidla ve škole a vydává jej ředitel školy. 

Prostřednictvím tohoto řádu jsou žákům a jejich zákonným zástupcům poskytovány 

nejdůležitější informace o jejich právech a povinnostech, dále o provozu a vnitřním režimu 

školy. Musí být uveřejněn na veřejně přístupném místě. Školní řád by měl být zpracováván 

přehledně, s porozuměním a neměl by být nijak obsáhlý. Zákon stanoví povinnost seznámit 

s ním všechny zaměstnance školy, žáky i jejich zákonné zástupce. Pro pedagogické 

pracovníky slouží jako podklad a opora pro posuzování výsledků vzdělávání a také pro 
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ukládání výchovných opatření. Jedním z prvků školního řádu je i stanovení bezpečnostních 

opatření a postupy při prevenci rizikového chování. 

Součástí školního řádu je i specifikace udělování výchovných opatření. Ta se odvíjí 

od stupně závažnosti prohřešku. Z pohledu výchovného účinku se výchovné opatření žákovi 

uděluje bez dlouhého odkladu a co nejdříve po spáchání přestupku a jeho důkladném 

prošetření. 

Základní skupiny výchovných opatření na škole jsou: 

 Napomenutí třídního učitele 

 Důtka třídního učitele 

 Důtka ředitele školy 

 2. stupeň z chování 

 3. stupeň z chování 

Předcházením udělování výchovných opatření pedagogem jsou nástroje pro práci  

s třídou, tzv. třídní management. Jedná se o řízený pedagogický proces a můžeme ho 

charakterizovat jako proces pro tvorbu pozitivních podmínek pro zapojování žáků  

do třídních aktivit. Pedagog by měl disponovat komplexní znalostí zákonů vztahujících se  

k profesi, orientovat se ve vzdělávací politice, ovládat administrativní úkony spojené  

se svěřenou agendou žáků. Disponovat by měl dovednostmi a schopnostmi organizace práce 

nejen ve vyučování, ale i mimo něj. Měl by být schopen tvorby programu a projektů,  

a to včetně vlastní pedagogické sebereflexe. Základními aspekty jeho práce by mělo být 

proaktivní a reaktivní chování. Pedagog by měl mít pozitivní orientaci na cíl, měl by umět 

plánovat, aktivně se přizpůsobovat procesu výuky, kvalitně reagovat na nečekané změny  

a situace ve třídě. Velmi důležité při práci s vlastní třídou jsou i další aspekty. Pedagog by 

měl velmi dobře znát sociální zázemí a zdravotní stav každého jednotlivého žáka.  

Měl by posilovat vztahy ve třídě, prosociální chování a dbát na dodržování třídních pravidel.  

Při prosazování výše zmíněných aspektů je nejdůležitější si uvědomovat důležitost vlastního 

projevu ve smyslu vzoru. 

Každý žák vyžaduje hodně velkou péči, porozumění, individuální přístup  

(Bendl, 2004). 
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Ronen (2000) v rámci své kognitivně-behaviorální koncepce předkládá doporučení, 

které se mohou aplikovat na pracovníky napříč spektrem školského zařízení.  

Vyzývá, abychom přemýšleli o chování dítěte jako takovém a nikoli o problémech 

všeobecně. Přemýšlejme o přednostech žáka, nikoli o jeho nedostatcích.  

Vyzývá k pružnějšímu přístupu a odklonu od konvenčních zajetých postupů a upozorňuje, 

že při práci se žáky je nejefektivnější postupovat po jednotlivých malých krůčcích, nikoli  

v dlouhodobých výhledech. 

Je velmi důležitou podstatou při komunikaci obou stran, aby pedagog neustrnul  

v bludném kruhu neefektivní komunikace. Práce se žáky s problémovým chováním  

je pramenem vysokého stresu a veškeré zásahy pedagoga by měly spíše podněcovat žádoucí 

projevy chování. Je nutné mít na paměti, že pedagog nepracuje s problémovým dítětem,  

ale pracuje s problémy dítěte. 

2.3 Školní poradenské pracoviště 

Na školách stálé narůstá počet žáků s různými problémy, výchovně-vzdělávacími 

potřebami a jinými obtížemi. Na pedagogy je kladeno čím dál více požadavků na jejich 

adekvátní a profesionální řešení. Proto je nutné, aby se stále školili a osvojovali si nové 

pedagogicko-psychologické dovednosti. Aby nedocházelo ze strany pedagogů k narušování 

nebo odklonu jejich hlavního poslání, kterým je vzdělávat, je důležité mít možnost 

spolupráce s odborníky, v tomto případě na pozici školního psychologa. 

Školní psycholog by měl být schopen přirozeně spolupracovat s pedagogy a také 

pořádat specifické semináře s cílem uplatnit předávané poznatky ve vzdělávacím procesu. 

Jejich práce dále zahrnuje aktivity spojené s pedagogickým sborem, s jednotlivými učiteli,  

s třídními učiteli, s žákovskými kolektivy, s jednotlivými žáky a s jejich rodiči.  

Nedílnou součástí této práce je také spolupráce s odborníky v jiných zařízeních, nejčastěji  

v PPP, SPC, SVP, dále s lékaři, s psychiatry, se sociálními pracovníky, s pracovníky  

v krizových centrech. V oblasti výchovné jsou aktuální otázky monitorování a řešení 

konkrétních problémů s neprospěchem, záškoláctvím, šikanou, drogovými a jinými 

závislostmi. Pedagogický sbor představuje pro školního psychologa důležitý článek v jeho 

práci  
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se školou jako systémem. Pokud se podaří psychologovi rozšifrovat složitost vzájemných 

vztahů v pedagogickém sboru, může pozitivně ovlivňovat klima v pedagogickém sboru  

a zároveň nepřímo ovlivňovat řešení problémů svých klientů - žáků školy. Řada potíží,  

se kterými žáci vyhledávají psychologa, má úzkou spojitost s průběhem vyučování  

a s činností pedagogického sboru i jednotlivých učitelů (NUV ČR). 

Specializovanou a metodickou podporu pracovníkům ve škole netvoří jen osoba na 

pozici školního psychologa. Ředitelé škol se snaží zajistit komplexní podporu pro kvalitní 

sociální klima svého zařízení a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti.  

Takovou komplexní službou a podporou pro každou školu je školní poradenské pracoviště. 

Školní poradenské pracoviště je označení pro poskytovatele poradenských služeb  

ve školách. Je součástí školy, nepředstavuje externí pracoviště, je vymezeno ve Věstníku 

MŠMT z roku 2005 (č. 7), navazuje na Vyhlášku č. 72/2005 o poskytování poradenských 

služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších změn. Služby 

školního poradenského pracoviště jsou obvykle poskytovány výchovným poradcem, 

školním metodikem prevence, případně školním psychologem, školním speciálním 

pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.  

Součástí tohoto týmu jsou na mnoha školách také asistenti pedagoga a sociální pedagogové. 

Cílem školního poradenského pracoviště je mimo dalších koordinace pedagogicko-

psychologického poradenství, práce s celým systémem dané školy, účast na tvorbě strategií 

a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků, prevenci školní neúspěšnosti. 

Pracoviště také uskutečňuje krizovou intervenci a případná neodkladná psychologická 

vyšetření žáků, včetně přezkumu individuálních předpokladů pro uplatňování a rozvíjení 

schopností a nadání žáků.  

Z týmu školního poradenského pracoviště je pro téma této práce podstatný pedagog 

na pozici školního metodika prevence (ŠMP). ŠMP spolupracuje se školním psychologem, 

školním speciálním pedagogem, dále s výchovným poradcem a třídními učiteli.  

Pomáhá s koordinací vzdělávacích akcí pro pedagogy a žáky. Informuje žáky a jejich 

zákonné zástupce o činnosti školy a dalších spolupracujících institucí, které poskytují 

primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních. V součinnosti  

s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům a podílí se na 
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vytváření nabídky volnočasových aktivit školy. Sleduje aktuální situaci na škole a připravuje 

strategie prevence, poskytuje metodickou pomoc při realizaci preventivního programu školy 

a při provádění jednotlivých preventivních aktivit. 

Pojmem prevence se označují všechna opatření směřující k předcházení  

a minimalizování jevů spojených s rizikovým chováním a jeho důsledků. Prevencí může 

být jakýkoliv typ výchovné, vzdělávací, zdravotní, sociální či jiné intervence směřující  

k předcházení výskytu rizikového chování, zamezující jeho další progresi, zmírňující již 

existující formy a projevy rizikového chování nebo napomáhající řešit jeho důsledky 

(Čech, 2012). 

Minimální preventivní program (dále též MPP) je obecný modelový rámec pro školní 

preventivní program. Cílem MŠMT ČR bylo definovat jeho prostřednictvím základní 

představu o tom, co by měl komplexní a dlouhodobý školní program splňovat a být přitom 

součástí školního vzdělávacího programu vycházejícího příslušného rámcového 

vzdělávacího programu, popř. přílohou dosud platných osnov a učebních plánů.  

MPP je konkrétním dokumentem školy zaměřeným na výchovu žáků ke zdravému 

životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně 

komunikativních dovedností. Měl by obsahovat též programy specificky zaměřené  

na jednotlivé formy rizikového chování. Minimální preventivní program musí mít jasně 

vymezené dlouhodobé a krátkodobé cíle a respektovat kulturní a sociální okolnosti v oblasti 

dané školy, pomáhat s ochranou lidských práv a respektovat všechny sociální skupiny,  

tzn. sociálně znevýhodněné, cizince a ostatní minoritní skupiny. 

Výchozí rozsah pro realizaci MPP tvoří dokumenty a materiály v oblasti prevence 

vycházející z platné školní legislativy:  

 řád školy,  

 platné školské dokumenty a koncepci pro oblast primární prevence,  

 standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence,  

 dlouhodobá preventivní strategie školy,  

 krizový plán a postup školy při výskytu rizikových forem chování dětí a mládeže,  

 sankční řád.  
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Obrázek č. 1 – Vzor stavby Minimálního preventivního programu 

 

 

Obecně by měl MPP mít minimálně tyto části: 

 soubor pravidel pro zvýšení bezpečnost dětí ve škole a na školních akcích 

 programy pro rozvoj dovedností pro život skládající se z programů zaměřených na 

rozvoj sociálních dovedností a dovedností sebeovlivnění  

 programy specificky zacílené na jednotlivé formy rizikového chování 

 

Podle projektového modelu SMART mají být cíle preventivního programu: 

S – specifické,  M  –  měřitelné, A  – akceptovatelné, R  – realistické,  T  – termínované  

Minimální preventivní program je zpracován na období minimálně jednoho školního 

roku, je za něj zodpovědný školní metodik prevence a je podřízen kontrole České školní 

inspekce. Je průběžně vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace  

za školní rok je součástí výroční zprávy o činnosti školy. 

Minimální preventivní program 

Kdo? Komu? 

S kým? 

Co chceme? 

Jak? 

Kdy? 

Kde? 

Za kolik? 

Jak to dopadlo? 

Co nás těší? Co nabízíme? Co nás trápí? 

Proč? 

Co dál? 

Kde jsme teď? 
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3  Smlouva s rodiči 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy od září 2011 do června 2012 spustilo 

pilotní program s názvem „Smlouvy s rodiči“, neboli Individuální výchovný program,  

který probíhal na 35 vybraných školách. 

Individuální výchovný program (dále jen IVýP) byl předložen jako nástroj pro 

spolupráci školy a rodičů (zákonných zástupců), jejichž děti měly opakované výchovné  

a vzdělávací problémy, tzv. přestupky proti školním nebo třídním pravidlům.  

Přijetím navrhované dohody rodiče převzali větší odpovědnost za chování svých potomků 

na školní půdě. MŠMT tak chtělo zvýšit vážnost učitelského povolání, chránit učitele  

a ostatní žáky před narůstající agresivitou některých žáků. 

"Smlouva" vzniká v situaci, kdy obvyklá opatření (dohoda se žákem, zákonnými 

zástupci) nemají žádný účinek. V takovém případě je vytvořen individuální výchovný 

program, který tvoří podstatu "smlouvy". Plánem je stanovit skutečné úkoly a závazky 

týkající se školy (pedagoga), rodičů a samotného žáka. 

Základní rámec návrhu IVýP vypracuje škola a po důkladné diskusi s rodiči a žákem 

jej účastníci podepisují. IVýP je přizpůsobován aktuálním problémům žáka. Na základě 

modelových šablon jej sestaví pracovní skupina školy. Smlouva by neměla být represivní, 

ale měla by hledat způsoby, jak se vypořádat s určitým výchovným problémem.  

Škola nechce rodiče k něčemu nutit, chce s nimi spolupracovat a pomáhat jim. V případě,  

že mírné cesty selžou, může se škola obrátit na jiné subjekty, jako je PPP, OSPOD nebo 

Policii ČR. 

Školy v České republice mohou s IVýP oficiálně pracovat po ukončení pilotního 

programu od konce roku 2013, kdy byla vydána metodika MŠMT. Tento postup při řešení 

problémového chování žáka využívá zatím stále ještě minimální počet školských zařízení  

a spíše udržují tradiční způsoby řešení problémového chování žáků ve formě pedagogických 

a kázeňských opatření. Dle zprávy ČŠI je jedním z důvodů nevhodně nastavený IVýP  

ze strany školy, tzn. nedodržovaná doporučená metodika a také na tom má zajisté určitý 

podíl neznalost problematiky a nezkušenost mladých začínajících pedagogů. Je proto velmi 
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důležité aby měli pedagogové studijní podporu od svých ředitelů a vedlo se dobře 

v projektech na rozšíření pedagogických sborů o speciální pedagogy a školní psychology. 

Úryvek z finální tematické zprávy ČŠI 2016/2017: 

Bod 3.3 Doporučení 

 Zvýšit informovanost škol o možnostech využití individuálních výchovných 

programů, o jejich přínosech pro řešení rizikového chování žáků, a poskytovat 

školám při jejich zavádění metodickou podporu. 

 Uplatňovat individuální výchovné programy ve vyšším podílu škol tam, kde je to 

žádoucí (školy s vysokým počtem případů rizikového chování žáků nebo školy,  

ve kterých předchozí opatření selhávají). 

 Průběžně vyhodnocovat dosahování cílů stanovených v individuálních výchovných 

programech za účasti všech aktérů, tedy školy, žáka a rodiny. 

 Kromě pedagogických a kázeňských opatření u žáků s výchovnými problémy využívat 

ve vyšší míře také pozitivní motivaci žáků a poskytovat těmto žákům příslušnou 

podporu. 
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3.1 Základní cíle Individuálního Výchovného Programu (IVýP) 

IVýP je nástroj pro spolupráci školy, žáka, zákonného zástupce nebo jiné 

zainteresované strany při řešení rizikového chování žáka. Cílem tohoto nástroje je 

eliminovat rizikové chování žáka, a předejít případným následkům tohoto chování. 

Při řešení problému škola oslovuje zákonného zástupce žáka jako partnera, s nímž 

pracuje na dosažení stejného cíle – odstranit rizikové chování žáka. Koncentrovaný  

a konzistentní tlak obou důležitých institucí (školy a rodiny) na žáka zvyšuje 

pravděpodobnost úspěchu. Podnětem pro používání IVýP může být dosažení určité 

závažnosti rizikového chování žáka, což vede k významnému narušení vzdělávacího procesu 

žáka nebo žáků ostatních. Tuto iniciativu může podat kterákoli z potenciálně zapojených 

stran, tj. školní pedagog, zákonný zástupce žáka, žák nebo další zainteresovaná strana mimo 

školu (OSPOD nebo příslušná pedagogicko-psychologická poradna PPP). IVýP lze použít  

i v případech, kdy chceme zabránit aplikaci některého z kázeňských opatření.  

IVýP zde pomáhá udržovat koordinaci zvolených metod a jejich efektivní cílení.  

S přihlédnutím k individuálním možnostem žáka může být IVýP využit také pro práci  

se žáky se sníženou úrovní kognitivních schopností. IVýP by se neměl zabývat případy, které 

přesahují kompetence školy (např. závislost na návykové látce, domácí násilí, zneužívání 

atd.) (MŠMT 2013). 

Spolupráce mezi školou a rodinou prostřednictvím IVýP zajišťuje, že tlak a nutná 

podpora mezi žákem a zákonným zástupcem jsou vyváženy, aby se dosáhlo požadované 

změny. V součinnosti s tím se využívají postupy, které vytvářejí pevně definovaný rámec 

pro rodinu tím, ve kterém definují kontrolní mechanismy, disciplinární a jiná opatření  

a odkazují na obecné povinnosti zákonného opatrovníka a žáka. Na druhou stranu by rodině 

měl být poskytnut určitý prostor pro nezbytné změny, s přihlédnutím k potřebě získat určité 

nezbytné kompetence. Rodina by měla být touto změnou provázena a motivována.  

(MŠMT 2013). 

Práce se žákem a jeho zákonným zástupcem prostřednictvím IVýP je jednou z etap 

strukturovaného přístupu k řešení rizikového chování žáků v rámci školy. Jednotlivé stupně 

jsou uvedeny v tabulce č. 1. 
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Tabulka č. 1 – Řešení rizikového chování žáka v rámci školy 

Stupeň Forma 

spolupráce 

Popis spolupráce Specifika spolupráce 

1 

Pohovor se 

žákem 

Rizikové chování žáka je řešeno pouze v 

rámci školy mezi pedagogickým 

pracovníkem školy a žákem. 

 

K dosažení žádoucí změny se škola 

opírá zejména o motivovanost žáka 

a jeho kompetence. 

Míra kontroly a tlaku na změnu jsou 

mírné. 

Spolupráce na bázi domluvy. 

2 

Jednání se 

žákem 

a zákonným 

zástupcem 

 

Rizikové chování žáka je řešeno v rámci 

školy mezi pedagogickým pracovníkem 

školy, žákem a jeho zákonným 

zástupcem. 

 

K dosažení žádoucí změny se škola 

opírá o motivovanost a kompetence 

zákonných zástupců žáka, s jejichž 

pomocí vytváří kolem žáka pevně 

ohraničený prostor. 

Dochází ke zvýšení kontroly a tlaku 

na změnu, žákova autonomie začíná 

být omezována. Spolupráce na bázi 

domluvy. 

3 

Individuální 

výchovný 

program 

 

Prostřednictvím IVýP se jednotlivé 

strany zavazují k plnění stanovených 

úkolů. Dokument dále obsahuje 

konkrétně stanovená opatření, která 

budou naplněna, pokud ani za podpory 

všech zúčastněných stran nedojde 

k odstranění rizikového chování žáka (a 

to z důvodu, že žák není schopen za dané 

podpory na svém chování pracovat či 

jedna/více stran není schopna danou 

podporu v potřebné míře poskytovat). 

Dochází ke zvýšení kontroly a tlaku 

na změnu, a to nejen v případě žáka, 

ale v určité míře u všech 

zúčastněných.  

Je zde předpoklad, že jedna či více 

zapojených stran není motivována k 

požadované změně či k poskytování 

potřebné podpory. 

Spolupráce na bázi závazku. 

 

4 

Postoupení 

případu 

další straně 

Škola aktuálně využila všech dostupných způsobů řešení rizikového chování 

žáka a možností podpory zákonných zástupců, případ je předán do kompetence 

další straně.  
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3.1.1  Příprava podmínek pro využití IVýP 

Zásady IVýP by měly být zavedeny pro potenciálně zainteresované instituce vdané 

lokalitě (školská poradna, pediatři, OSPOD, Policie ČR). Služby těchto institucí lze využít 

za účelem podpory žáků a zákonných zástupců (např. diagnostika potíží žáků, poradenské 

skupiny pro rodiče dětí s poruchami chování atd.), podpory pedagogických pracovníků 

(školení nebo konzultace na nezbytná témata, pomoc při vytváření krizových scénářů), 

udržování práce s rodinou v oblasti kompetencí (např. OSPOD). Zásady IVýP by měly být 

předloženy žákům a jejich zákonným zástupcům před tím, než se začnou tyto postupy 

uplatňovat. Zveřejnění strukturovaného a následně jednotně prováděného postupu pro řešení 

rizikového chování žáků ovlivňuje mnoho žáků z hlediska obecné prevence (odstrašení). 

Jakou formu vykonává škola, je ponecháno na řízení školy (MŠMT 2013). 

Doporučení pro stanovení jednotnosti postupů IVýP: 

 určení kompetence jednotlivých pedagogických pracovníků při řešení rizikového 

chování žáků (např. kdo je odpovědný za realizaci jednotlivých kroků), 

 stanovení norem, jak, kdy a co bude řešeno. Např. stejný přestupek by měl být řešen 

různými pedagogy vždy stejným způsobem. Rozvíjení krizových scénářů pro krizové 

situace, např. obzvláště agresivní student ve třídě – pro koho jít, kam posílat zbývající 

žáky, komu mohou pedagogové v případě potřeby zavolat atd. (MŠMT 2013). 

3.1.2  Personální zajištění IVýP 

Pro personální zajištění IVýP lze využít řadu základních modelů. Záleží na uvážení 

ředitele školy, který model si zvolí (z následujících nebo jiných variant) na základě 

posouzení všech vstupních faktorů, mezi které patří i personální kapacita školy. 

Základní modely personálního obsazení systému péče o žáky včetně IVýP 1: 

Model TU + ŠMP/VP: 

 Stupeň 1 obnáší rozhovor se studentem a vyplňuje jej třídní učitel žáka.  

 Stupeň 2 rozvine jednání se studentem a zákonnými zástupci. 

 Stupeň 3 zahrnuje formace a podpis IVýP. Toto spadá do kompetence vzdělávacího 

poradce anebo do metodologie prevence škol. 
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Model ŠMP/VP – proces spadá do kompetence výchovného poradce anebo školního 

metodika prevence. 

Model s využitím ŠPS/ŠSPP 1 – proces spadá do kompetence vzdělávacího poradce anebo 

do metodologie prevence škol. 

Model s využitím ŠPS/ŠSPP 2 – proces je v kompetenci ŠMP/VP a odborníci na poradenství 

spolupracují se žákem a rodinou pouze v rámci jednoho z přiřazených úkolů v IVýP,  

práce zde představuje zejména podporu. 

3.1.3  Postup při využití Individuálního výchovného programu 

Pedagogický pracovník na základě vyhodnocení situace rozhodne, na kterém stupni 

řešení rizikového chování žáka bude zahájena spolupráce. 

Pedagogický pracovník školy se se žákem a zákonným zástupcem setká: 

 na úvodním setkání, jehož výstupem je nastavení parametrů spolupráce (co bude 

řešeno, kdo a jak se na řešení problému bude podílet, časový harmonogram) 

prostřednictvím IVýP, 

 na kontrolních setkáních, kde dochází k průběžnému vyhodnocování efektivity 

nastaveného IVýP, 

 na závěrečném setkání, když byl program ukončen a jeho naplnění bylo celkově 

vyhodnoceno. 

Četnost kontrolních setkání a jejich frekvence závisí na povaze každého konkrétního případu:  

 na motivaci žáka a zákonných zástupců k dosažení změny a jejich kompetencích,  

 zda je s žákem a zákonným zástupcem pracováno i jinde (školní psycholog, poradna, 

OSPOD),  

 na časových možnostech zákonných zástupců, pedagogických a ostatních 

zainteresovaných pracovníků.  

IVýP může být nastaven na různě dlouhá období, od čtvrt roku, na pololetí nebo celý 

školní rok. Nejpozději na konci školního roku by měl být každý IVýP uzavřen a vyhodnocen. 

V případě náročnější schůzky, zejména s některými typy zákonných zástupců – agresivní 

chování, urážlivé postoje ke škole apod., se může kromě standardních pedagogických 
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pracovníků odpovědných za vedení jednání na dané úrovni účastnit společné schůzky více 

osob (např. ředitel školy nebo školní psycholog). Skupina zástupců školy by neměla  

do značné míry převažovat nad členy rodiny, pokud to není nezbytně nutné. Během setkání 

IVýP by se měl klást důraz na atmosféru spolupráce, kterou by mohla narušit pedagogická 

převaha nad členy rodiny (MD MŠMT 2013). 

Základní podnětné kroky pro vedení úvodního setkání, získání podkladů pro IVýP: 

1) pojmenování rizikového chování žáka 

2) pojmenování dosavadních důsledků tohoto chování – může se jednat o zhoršení 

 prospěchu, kázeňská opatření, ale i ztížená pozice v třídním kolektivu, 

3) hledání „slabých míst“, která by toto chování mohla podněcovat – může se jednat 

o kombinaci snadné ovlivnitelnosti žáka a přítomnosti tzv. “našeptávače“ ve třídě, 

který žáka dokáže podnítit k narušování výuky, dále je možné sem zařadit diagnózu 

žáka – např. ADHD, a spadá sem i nedostatečná komunikace mezi školou a rodinou, 

která může dávat prostor k záškoláctví nebo podvádění – např. falšování podpisů, 

4) definování žádoucího chování – je nutné konkrétně pojmenovat, co se od žáka 

 očekává; doporučuje se vyhýbat obecným frázím jako např. „Žák bude dodržovat 

 školní řád a řádně plnit své školní povinnosti.“, 

5) motivování žáka a zákonných zástupců k žádoucímu chování – motivovat lze 

 přislíbením nějakých výhod, např. umožnění plnění nějakého prestižního úkolu ve 

 třídě, motivací mnohdy může být zpětné získání své autonomie, která je často 

 režimem IVýP omezena, 

6) stanovení úkolů – pokud to lze, úkoly je lepší definovat směrem k žádoucímu 

chování):„žák bude ve škole 10 minut před prvním zvoněním“, než směrem od 

nežádoucího: „nebude chodit pozdě“, dále je nutné se vyvarovat nadměrné 

detailnosti,  jako např.: „v případě, že žák úkolu neporozumí, přihlásí se a požádá 

o bližší vysvětlení, nebude na sebe upoutávat pozornost, což znamená nedělat 

grimasy, groteskní pohyby a pronášet nevhodné komentáře.“, 

7) stanovení potřebné podpory – podpora ZZ ze strany školy, například poskytnutí 

kontaktu či pomoci při zkontaktování poradenského zařízení, podpora žákovi ze 

strany  rodiny, pokud to situace umožňuje, tak si například dočasně upravit pracovní 
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dobu, aby mohl ráno zákonný zástupce dohlédnout na odchod žáka do školy,  

nebo vyhledání jiné osoby za tímto účelem, podpora žákovi ze strany školy (žák se 

sklony k výbušnosti dostane např. možnost si v případě potřeby zažádat, aby mohl 

přestávky trávit mimo třídu, v klidném prostředí, aby si odpočinul, 

8) stanovení frekvence a způsobu kontroly – frekvence kontrolních setkání může být 

proměnlivá; v počátku spolupráce se doporučuje setkávat se s rodinou častěji a poté 

postupně frekvenci setkávání rozvolňovat, kontrola může probíhat formou osobních 

setkání nebo kombinací telefonické a emailové komunikace atd., a to podle specifik 

daného případu, 

9) definování dalších postupů a případných opatření při nedosažení žádoucích změn 

– může se jednat o kázeňská opatření, postoupení případu další straně – např. 

OSPOD, který má své další nástroje pro práci s rodinou. 

Veškeré výše uvedené kroky jsou uvedeny s ohledem na kompetence pedagogického 

pracovníka, který žáka a zákonného zástupce řešením rizikového chování provází.  

Pokud pedagogický pracovník vnímá, že k nastavení některého kroku jsou jeho kompetence 

nedostačující, prováže rodinu s odpovídajícím odborníkem. Nejdůležitější aleje vést dialog 

s rodinou a k potřebným informacím se dopracovávat prostřednictvím rozhovoru  

(MD MŠMT 2013). 

Efektivně nastavený IVýP by měl (zejména) žákovi poskytovat následující: 

 informace – mám dostatek informací, abych rozuměl, co dělám špatně 

 dostatek informací – abych rozuměl, co je správné 

 aktivitu – v procesu jsem aktivní, chápu své úkoly 

 motivaci – změna je pro mne z daných důvodů výhodná 

 podporu – vím, kdo a jak mi pomůže s tím, s čím si (prozatím) neumím pomoci 

 kontrolu – vím kdo, kdy a jak bude sledovat moji aktivitu 

 postih – pochopil jsem, že pokud nebudu dostatečně aktivní, nevyužiji řádně podpory, 

která mi je nabízena a nedojde ke změně mého chování, stane se následující (…) 

Administrace IVýP je především nápomocným průvodcem celým procesem řešení 

rizikového chování žáka. Vedení záznamů napomáhá k udržení struktury jednotlivých 
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setkání, k ohraničení celého procesu řešení rizikového chování žáka při získání zpětné vazby 

o změnách ve vývoji rizikového chování, k získání přehledu postupů řešení rizikového 

chování konkrétního žáka (MD MŠMT 2013).  
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4 Praktická část  

Stále častěji se ve své třídě pedagog setkává se situacemi, kdy jeho žáci nedisponují 

dostatečným respektem k autoritě. V rodině chybí kvalitní vzor, rodičům chybí čas na své 

potomky a důslednost ve vymáhání plnění stanovených domácích a školních povinností, děti 

jsou velkou měrou ovlivňovány médii a svými vrstevníky. Rodič (zákonný zástupce)  

je unavený zrychleným životním stylem, ve velké míře nemá sílu udržovat u potomka 

disciplínu, natož systematicky rozvíjet jeho rozumovou a morální stránku.  

Mnohdy je rodičovská odpovědnost přenášena na školu nebo školské zařízení, ruku v ruce  

s rychlým odsouzením při případných nezdarech. Výjimkou není ani výskyt rezignace. 

Na případné častější výskyty problémového chování jsou rodiče (zákonní zástupci) 

upozorňování ve školním roce v pravidelných intervalech na třídních schůzkách, 

informativních dnech, písemnou výzvou pedagoga k osobnímu jednání, v neposlední řadě 

po výzvě k osobnímu setkání přímo od ředitele školy. Škola může využít také odbornou 

pomoc speciálního pedagoga, výchovného poradce nebo metodika primární prevence,  

který je součástí pedagogického sboru, anebo oslovit  pedagogicko – psychologickou 

poradnu pro danou spádovou oblast. Je nutné při každém vyšším výskytu problémového 

chování zjistit, co je hlavním důvodem tohoto chování a co přesně žák potřebuje pro rychlé 

odstranění problému. Může to být jak zvýšený rodinný dohled, tak cílenější podpora třídního 

učitele nebo právě pomoc odborníka. Pokud problémové chování žáka nelze řešit běžnými 

mírnějšími postupy, škola přistupuje tzv. ke Smlouvě s rodiči (IVýP).  

Individuální výchovný program je písemná dohoda školy, rodiči (zákonnými 

zástupci) a žákem, u něhož se vyskytují opakované výchovné problémy, přestupky proti 

pravidlům třídy nebo školnímu řádu. Tyto přestupky negativně působí na klima ve třídě  

a všeobecně na proces vzdělávání jako takový. Jedná se o nástroj spolupráce a následné 

kontroly plnění této vzájemné kooperace. Individuální výchovný plán se připravuje  

okamžiku, kdy ostatní opatření nemají efekt a je na čase přenést větší zodpovědnost na rodiče 

žáka a žáka samotného. Dohoda mezi těmito subjekty stanovuje závazky a úkoly  

s jasným časovým rámcem. Takto sestavený program se následně kontroluje v určených 

termínech a upravuje dle aktuálních potřeb dítěte a rodiny. Je důležité upozornit, že tento akt 
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nemá právní vymahatelnost a rodiče nemají povinnost dokument podepsat. Jde hlavně  

o hledání možností komunikace, spolupráce a předcházení budoucím patologickým jevům.  

Oslovila jsem základní školy v ČR zařazené do pokusného dvouletého ověřování 

v seznamu MŠMT z roku 2012. Bohužel, valná většina oslovených škol odpověděla  

na žádost o spolupráci negativně nebo neodpověděla vůbec. Nejčastější reakce, které se  

v odpovědích vyskytovaly: 

1. z pokusného ověřování MŠMT jsme odstoupili 

2. disponujeme nedostatečným personálním zajištěním 

3. rodiče žáků nesouhlasí se zpracováním osobních údajů 

4. tvorbu IVýP evidujeme převážně na II. stupni 

5. případy problémového chování převádíme na PPP 

Oslovení zástupci škol převážně uváděli ve svých odpovědích více bodů z výše 

uvedených důvodů. Při položení dotazu: „Z jakého důvodu jste odstoupili z pokusného 

ověřování?“, jsem bohužel neobdržela jednoznačné odpovědi. Mimo záznam mi bylo 

sdělováno, že nevidí změnu oproti dosavadnímu postupu řešení problémového chování. 

Administrativa, školení a neustálý dohled zástupců pracovní skupiny z MŠMT, kontroly 

ČSI, které byly nezbytné v rámci celé doby pokusného ověřování, zaměstnance školy 

stresovaly a nutily k dalším a dalším aktivitám, které ukrajovaly z času na přípravu  

a vzdělávání pedagogů. Druhým nejčastějším důvodem byl fakt, že IVýP se na jejich škole 

tvoří převážně na II. stupni, a to nebylo pro cíl mé práce relevantní. 

Začala jsem tedy kontaktovat základní školy, které nebyly uvedené ani v jednom ze 

seznamů MŠMT, a využila i otevřené skupiny Učitelé+ na sociální síti. Podařilo se mi získat 

materiály a odpovědi na položené otázky od zástupce ZŠ na Praze 9, dále od zástupce na 

Praze 4. Jako dalšího partnera pro tuto práci jsem oslovila základní školu na Praze 4,  

kam docházely mé dvě dnes již dospělé dcery a kde je mi prostředí pro řešení problémového 

chování přece jen více známo. Od roku 2001 jsem spolupracovala se školou nejen z pozice 

rodiče, ale také jako zástupce třídy v době studia obou dcer, a zároveň jako člen Grémia 

rodičů. Měla jsem také možnost na této škole spolupracovat s pedagogem na pozici metodika 

primární prevence anebo poznat trochu více práci školní psycholožky. U této školy jsem 
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posléze zjistila, že přece jen byla účastníkem pilotního programu, avšak ve veřejném 

seznamu jsem ji nenašla.  

4.1 Cíle průzkumu a průzkumné otázky 

Pro tuto práci jsem zvolila průzkum kvalitativní, a to z prostého důvodu. Nedařilo se 

v určeném časovém úseku získat vyhovující vzorek respondentů pro kvantitativní výzkum. 

Ale kompletní proces problematiky IVýP, včetně potřebných analytických výstupů,  

byl již zpracován po ukončení dvouletého pokusného ověřování do závěrečné zprávy ČSI, 

která je mimo jiné součástí seznamu příloh mé práce.  

Hlavním cílem této práce je zjištění, zda je na základních školách v ČR standardně 

využíván IVýP k řešení problémového řešení u žáků a zda je ke spolupráci při tvorbě  

a průběhu IVýP na I. stupni zván pedagogický pracovník na pozici vychovatele. 

Pro svůj průzkum jsem zvolila kombinaci dotazníku pro zástupce základní školy  

a dále informace z předložené dokumentace IVýP 3 chlapců, žáků I. stupně.  

V dotazníku bylo možné reagovat na 15 obecných otázek k problematice tohoto nástroje  

s možností volné odpovědi. Dotazník je rozdělen na dvě části. V první části jsou všeobecné 

otázky, například jaké důvody vedly k zavedení nástroje IVýP právě na jejich škole, a v části 

druhé se otázky věnují případné spolupráci na IVýP s vychovatelem. Získané odpovědi  

z dotazníku budou použity v bodě „Otázky pro zástupce školy“ každé jednotlivé kazuistiky. 

Druhou částí bude vždy individuální kazuistika daného žáka. 

Seznam otázek pro zástupce školského zařízení: 

1. V čem jako pedagog/SP/MPP/ŠP spatřujete největší výhodu a nevýhodu IVýP? 

2. Jaký máte profesní názor na nástroj IVýP? 

3. Účastnila se vaše škola pilotního programu IVýP? 

4. Pokračovali jste ve využívání IVýP ihned po ukončení pilotního programu?  

5. Jaké důvody vedly k zavedení IVýP po tolika letech od pilotního projektu? 

/při odpovědi NE v otázce č. 4/ 

6. Pociťujete respekt a ochotu při tvorbě IVýP ze strany žáka? 

7. Pociťujete respekt a ochotu při tvorbě IVýP ze strany zákonných zástupců? 

8. Uveďte kladné/případně záporné reakce žáků v průběhu tvorby IVýP. 
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9. Uveďte kladné/případně záporné reakce ZZ v průběhu tvorby IVýP.  

10. Dochází při tvorbě a průběhu IVýP na I. stupni ZŠ ke spolupráci s vychovatelem? 

11. Pokud došlo ke spolupráci s vychovatelem při tvorbě IVýP na I. stupni, z jakého 

důvodu jste k ní přistoupili? 

12. Pokud došlo ke spolupráci s vychovatelem při tvorbě IVýP na I. stupni, byla tato 

spolupráce efektivní? 

13. Pokud došlo ke spolupráci s vychovatelem při tvorbě a průběhu IVýP na I. Stupni 

uveďte kladné, případně záporné, příklady spolupráce. 

14. Pokud došlo ke kontaktu s vychovatelem při tvorbě IVýP, byla tato spolupráce jen 

vedlejší informativní povinností? 

15.  Máte ve svém školském zařízení na I. stupni standardně zavedené postupy 

spolupráce s vychovatelem v případě problémového chování žáků? 
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4.2 Metody získání dat a výběrový soubor 

 Data pro praktickou část této práce jsem získávala kombinovanou formou,  

a to elektronicky, telefonicky anebo při osobním setkání. Při prvotním oslovování jsem 

kontaktovala zástupce základních škol emailovou zprávou. Pokud oslovený subjekt na mou 

výzvu zareagoval, byl domluven telefonický rozhovor. Byla-li vůle ze strany školy, 

následovala osobní schůzka k přerušení anonymity a případnému rozbití obav  

z nedovoleného nahrávání rozhovoru či porušení nezbytné mlčenlivosti dle nařízení 

evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Z těchto schůzek vzešel finální vzorek 

žáků I. stupně ZŠ vhodný pro zpracování průzkumu. Jedná se žáky navštěvující 1. A 

(kazuistika č. 1), 3. A (kazuistika č. 2) a 5. A (kazuistika č. 3.). U dvou zpracovávaných 

IVýP jsem byla k materiálům připuštěna na nezbytně nutnou dobu pro zápis poznámek,  

u posledního případu, kterému předcházel PLPP, mi byly poskytnuty kopie se skrytými 

osobními údaji a dalšími daty dle uvážení zástupce školy. Dotazníky byly vyplňovány  

ve stanoveném volném čase jednotlivých zástupců a obdržela jsem je elektronickou formou.  

 Pro představení každého jednotlivého případu bude použita rodinná a osobní 

anamnéza. Informace nejsou úplné a detailní z důvodu zachování anonymity společně 

s Obecním nařízením o ochraně osobních údajů. U všech těchto případů došlo k jinému 

postupu před vytvořením i průběhu Individuálního výchovného plánu. 
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4.3 Kazuistika č. 1 – Adam 

Jméno klienta: Adam  Datum narození: 2011 

RODINNÁ ANAMNÉZA 

Matka Adama je o 10 let mladší než jeho otec. Matka má dosažené středoškolské vzdělání  

a aktuálně pracuje v administrativě, otec má vzdělání vysokoškolské a je zaměstnaný  

u zahraniční společnosti na manažerské pozici. Sourozence Adam nemá, je jedináček. 

Vzhledem k velkému pracovnímu vytížení otce a jeho častému cestování leží veškerá 

výchova na matce. Žijí v rodinném domku se zahradou. Historie rodiny je běžná a Adam 

neměl možnost se setkat s nějakým větším stresujícím faktorem. Prarodiče Adama bydlí 

daleko a tak je chlapec navštěvuje jen několikrát ročně při významných událostech  

a o prázdninách. Komunikace s rodiči je velmi dobrá, jen při návštěvách bylo cítit určité 

napětí od otce směrem k matce. Po dalších schůzkách se situace vyjasnila – otec zastává 

názor, že výchovu má díky jeho pracovní vytíženosti na starosti matka, a tak by to měla být 

ona, kdo se bude převážně snažit o případnou nápravu. 

OSOBNÍ ANAMNÉZA 

Průběh těhotenství matky Adama byl standardní a dítě bylo plánované. Porod byl  

u prvorodičky provokovaný a postupoval normálně. Psychomotorický vývoj u Adama 

probíhal v pořádku, nezaostával nikterak výrazně v žádné dovednosti. Nemoci a úrazy  

se nevyskytovaly mimo běžný rámec, očkování probíhalo dle kalendáře.  S Adamem byla 

matka doma do jeho 5let, s občasným umístěním do soukromé školky pro lepší budoucí 

adaptaci v mateřské škole. Vzhledem k narození syna v podzimním měsíci a dle vyjádření 

vychovatelky z mateřské školky, podepřeného zprávou z pozorování, byl schválen odklad 

školní docházky. V chování syna si kromě běžných projevů občasného vzteku nebo 

trucování, když nebylo po jeho, nevšimla matka ničeho negativního. Rád si hrával  

se stavebnicemi a na PC měl oblíbené hry se stavitelskými prvky a obranou svého území.  

SHRNUTÍ 

U Adama vzhledem k aktuálnímu věku a výrazným problémům ve výuce byl uplatněn 

v prvotní fázi PLPP, Plán pedagogické podpory, a až později došlo k vytvoření IVýP.  
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Byla nastavena úzká spolupráce výchovného poradce, TU i s dalšími pedagogy, kteří se na 

výchově a vzdělávání podílejí. Tyto aktivity jsou vždy podloženy písemnými zprávami  

a zápisy v třídní knize. 
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Otázky pro zástupce školy (č. 1) 

V odpovědi na otázku číslo 1 „V čem spatřujete největší výhodu a nevýhodu nástroje 

IVýP?“ zazněly jen pozitivní argumenty, a to že se jedná o soustavnou, přehlednou  

a komplexní práci se selhávajícím žákem s propojením školy a zákonných zástupců. 

V reakci na otázku číslo 2 nebylo specifikováno, zda se jedná o „osobní nebo profesní 

názor na nástroj IVýP“, ale odpověď zněla: „Funkční mechanismus mezi žákem, rodičem  

a školou, podpora a opora“. 

Dotazy číslo 3 a 4 ohledně účasti školy v pilotním projektu a využívání nástroje po 

jeho ukončení přinesly odpověď, že IVýP škola využívala již mnohem dříve. Vzhledem  

k této odpovědi nebyla podstatná otázka 5. 

„Ano“. To je stručná a výstižná odpověď na otázky číslo 6 a 7: „Pociťujete respekt  

a ochotu při vytváření nástroje IVýP ze strany žáka i ze strany zákonných zástupců?“. 

Žáci, se kterými byl vytvořen IVýP reagují vesměs kladně. Oceňují zájem o člověka 

a postupně si uvědomují fakt, že škola není „nepřátelské území“. U rodičů, s jejichž dětmi 

byl vytvořen IVýP, se škola nesetkala s negativními reakcemi. Naopak jsou rádi, že jim 

někdo pomáhá a že je nastolen jednotný a individuální přístup. (otázky č. 8., 9.) 

Při tvorbě a průběhu IVýP na I. stupni této základní školy ke spolupráci  

s vychovatelem dochází, a to pravidelně. Důvodem ke spolupráci s vychovatelem je prostý 

fakt, že žáci na I. stupni většinou navštěvují školní družinu. Je nutné tyto žáky sledovat  

a spolupracovat se všemi, kteří na žáky výchovně či pedagogicky působí, a i v tomto 

prostředí získávat další informace. (otázky č. 10, 11) 

Odpověď na otázku č. 12: „Pokud došlo ke spolupráci s vychovatelem při tvorbě 

IVýP na I. stupni, byla tato spolupráce efektivní?“, zní ano.  

U bodu č. 13: „Pokud došlo ke spolupráci s vychovatelem při tvorbě a průběhu IVýP 

na I. stupni, uveďte kladné, případně záporné, příklady spolupráce“, mezi kladné aspekty 

spolupráce byly uvedeny tyto argumenty: jednotné působení, hledání mechanismů z různých 

úhlů pohledu, chování žáka v odlišných prostředích, myšleno poznat žáka i „jinak“.  



52 

 

Jako možné nevýhody jsou zmíněny potenciální rozpory ve vnímání daného žáka,  

odlišné vnímání příčin selhávání a chápání vzorců chování žáka pedagogem a vychovatelem. 

Škola nevnímá pozici vychovatele ve školní družině pouze jako možnost k získání 

vedlejších informací, ale spolupracují a hodnotí daného žáka dále. Monitoring žáka i po 

ukončení aktuálního IVýP je velmi důležitý a podstatný pro případné předejití budoucího 

problémového chování. (otázka č. 14) 

 Pro tuto základní školu je samozřejmostí spolupráce mezi všemi zainteresovanými 

osobami kolem takového žáka. Není proto neobvyklé, že do tvorby a průběhu IVýP jsou 

zapojeni i ostatní pedagogové, u kterých je žák přihlášen na mimoškolní aktivity (např. 

kroužek keramiky) a to včetně trenéra, pokud je žák členem sportovní skupiny.  

(otázka č. 15) 
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Plán pedagogické podpory – Adam 

Jméno a příjmení žáka Adam 

Škola ZŠ Praha 4 

Ročník 1. A 

Důvod k přistoupení sestavení PLPP  
Selhávání ve výuce – ohrožení školním  

neúspěchem, přímá podpora nestačí 

Datum vyhotovení  5. 12. 2018 

Vyhodnocení PLPP plánováno ke dni  27. 2. 2019 

I. Charakteristika žáka a jeho/její obtíží 

(silné, slabé stránky; popis obtíží; pedagogická, případně speciálně – pedagogická diagnostika s cílem stanovení úprav  

ve vzdělávání; aktuální zdravotní stav; další okolnosti ovlivňující nastavení podpory) 

Adam s výraznými problémy rozpoznává probraná písmena abecedy – v tiskací i psací podobě. 

Nečte po slabikách – odhaduje. 

Chlapec se chová nevhodně ke spolužákům i dospělým osobám – vulgární výrazy, fyzické ataky. 

II. Stanovení cílů PLPP (cíle rozvoje žáka) 

Posílit čtenářské dovednosti.  

Nastavit pravidla slušného chování. 

III. Podpůrná opatření ve škole (Doplňte konkrétní postupy v těch kategorií podpůrných opatření, které 

uplatňujete.) 

a) Metody výuky (specifikace úprav metod práce se žákem) 

Individuální péče – úzká spolupráce s panem asistentem. 

Zkrácené práce, čas dle potřeby. 

Dopomoc prvního kroku. 

Chválit i za dílčí úspěchy. 

Pozitivně motivovat, ocenit snahu a zájem. 

Častější kontrola. 

Multisenzoriální přístup (názorné pomůcky, počítadlo…) 

Slovním popisem toho, co se děje, pomáhat se orientovat v emocích, které právě prožívá. 

Při konfliktní situaci minimalizovat jeho afektivní projevy, cíleně jej zklidňovat a vést k 

vhodnému slovnímu řešení. 
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b) Organizace výuky 

(úpravy v organizaci výuky ve školní třídě, případně i mimo ni) 

Přizpůsobit sezení ve třídě 

Více času na práci 

c) Hodnocení žáka 

 (vymezení úprav hodnocení, jak hodnotíme, co úpravami hodnocení sledujeme, kritéria) 

Možnost alternativního hodnocení (např. počtem chyb), slovního hodnocení 

Možnost opravy 

Hodnotit pouze vypracované úlohy 

d) Pomůcky 

(učebnice, pracovní listy, ICT technika, atd.) 

Tabulka s tvary písmen 

Čtecí okénko 

Počítadlo 

Názorné pomůcky 

e) Požadavky na organizaci práce učitele/lů 

Vyhodnocovat úspěšnost strategie práce se žákem 

Včasný popisný způsob vysvětlování toho, co nastane 

IV. Podpůrná opatření v rámci domácí přípravy  

(popis úprav domácí přípravy, forma a frekvence komunikace s rodinou)  

Pravidelná domácí příprava 

Pravidelné konzultace zákonných zástupců s vyučujícím 

Zachovat stejné principy komunikace nastavené ve škole také v rodině 

V. Podpůrná opatření jiného druhu  

(respektovat zdravotní stav, zátěžovou situaci v rodině či škole-vztahové problémy, postavení ve třídě;  

v jakých činnostech, jakým způsobem) 

Vzhledem k poměrně častým konfliktům chlapce s vrstevníky monitorovat, popř. citlivým 

způsobem korigovat chování, aby se pokud možno předcházelo vzniku konfliktních situací. Když 

však vzniknou, budou přesně pojmenovány a ujistíme se, že jim chlapec rozumí. Nastavíme mu 

pevné hranice a budeme vlídně, pozitivně a důsledně dbát na jejich respektování. Budeme se snažit 

o klidné řešení psychicky náročných situací, slovně jej vést a výsledek posílit přijetím, pochvalou. 

Zařadíme zklidňující a relaxační techniky, např. míčkové automasáže.  
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VI. Vyhodnocení účinnosti PLPP  do 21. 1. 2019 Vyplněno dne: 28. 1. 2019 

(Naplnění cílů PLPP) 

I přes nastavená podpůrná opatření dochází k selhávání při výuce i v chování. Do konce výuky 

nedokáže přizpůsobit své projevy natolik, aby došlo ke zlepšení čtení, nevěnuje se pracovním 

činnostem. Rodiče pravidelně spolupracují, kontaktovali i SPC. Vzhledem k tomu, že je nutno velmi 

intenzivně hodnotit chování i výuku, bude přistoupeno k IVýP. 

Doporučení k odbornému vyšetření ☐Ano☐Ne 

☐PPP☐SPC☐SVP☐ jiné: jiné 

Role Jméno a příjmení Podpis a datum 

Třídní učitel   

Učitel/é předmětu/ů ČJ, Matematika, AJ, Prvouka, HV, VV, TV, 

Člověk a svět práce 
 

Pracovník ŠPP Výchovný poradce  

Zákonný zástupce Matka  
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Záznam z hospitace Vyplnil: C. D.  

Jméno žáka: Adam 

Jméno vyučujícího: A. B. A. B.  

Důvod hospitace: Selhávání v chování a prospěchu 

Záznam monitorování žáka při výuce: 

Adam sedí v zadní části třídy, jejíž řazení lavic je do tvaru Π. Za ním sedí asistent 

pedagoga. Je neklidný, mluví na vedle sedícího kamaráda, na asistenta, odstrkuje lavici, 

máchá rukama. Když dostává roli „učitele“ pracuje, jak má. Po návratu na místo leze přes 

stoly, hraje si se signálním páskem, vykřikuje. Když dostane funkci, opět se zapracuje a 

dělá, co má. ٭Přestávka – agresivní hry (s pistolkou, rvačky). 

Hodnocení žáka vyučujícím: 

Adam byl dnes hodnější než normálně. Nepobíhal tolik po třídě a nebyl agresivní. Stále 

však vyrušuje a neplní zadané úkoly. 

Hodnocení žákem: ☺ 

Závěr:  

Zlepšení v chování ohledně pokynů. Je i zlepšení  ve snížení počtu vulgárních slov.  

Lépe se zapojoval do výuky. 

Doporučení: 

V případě potřeby IVýP. Pokračovat v pravidelných konzultacích. 

Vytěžovat Adama zejména v první části vyučovací hodiny. 

Podpisy: 

žák:   A. 

učitel:   A. B. 

hospitující: C. D.  
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Zpráva vychovatele školní družiny  

Zpráva není datována. 

Hodnocení chování žáka Adama ve školní družině: 

1. Fyzicky ubližuje spolužákům 

2. Mluví sprostě 

3. Nerespektuje pokyny vychovatelky 

4. Nevhodné a vulgární neverbální projevy vůči dospělé osobě 

5. Samovolné opuštění družiny během vycházky 

6. Neustálé odmlouvání s nevhodnými komentáři 

 

Výchovná opatření: 

1. Zákaz účasti na zájmových aktivitách (florbal, keramika) 

Zpráva ze dne 28. 1. 2019 

1. Adam bez vědomí a souhlasu vychovatelky opustil třídu.  

2. Neposlouchá pokyny vychovatelky. 

 

Výchovná opatření neuvedena.
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Individuální Výchovný plán – Adam 

Adam, 1. A 

Specifikace nevhodného chování Četnost výskytu rizikového chování 

Selhávání ve výuce a v chování Často 

Narušování výuky, odmítání práce při vyučování Často 

Nevhodné chování ke spolužákům Často 

Agresivní chování vůči spolužákům Často 

Nevhodné chování k pedagogům Často 

Vulgární chování Často 

Důvod vytvoření IVýP: 

Důvodem pro vytvoření IVýP je předchozí negativní výsledek PLPP. Selhávání ve výuce  

a v chování pokračuje. Žák nedbá pokynů vyučujících, stále napadá slovně i fyzicky 

spolužáky, pokračuje vulgární chování nejen ke spolužákům, ale i k pedagogům. 

Popis dosavadních kroků k nápravě: 

Tvorba PLPP, individuální přístup a spolupráce na všech úrovních školního i mimoškolního 

působení.  

Dohodnutá opatření, termín kontrolního setkání: 

Úkoly školy: 

Monitoring chování žáka (návštěvy v hodině, informace od vyučujících). 

Svolávat schůzky, předávat informace. 

Úkoly rodičů: 

Doma důsledně dbát na slovní výrazy. Kontrolovat pohádky, které Adam sleduje. 

Spolupráce se SVP. 

Spolupráce se školou – nastavena týdenní setkání. 
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Úkoly žáka: 

Chovat se slušně ke spolužákům i učitelům. 

Poslouchat a plnit pokyny vyučujících. 

Při potřebě jít na WC – zeptat se. 

Úkoly dalších zainteresovaných osob: 

Vyučující TV, kroužků, školní družina – monitorovat chování žáka a předávat zprávy vedení 

školy. Vymezovat se vůči vulgarismům, nevhodnému chování. 

Pozitivně motivovat, chválit za dílčí úspěchy a snahu. 

Termíny schůzek a jejich časové určení, další postup: 

Společné schůzky v týdenním rozpětí. 

Návrh na opatření v případě neplnění plánu: 

Doma postih formou zákazu hrát PC hry. 

Vyjádření zákonných zástupců: 

Vysloven souhlas s Individuálním výchovným plánem. Podpis oběma rodiči dne 28. 1. 2019. 

Zhodnocení dosavadního vývoje, kontrolní setkání 4. 2. 2019: 

Škola i rodiče dodržují dohodnut opatření. Rodiče se rozhodli Adamovi odebrat elektronickou 

zábavu (PC, Xbox). Adam měl na zábavu Lego atd. Doma je procvičováno zejména čtení. 

Během minulého týdne zvládal své chování, vyučující byli spokojeni. Selhání bylo pouze v 

předmětu AJ – odchod ze třídy. Na tomto typu chování budeme pracovat.  
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Další postup, dohodnutá opatření: 

Úkol č. 1 

Pokud potřebuje na WC nebo má-li jiný důvod k odchodu – musí se zeptat vyučujícího  

a dodržovat jeho pokyny. 

V pátek 8. 2. 2019 budou rodiče písemně informováni o chování Adama, aby v případě chvály 

mohli nechat syna hrát hry v období prázdnin. 

Zhodnocení dosavadního vývoje, kontrolní setkání 28. 2. 2019: 

Škola i rodiče spolupracují a dodržují dohodnutá opatření. Rodiče synovi zajistili další 

mimoškolní aktivity, které pozitivně ovlivňují jeho práci s negativní energií. Ve škole došlo k 

velkému zlepšení. Má výsledky i ve výuce – ovládá lépe techniku čtení, tyto úspěchy mají vliv 

i na chování, které Adam lépe zvládl (až na malé výjimky). 

Další postup, dohodnutá opatření: 

Je potřeba i nadále doma procvičovat čtení a podporovat žádoucí chování (důraz na 

vznětlivost!).  

 Zhodnocení dosavadního vývoje, kontrolní setkání 4. 3. 2019: 

Škola  i rodiče spolupracují. 

V pátek 1. 3. 2019 vše v pořádku. 

V pondělí 4. 3. 2019 na plavání v pořádku, selhání v chování vůči spolužákovi. 

Další postup, dohodnutá opatření: 

Stále dohlížet na chování, podporovat a vysvětlovat. Vydržet systém doma i ve škole. 

Zhodnocení dosavadního vývoje, kontrolní setkání 11. 3. 2019: 

Škola i rodiče spolupracují, dodržují pravidla.  
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V úterý 5. 3. Na školním Masopustu chování celkem v pořádku. Při večerním vystoupení 

konflikt se spolužákem. 

Od středy 6. 3. opakované selhávání: tykání vyučujícím, vulgarismy, ubližování spolužákovi. 

Vyloučen z výuky AJ. 

Pochvala za dodržování dotazování se při odchodu na WC. 

Další postup, dohodnutá opatření: 

Vzhledem k vyloučení je nastaveno s Adamem denní hlášení.  

Denní hlášení bude vyplňovat Adam udělováním obrázkových smajlíků, učitelé jednotlivých 

předmětů také, případně doplní krátké sdělení. 

Aktuální setkávání se bude týkat vulgarismů. 

Příklad denního hlášení: 

Datum Hodnocení žáka Hodnocení vyučujícího 

1. hodina ☺ 
Vše v pořádku. 

2. hodina ☺ 
Více vyrušoval, jinak vše v pořádku. 

3. hodina 
 Vyrušoval, strkal do spolužáka. 

4. hodina 
 Vyloučen z hodiny AJ. 

Závěr: 

 

Pokračují denní hlášení a týdenní setkání s rodiči žáka. Je nutné stále systematicky dodržovat 

nastavený režim. Jakmile se režim zmírní, žák se vrací do původních vzorců chování. 

Pokračuje spolupráce se SVP. 
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4.4  Kazuistika č. 2 – Jan 

Jméno klienta: Jan  Datum narození: 2008 

RODINNÁ ANAMNÉZA 

Matka Jana je jen o pár let mladší než otec. Matka má dokončené vysokoškolské vzdělání  

a je zaměstnána ve státní správě, otec má vzdělání středoškolské a vede menší soukromou 

firmu. Sourozence Jan nemá, je jedináček. Výchovu dle dostupných informací zajišťuje 

matka společně s babičkou. Žijí v rodinném domku společně s babičkou (tchýní otce). 

Historie rodiny je běžná a Jan se kromě rozvodu babičky s dědou nesetkal s ničím výrazně 

stresujícím. S prarodiči Jana ze strany otce se navštěvují jen občas, spíše než čas s nimi,  

tráví například prázdniny na táborech. Komunikace s rodiči je dobrá, při návštěvách je 

evidentní převaha matky. Při schůzkách se otec drží zpět, ale je ve směru k synovi aktivní  

a zajímá se. 

OSOBNÍ ANAMNÉZA 

Průběh těhotenství matky byl standardní a dítě bylo naplánované na pozdější dobu.  

Porod postupoval normálně. Psychomotorický vývoj u Jana probíhal v pořádku, nezaostával 

nikterak výrazně v žádné dovednosti, byl aktivní a o trochu rychlejší než ostatní děti v okolí. 

Běžné dětské nemoci, úrazy mimo odřenin žádné, očkování probíhalo dle kalendáře.   

S Janem byla matka doma do jeho 3 let, následně navštěvoval soukromou školku a pro 

předškolní rok nastoupil do spádové školky. Ke školní docházce byl přijat dle norem.  

V chování syna během vývoje si nevšimla ničeho negativního, vždy uposlechl a udělal,  

co se po něm požadovalo. Jeho oblíbená činnost jsou různé hry na PC a pobyt venku  

s kamarády.  

SHRNUTÍ 

U Jana předcházely tvorbě IVýP osobní schůzky s třídním učitelem. TU se snažil zjistit,  

co způsobuje výbuchy agresivity a vzteku. Všiml si, že se tyto projevy vyskytují převážně 

ve dnech, kdy je Jan viditelně od rána unavený. TU se snažil při osobních schůzkách 

v takovýchto dnech zjistit důvody jeho chování, ale Jan komunikaci převážně odmítal.  

Bylo domluveno založení osobního deníku Honzy, kam si bude psát své pocity a myšlenky. 
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V hodinách je jinak šikovný a je průměrně aktivní. Následovalo vytvoření IVýP,  

který směroval k závěru nutnosti spolupráce školního psychologa. Ze strany školního 

psychologa došlo následně k doporučení předání Jana do péče pedopsychiatra.  
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Otázky pro zástupce školy (č. 2) 

 V otázce č. 1 z pozice metodika primární prevence (MPP) je spatřována výhoda 

nástroje IVýP v možnosti systematickém monitoringu problémového chování žáka.  

Žák může sám své chování sledovat, hodnotit a měnit. 

 Profesní názor MPP na nástroj IVýP zazněl při otázce č. 2 společně s hlubokým  

a pomalým povzdechem. Dle MPP je to dobrý a funkční prostředek, ale vyžaduje dostatek 

času a důslednost všech zúčastněných stran, což bývá často problém a efektivita IVýP tím 

mizí. 

 Tato pražská základní škola se účastnila jak pilotního programu IVýP, a i nadále 

pokračují ve využívání nástroje IVýP po jeho ukončení. Kladnými odpověďmi na tyto 

otázky (č. 3, 4), opomíjím odpověď na otázku č. 5. 

 Odpovědí na dotaz č. 6 bylo konstatování, že je v procesu IVýP více než nezbytné, 

aby byl pedagog důsledný. Jedině tak se dá získat respekt a ochota žáka ke spolupráci nad 

řešením jeho výchovných potíží. Žák musí cítit, že je zde někdo, komu na něm záleží a že tu 

existuje v případě potřeby psychická opora. 

 U dotazu č. 7 je cítit v odpovědi zklamání. Bohužel není obvyklé, aby rodiče 

(zákonný zástupce) problémových žáků pociťovali nějaký respekt, natož vyšší ochotu při 

tvorbě a průběhu IVýP u jejich potomka. Ze začátku je při osobních schůzkách vidět 

pozitivní úmysl a ochota, ale když rodiče (zákonný zástupce) následně zjistí, kolik času bude 

potřeba, než dojde ke zlepšení a co vše proto musí osobně vykonat, energie a předsevzetí  

se vytrácí. S tím souvisí i odpovědi u osmé a deváté otázky, kde se reakce ZZ liší,  

ale důležitým faktem zůstává, že když se u IVýP nenaplánují pravidelné schůzky v krátkých 

intervalech, všem to začne být jedno a ztrácejí pojem o smyslu a důležitosti této věci. 

Leckteří ZZ berou IVýP jen jako zapisovací formulář k setkání a důležitost systematičnosti 

a to, že jim chceme být partnery, vyprchá. 

 U otázky č. 10 ohledně spolupráce s vychovatelem při tvorbě a průběhu IVýP  

na I. stupni nezní odpověď pozitivně. Ke spolupráci vychovatele jako partnera při řešení 

problémového chování by docházet mělo, ale je to bohužel jen velmi výjimečný stav. 

V jednom případě ke spolupráci došlo, a to s vychovatelem ve školním klubu.  
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Ke konfrontaci jsme přistoupili z důvodu řešení vleklých výchovných problémů u žáka  

II. stupně. Potřebovali jsme podpůrné informace před jednáním se zákonnými zástupci žáka. 

Tato ojedinělá spolupráce s vychovatelem školního klubu byla efektivní a to z prostého 

důvodu. Zaměstnance školního klubu ZZ nezařazovali do pedagogického sboru školy,  

a tudíž to pro ně byl názor pohledem zkušeného člověka, ale ve smyslu externí spolupráce 

při trávení volného času s jejich potomkem. ZZ lépe pochopili, že v jejich případě jde  

o celkové problematické chování, a to nejen při výuce (otázky č. 11, 12, 13). 

 K pravidelnému kontaktu s vychovatelem družiny nebo vychovatelem ve školním 

klubu při tvorbě či průběhu IVýP nedochází. Případná spolupráce má jen vedlejší 

informativní účel. V případě potřeby se jedná čistě jen o doplnění informací, dokreslení 

aspektů v chování daného problematického žáka. V této škole nemají standardně zavedené 

postupy spolupráce s vychovatelem a ani je v nejbližší době neplánují (otázky č. 14, 15). 
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Individuální Výchovný plán – Jan 

Jan, 3. A 

Specifikace nevhodného chování Četnost výskytu rizikového chování 

Agresivní chování Často 

Narušování výuky Občas 

Nevhodné chování ke spolužákům Často 

Odmítání práce při vyučování Občas 

Důvod vytvoření IVýP: 

Důvodem k vytvoření IVýP je pokračování nevhodného a agresivního chování žáka Jana. Jan 

narušuje výuku, chová se vůči spolužákům nevhodně až agresívně, a to nejen vůči spolužákům, 

ale i k sobě samému. Fyzicky napadl spolužáka Martina, útok si vyžádal ošetření. 

Popis dosavadních kroků k nápravě: 

Cílem setkání dne 11. 10. 2018 je informování o chování žáka Jana, návrhu ze strany třídní 

učitelky ve spolupráci se školní psycholožkou, snaha o nalezení řešení situace a zlepšení 

chování žáka. 

Dohodnutá opatření, termín kontrolního setkání: 

TU zjistí, z jakých pravděpodobných příčin vzniká agresivní chování u žáka Jana, zajistí 

komunikaci s rodiči žáka a domluví osobní setkání. Termín setkání bude doplněn. 

Popis výsledku jednání se žákem, další postup: 

Jan nechce komunikovat, je rozmrzelý, podrážděný.  
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Vyjádření třídního učitele, asistenta: 

Ve škole se žákovo chování dle TU mírně zlepšilo v prvním listopadovém týdnu.  

Přímo fyzicky Jan nikoho v tomto období nenapadl, ale stále dráždí děti kolem sebe.  

Včera v hodině provokoval spolužačku, kdy jí naznačoval, že ji píchne kružítkem. TU si s 

žákem hodně věcí vysvětluje, snaží se s ním o tom povídat, ale žák většinou řešit situaci 

nechce, nechce si povídat. Spolužák Martin osobně přišel, že už se s Janem nechce kamarádit, 

protože ostatním dětem ubližuje. Ve škole se při práci občas zasekne, že to dělat nebude,  

ale studijní výsledky Jana jsou dobré, je šikovný. Většinou odmítá pracovat ve chvíli, kdy něco 

neví. 

Vyjádření zákonných zástupců: 

Dle matky se doma nežádoucí chování nevyskytuje. Doma je Jan pozorný, pomáhá.  

Při táborových pobytech neměla negativní odezvu od vedoucích a Jan tam normálně vedl 

přátelskou komunikaci a má z táborů kamarády. Ona i babička jsou z jeho chování ve škole 

v šoku, protože ho při pobytech mimo školu vnímají jako bezproblémového a přátelského.  

Sám často před koncem prázdnin projevoval nadšení pro blížící se školní rok a moc se těšil  

na učitelku a spolužáky. Ale najednou cca od poloviny září se začalo jeho chování měnit a Jan  

o sobě začal dost pochybovat. Má nízké sebevědomí. 

Zhodnocení dosavadního vývoje, kontrolní setkání: 

Informace od TU: Jan paní učitelce říká věty typu, že nechce být na tomto světě, že mu každý 

křivdí. Jan říkal, že by si šel popovídat s paní psycholožkou, je vidět, že má k paní psycholožce 

důvěru. 

Další postup, dohodnutá opatření: 

1. Dne 12. 11. 2018 si paní psycholožka vezme Jana na schůzku, zkusí si s ním popovídat,  

zda je ochoten si přiznat, že má nějaký problém, popsat co potřebuje. Na základě toho učiní 

rozhodnuti, jaký typ intervence by pro něj byl nejideálnější. 

2. Po vyšetření sama paní psycholožka informuje rodiče o doporučení a výsledcích setkání  
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3. Zápis bude doplněn o informace ze schůzky s Janem a předán rodičům žáka. 

4. Po návrhu typu intervence bude rodičům navržena spolupráce se školou, aby se Janovi co 

nejvíce pomohlo vyřešit jeho problém. 

Zhodnocení dosavadního vývoje, kontrolní setkání: 

Zápis ze schůzky Jana a školní psycholožky ze dne 12. 11. 2018. Sociální kontakt navázal Jan 

bez větších obtíží, o svých koníčcích o tom, co ho baví, komunikovat spontánně. Během celého 

rozhovoru byly patrné obtíže s udržením koncentrace pozornosti, při probírání emočně 

náročných témat — záseky, uniky, popření. Následně jsme formou hry mluvili o emocích 

(dokáže je rozlišit, pojmenovat, neumí ale popsat, co se s ním děje, když má vztek). Udává,  

že vztek cítí nejčastěji, uvedl také, že je zlý, špatný, nešikovný po tátovi. Udává dále, že často 

je i byl v minulosti (cca v období 2. ročníku) smutný. Nedokáže vysvětlit, proč dětem fyzicky 

ubližuje, při rozhovoru na toto téma jsou patrné únikové tendence — opakované se snaží 

odvést rozhovor od tématu. Nakonec řekl, že nechce mluvit o tom, proč napadl spolužáky. 

Vadí mu, že děti ve třídě se s ním v poslední době nechtějí kamarádit (vysvětlovali jsme si,  

že v posední době se v jeho přítomnosti necítí bezpečně) – hlavně M. P. Domluvili jsme  

se společně na tom, že paní učitelka další den zkusí oslovit M. P., zda by Janovi v této situaci 

nepomohl a pokusí se vztahy mezi nimi narovnat. Dále jsme se dohodli na „stopce“ 

jakémukoliv ubližování druhým, domluvili jsme se, že Jan si založí „deník“ (bližší informace 

předány TU). 
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Zhodnocení dosavadního vývoje: 

Incident z 14. 11. 2018. Během první vyučovací hodiny Jan přiveden paní zástupkyní.  

Jan ve třídě napadl fyzicky spolužáka M.. Zpočátku Jan nechtěl vůbec komunikovat,  

po odeznění afektu byl stažený do sebe, plačtivý. Nejprve tvrdil, že si nic nepamatuje, ani 

včerejší schůzku s psycholožkou. Následně uvedl, že byl dnes unavený, prý se nevyspal, 

koukal na TV do cca 23 hodin, rodiče za ním do pokoje nepřišli. Ráno chtěl Jan od spolužáka 

půjčit pokémony, které daný spolužák půjčil M., ten dal ruku za záda. Jan následně přišel  

k jeho lavici a na „oplátku“ ji odstrčil. Na dotaz co dělá, chytil Jan spolužáka M. za hlavu a 

chtěl s ním praštit o lavici. M. náraz ubrzdil, řekl Jan že „je divný“ a ten reagoval tak, že mu 

dat pěstí do obličeje. Při rozhovoru řekl, že nechce mluvit o tom, proč je „zlý na ostatní děti“. 

Závěr: 

Doporučení psychologa: vyšetření pedopsychiatrem (chlapec sám udává časté stavy vzteku, 

hněvu, smutku, agresivních fantazií, dle pozorování ve výuce i při rozhovoru — výraznější 

obtíže s udržením koncentrace pozornosti). Zvážit program nácviku sociálních dovedností  

a možnost terapeutického vedeni dítěte (kontakty předány rodičům). Kázeňská opatření dle 

školního řádu. Informování OSPOD pro Prahu 4 s žádostí o součinnost při řešení opakujících 

se kázeňských přestupků žáka. 
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4.5  Kazuistika č. 3 – Lukáš 

Jméno klienta: Lukáš  Datum narození: 2007 

RODINNÁ ANAMNÉZA 

Matka Lukáše je starší než otec. Oba rodiče mají středoškolské vzdělání a pracují  

na administrativních postech. Lukáš má jednoho sourozence a to mladší sestru. Na výchově 

se podílí oba dva rodiče a nejsou patrné nějaké větší disbalance v názorech na výchovu  

a vzdělání. Komunikace s oběma je příjemná a účastní se střídavě všech schůzek ve škole. 

Žijí v činžovním domě a do školy Lukáše střídavě vozí nebo jezdí sám autobusem.  

Historie rodiny je běžná, kromě úmrtí psa se dosud nesetkal s ničím výrazně stresujícím.  

S prarodiči z obou stran jsou vztahy v pořádku, Lukáš i sestra je navštěvují pravidelně  

a o prázdninách s nimi tráví času více. Jsou aktivněji založená rodina.  

OSOBNÍ ANAMNÉZA 

Průběh těhotenství matky byl standardní a obě děti byly plánované. Porod probíhal 

normálně. Psychomotorický vývoj u Lukáše probíhal v pořádku. Běžné dětské nemoci 

kromě mononukleózy, ale její průběh byl klidný. Větší úrazy žádné, očkování probíhalo dle 

kalendáře.  S Lukášem byla matka doma do jeho 4 let, následně otěhotněla s dcerkou.  

Prošel standardním zápisem ve spádové školce. Ke školní docházce byl přijat dle norem.  

V chování syna během vývoje si nevšimla ničeho negativního, chová se a trochu zlobí jako 

každé jiné dítě.  Jeho oblíbená činnost jsou online hry na PC s kamarády a fotbal.  

SHRNUTÍ 

U Lukáše předcházelo tvorbě IVýP vulgární a odmítavé chování v hodinách AJ. TU se snažil 

zjistit, co problém způsobilo, a zjistil, že si Lukáš myslí, že si na něho učitelka AJ zasedla  

a šikanuje ho. Přestal být na hodiny připravený a výuku ignoroval. Při snaze učitelky  

o respektování vykřikoval vulgarismy a urážel ji. Po informování rodičů přišla z jejich strany 

odpověď, že o problému jsou od syna informováni a že si neuvědomovali, jak moc závažná 

situace je. Při tvorbě IVýP rodiče dostali za úkol dohlédnout nad výchovnými opatřeními  

a systematicky vysvětlovat synovi nevhodnost jeho chování. S rodiči, TU a učitelkou AJ 
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došlo ke společné schůzce, kde se ujasnila jednota v postupu řešení tohoto problému  

a nastavila se pravidla a případné tresty při porušování dohody. 
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Otázky pro zástupce školy (č. 3) 

V první části dotazníku na otázku č. 1: „V čem spatřujete největší výhodu a nevýhodu 

nástroje IVýP?“ zástupce dané školy odpověděl, že z jejich pohledu převažují výhody. IVýP 

poskytuje žákovi, rodině i škole možnost nastavit si jasná, transparentní pravidla a postupy, 

na jejichž dodržování se strany domluvily. Svými podpisy tuto dohodu stvrzují,  

což poskytuje celému procesu požadovanou důležitost. Zejména je to dobré ve vztahu  

k žákovi, který IVýP také podepisuje. 

Při dotazu č. 2: „Jaký máte osobní či profesní názor na nástroj IVýP?“ zněla odpověď 

ve smyslu, že se jedná o efektivní nástroj při řešení rizikového chování žáků a že díky 

vyhovujícím formulářům doporučeným MŠMT je administrativa minimální, avšak účinnost 

značná. Zde musím podotknout, že všechny záznamy v archu byly minimální a tudíž  

je odpověď zástupce školy pochopitelná. 

Otázky č. 3 a 4 se týkaly aktivní účasti školy v pilotním prověřování a bohužel škola 

se ho neúčastnila.  

Odezvu přinesla až odpověď na otázku č. 5: „Jaké důvody vedly k zavedení nástroje 

IVýP na vaší škole?“ Odpovědí bylo, že s návrhem předstoupil metodik primární prevence 

teprve v loňském školním roce v souvislosti s jeho dalším vzděláváním a návrh škola plně 

podpořila. Zde si dovolím jen komentář, že je tímto více jasné, z jakého důvodu byly 

záznamy v IVýP tak minimální. Metodik primární prevence se v této problematice teprve 

začíná orientovat a osobně zastávám názor, že obsáhlejší záznamy jsou ve vlastních 

poznámkách třídního učitele i metodika.  

Obsahem otázky č. 6 a č. 7 bylo, zda pociťují respekt a ochotu při tvorbě IVýP  

ze strany žáka a zákonných zástupců. Dosud se setkali z obou stran jen respektu, vstřícnosti  

a ochoty. Zákonní zástupci jsou spíše ve výchově bezradní anebo jim chybí důslednost.  

Jsou přesvědčení, že školu vnímají jako svého partnera, který jim pomáhá zvládnout daný 

problém společně. 

V bodech č. 8 a 9 dotazníku jsem se ptala na kladné, případně záporné reakce  

v průběhu IVýP ze strany žáka nebo zákonných zástupců. Ze strany žáka se dočkali jediné 

negativní reakce, kdy žák odmítl IVýP podepsat. Důvodem byl vzdor a neochota 



73 

 

spolupracovat. Po domluvě zákonných zástupců ho žák nakonec podepsal a na procesu se 

dále spolupodílel. Reakce ze strany zákonných zástupců byly v kladném smyslu slova  

o pocitech, že na daný výchovný problém nejsou sami a spíše vnímají školu jako partnera. 

Setkávají se s poděkováním za snahu a zájem ze strany školy. Mezi záporné by uvedli jen, 

že se občas vyskytne otázka: „Jak dlouho sem ještě budu muset chodit?“ Myšlena jsou 

pravidelná setkávání nad plněním IVýP a následným vyhodnocováním. Někteří zákonní 

zástupci mají dojem, že lze problém odstranit po pár setkáních. 

V druhé části dotazníku, která je cíleně zaměřená na spolupráci školy a vychovatele, jsem 

hned následujícími dotazy (otázka č. 10 a č. 11) zjistila, že škola aktuálně spolupracuje 

a v minulosti již spolupracovala při tvorbě IVýP s vychovatelem ve školní družině. 

Kooperace mezi oběma stranami byla nastavena čistě pro dokreslení situace,  

tzn. pro kontrolu projevů rizikového chování žáka mimo školní vyučování.  

U otázky č. 12 jsem chtěla zjistit fakt o efektivitě této kooperace. Byla nebo nebyla 

spolupráce školy a školní družiny efektivní? Odpověď na ni je jasná a stručná:  

„Spolupráce nebyla úzká, nicméně efektivní“. 

Je nasnadě, že následující otázky č. 13 a č. 14 měly ujasnit, v čem tkvěla efektivita 

spolupráce se školní družinou a jak byla účinná. Verdikt zněl, že vychovatel vnesl do situace 

svůj vlastní pohled na daný výchovný problém, protože žáka vídá pravidelně v jiných 

situacích při spontánní činnosti, hrách se spolužáky a dalšími kamarády. Tato spolupráce 

měla pro školu čistě informativní přínos a nebyla oficiálně zavedena do záznamů kontrolních 

setkání se žákem. 

Dotazník uzavírá jasně cílená poslední otázka č. 15: „Máte ve svém školském 

zařízení standardně zavedené postupy spolupráce s vychovatelem v případě problémového 

chování žáků na I. stupni?“ Odpověď zástupce ZŠ zněla: „Veškeré problémy, které se objeví 

ve školní družině, se řeší podobně jako ty, které vzniknou ve škole. IVýP pro dítě ve školní 

družině jsme dosud netvořili, neboť nebyl důvod“.  
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Individuální Výchovný plán – Lukáš 

Lukáš, 5. A 

Specifikace nevhodného chování Četnost výskytu rizikového chování 

Nenošení pomůcek Často 

Nevhodné chování k pracovníkům školy Často 

Vulgární chování Často 

Narušování výuky Často 

Důvod vytvoření IVýP: 

Lukáš je žákem páté třídy běžné základní školy na Praze 9. V posledních několika týdnech se 

dle informací třídního učitele (dále TU) začalo vyskytovat, mimo opakovaného výskytu 

chybějících školních pomůcek, agresivnější chování, a to hlavně při hodinách anglického 

jazyka, vedeného p. Š. Dochází tím k častému narušování výuky, na výzvy nereaguje. 

Popis dosavadních kroků k nápravě: 

TU udává, že výskyt vulgárního chování u žáka Lukáše se začal objevovat cca v průběhu října 

2018. Vulgarity se projevují výkřiky slova „p..a“ na adresu učitelky AJ p. Š., a to převážně  

v jejích hodinách nebo při náhodném setkání v budově školy. Při napomínání jinými 

zaměstnanci školy se vulgárně vyjadřuje i k nim. Na třídních schůzkách se ozvali rodiče  

s námitkami ohledně neefektivity hodin AJ kvůli narušování Lukášem, žádají nápravu.  

Osobní rozhovory nepřinesly pozitivní odezvu, na zápisy do ŽK rodiče nereagují.  

Doporučuji předat k řešení MPP. 

Dohodnutá opatření, termín kontrolního setkání: 

Dosavadní vývoj nenese výsledky, předáno k jednání MPP 12. 11. 2018. Rodiče informováni 

emailem a požádáni o návštěvu školy. Se žákem se TU schází každý týden. Vytvořen IVýP. 
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Popis výsledku jednání se žákem, další postup: 

Lukáš od začátku odmítá jakkoliv spolupracovat, nechce chodit do hodin vedených  

p. učitelkou Š… Setkání každý pátek po třídnické hodině nepřináší výsledky. Lukáš si zarputile 

prosazuje svou. Záznam o jednání s ním odmítl podepsat. 

Vyjádření učitele, asistenta: 

Vyučující p. Š. se vyjádřila k situaci takto: ze začátku jsem nevnímala žádné problémy. 

Postupem času jsem zjistila, že Lukáš nenosí pomůcky a není připraven do hodin AJ.  

Z občasných cílených pozorování jsem nabyla dojmu, že Lukáš je unavený a nesoustředěný 

převážně v ranních hodinách. Na můj dotaz drze zareagoval, že hraje online hry a nemá čas  

na „po…..u ájinu“. Po napomenutí ohledně vulgarit jsem mu odpověděla, že právě při hraní 

her na PC je AJ nutná a na to se mi dostalo odpovědi, že vím „h…o“ a ať ho neotravuji. 

Vyjádření zákonných zástupců: 

Rodiče se dostavili na setkání společně, o problému ví, jen nevěděli, jak závažný je.  

Pojali podezření, že učitelka AJ si na syna zasedla a chtěli to řešit až při informativním 

odpoledni. S chováním svého syna razantně nesouhlasí a pokusí se zjistit počátek problému. 

Se synem povedou diskuze na téma nevhodnosti vulgárního chování a do příští schůzky 

zapřemýšlí o případném trestu pro syna při opakování problémového chování. S týdenními 

schůzkami s MPP souhlasí a další termín pro návštěvu školy je stanoven termín 3. 12. 2018.  

Podepsán záznam jednání oběma rodiči. 

Zhodnocení dosavadního vývoje, kontrolní setkání: 

Dle informace MPP týdenní setkání Lukáš dodržuje, první dvě se nesla v duchu trucování. 

Potvrdil rozhovory s rodiči a vztek ze zákazu hraní online her a zákazu vycházek.  

Domluveno, že pokud L. své chování zlepší, promluví MPP s rodiči o zmírnění jeho trestů. 

Další setkání určí i nutnost četnosti schůzek s MPP. Termín setkání 17. 12. 2018. 
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Další postup, dohodnutá opatření: 

Domluvena společná schůzka MPP, rodiče, učitelka AJ p. Š. A Lukáš. Společným jednáním 

chceme docílit pocitu u Lukáše, že jsme všichni jednoho názoru, odmítáme jeho chování  

a přejeme si, aby se situace zlepšila. Lukáš reaguje ze začátku vzpurně, následně přijímá 

nastavená pravidla a případné tresty při porušení. Rodiče dohlédnou na spánkový režim  

a přípravu pomůcek do školy, včetně doplnění učiva daného předmětu. Paní učitelka Š. navrhla 

individuální přístup, Lukáš nebude dostávat po nějakou dobu DÚ z AJ, za předpokladu,  

že připraví samostatný projekt o jeho nejoblíbenější online hře v angličtině, včetně obrazového 

zpracování. Termín splnění je do 18. 1. 2019, tzn. do uzávěrky klasifikace. Všichni souhlasí. 

Termín setkání s MPP je stanoven na 4. 1. 2019. 

Zhodnocení dosavadního vývoje, kontrolní setkání: 

Schůzka s MPP přinesla žádaný výstup, Lukáš své chování vůči p. Š. zmírnil, začal více 

komunikovat a spolupracovat. Vypráví nadšeně o přiděleném projektu. Diskutujeme  

o dodržování pravidel a slibů. Jeho příprava na vyučování se také zlepšila, již nebývá unavený 

a podrážděný. Informace od TU jsou pozitivní, neeviduje vážnější porušování pravidel třídy. 

Jednání s rodiči proběhlo kvůli nemoci telefonicky dne 11. 1. 2019. Ze strany školy tlumočeno 

poděkování za dosavadní spolupráci a nastaven mírnější režim. 

Závěr:  

Nastavený systém a postup při eliminaci problémového chování žáka Lukáše v hodinách AJ 

se projevil jako žádoucí a efektivní. Pokračujeme v nastavených pravidlech. Dohodnut s rodiči 

pravidelný report v měsíčních intervalech. Zpětná vazba od p. Š. je také pozitivní,  

v individuálním nastavení projektového učení u Lukáše pokračuje. Termín dalšího setkání 

stanoven dle potřeby. 



77 

 

5 ZÁVĚR 

Při svém průzkumu školního i mimoškolního prostředí jsem se mnohokrát setkávala 

se stále aktuálními otázkami ve společnosti, jakými jsou nerespektování autority, nekázeň, 

šikana a s dalšími vyskytujícími se negativními jevy v prostředí školy. S tím souviselo také 

hledání odpovědí, jak správně postupovat při výskytu takového jednání a jak ho 

nejefektivněji řešit. V tiskových zprávách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z let 

2010 – 2011 jsem zachytila koncept s názvem Individuální výchovný plán (IVýP). Opatřila 

jsem si materiály z pilotního projektu MŠMT a obeznámila jsem se s hlavní ideou  

a formátem IVýP. Dále jsem se seznamovala s články uveřejněných na webových portálech 

Učitelských novin, Eduin, Rodiče vítáni a dalších informačních zpravodajských kanálů a to 

včetně dalších veřejně dostupných diskuzí pedagogických pracovníků, například  

na sociálních sítích.  

Individuální výchovný plán byl vyvinut jako nástroj pro jednotné řešení rizikového 

chování žáků na školách. Pracovní skupina, podílející se na projektu, složená z odborné 

veřejnosti, shrnula své poznatky do publikace „Problémy s chováním ve škole – jak na ně. 

Individuální výchovný plán“. Ve spolupráci s Ministerstvem školství pak byl předložen 

tento návrh školám formou metodických doporučení. Pilotní projekt byl nejdříve plánován 

na jeden rok, avšak po změně ve vedení ministerstva se projekt prodloužil na dva roky. 

Vzhledem k tomu, že byl IVýP pilotně ověřován na konkrétních školách od roku 2013,  

poté nabídnut plošně jako nástroj pro jednotné řešení rizikového chování žáků, domnívala 

jsem se, že bude pro můj výzkum v praktické části bakalářské práce k dispozici dostatek 

výchozích materiálů.  

 Začala jsem oslovovat jednotlivé školy ze seznamu pilotního projektu MŠMT  

a žádala zástupce škol o konkrétní informace na téma využití IVýP. Požadovanou formu 

monitorovaného osobního rozhovoru většina škol ihned odmítla. Přistoupila jsem tedy 

k písemné komunikaci formou emailové korespondence. Oslovovala jsem převážně školní 

poradenské pracoviště s žádostí o konzultaci ohledně využití nástroje IVýP. Výsledkem byla 

zpětná odezva ze škol v řádu  jednotek.  V odpovědích zaznívalo konstatování,  

že s nástrojem pro řešení nekázně nepokračují, že jej využívají jen na II. stupni anebo 

odstoupili ještě v průběhu jeho testování. Od několika mimopražských základních škol,  
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se mi dostalo odpovědi, že nějaký markantnější rozdíl mezi řešením nekázně dříve  

a po přijetí IVýP nespatřovali. Naopak to pro ně znamenalo navýšení administrativy  

a prohloubilo fakt, že škola nedisponuje dostatečným odborným personálem, který by se 

systematicky mohl věnovat této problematice. Každá oslovená škola měla osvojené postupy 

řešení problémového chování u žáků a vytvořený minimální preventivní program řešící 

rizikové chování žáků.  V některých školách zaznělo, že není v jejich silách řešit vážnější 

projevy problémového chování a raději doporučují rodinám kontaktovat spádovou 

pedagogicko psychologickou poradnu anebo rovnou předávají zprávu na příslušný  

Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Při osobním rozhovoru s konkrétním členem 

poradenského pracoviště byla často znatelná nedůvěra nebo se objevovala i pochybnost  

o vhodně investované energii a financím ze strany státu. Zástupci škol zdůrazňovali potřebu 

více investovat do rozšíření personálního zajištění, pracovních úvazků a kompetencí v rámci 

školního poradenského pracoviště. Vzhledem k výše uvedeným faktům nebylo reálné 

vytvořit kazuistiku v rámci pilotních škol, proto jsem se uchýlila k veřejnému rejstříku 

základních škol (ZŠ). Zjišťovala jsem, které pražské základní školy využily nebo aktuálně 

využívají IVýP, a jsou ochotny se podělit o tyto zkušenosti. Důležitým aspektem při 

získávání dat pro výzkum k mé práci bylo i to, že jsem potřebovala IVýP vytvořený na  

I. stupni ZŠ, neboť hlavně v první polovině povinného vzdělávání může do procesu vstoupit 

pedagogický pracovník na pozici vychovatele. Vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo 

od oslovených základních škol získat žádné oficiální prohlášení, písemná data nebo 

dokumenty, lze jen odvodit, že se tento nástroj nesetkal s kladným přijetím. Mezi další 

faktory je nutné uvést i předpoklady a odbornost tvůrců IVýP na dané škole. Jak uvádí 

oficiální zpráva ČŠI (Č. J.: ČŠIG-2248/17-G1), pětina škol plnění IVýP průběžně 

nevyhodnocuje a významně se tak snižuje účinnost tohoto nástroje. Mimo jiné někteří 

zástupci škol využívali tento nástroj jen na drobné prohřešky, které se původně řešily 

domluvou nebo mírným kázeňským opatřením, a tak administrativa s tím spojená je od 

tohoto postupu spíše odrazovala. Jiné školy posuzují účinnost IVýP bez zapojení všech 

zúčastněných stran, a tím se samozřejmě snižuje jeho účinnost také. Zástupci oslovených 

základních škol, kteří byli ochotní poskytnout své materiály, při osobních rozhovorech 

konstatovali, že je nutné v tomto procesu dodržovat interně nastavený systém a časový plán. 
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Jen trpělivostí a dlouhodobým zájmem o problém žáka, je možné dosáhnout nápravy nebo 

řešení výchovného problému.  

Oslovení zástupci škol, kteří nevyhodnocují tento nástroj jako efektivní, nevnímají 

odlišnost od ostatních dosavadních řešení problémového chování na školách. Vyšší 

efektivita takového nástroje by podle jejich názorů měla být zajištěna právní oporou  

a platnou legislativou, která by opravňovala školy vyžadovat po rodičích zodpovědnost za 

chování jejich dítěte. V IVýPu zákonní zástupci svým podpisem sice stvrzují dohodu 

(smlouvu), z bodů obsažených ve smlouvě vyplývají pro dítě i pro ně jasné závazky  

a povinnosti, ale nejsou právně vymahatelné. Smlouva je postavená na ústní dohodě, záleží 

čistě na mravním a morálním základu každého zákonného zástupce, jak se k této záležitosti 

postaví a nakolik jsou si vědomi svých výchovných povinností. Vzhledem k tomu, že se mi 

nepodařilo od oslovených základních škol získat žádná oficiální prohlášení, písemná data 

nebo dokumenty, mohu jen na základě rozhovorů se zástupci školy odvodit, že právě výše 

uvedená fakta byla hlavními důvody, proč se tento nástroj nesetkal na školách s kladným 

přijetím. Předpokládám, že při zahájení pilotního ověřování očekávaly školy od IVýPu 

rychlé a jasně vymezené řešení nekázně žáků na školách prostřednictvím vymahatelných 

pravidel, což by školám velmi usnadnilo cestu.  

Dalším možným faktorem neúspěchu tohoto nástroje mohla být časová náročnost 

procesu. Oficiální zpráva ČŠI uváděla, že pětina škol plnění IVýP průběžně nevyhodnocuje 

a významně se tak snižuje účinnost tohoto nástroje. Mimo jiné někteří zástupci škol 

využívali tento nástroj jen na drobné prohřešky, které se původně řešily domluvou nebo 

mírným kázeňským opatřením, a tak administrativa s tím spojená je od tohoto postupu spíše 

odrazovala. Některé školy zase posuzují účinnost IVýP bez zapojení všech zúčastněných 

stran, což také snižuje účinnost nástroje (ČŠI Č. J.: ČŠIG-2248/17-G1). 

Vzhledem k výše uvedeným faktům nebylo reálné vytvořit kazuistiku v rámci 

pilotních škol, a proto jsem se uchýlila k veřejnému rejstříku ZŠ.  Zjišťovala jsem,  

které pražské základní školy reálně využily nebo aktuálně využívají IVýP, a jsou ochotny se 

podělit o tyto zkušenosti. Důležitým aspektem při získávání dat pro výzkum v mé práci bylo 

i to, že jsem potřebovala IVýP vytvořený na I. stupni ZŠ, neboť hlavně v první polovině 

povinného vzdělávání může do procesu vstoupit pedagogický pracovník na pozici 
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vychovatele. Finální vzorek jsem nakonec poskládala ze tří základních škol. Základní škola 

na Praze 9 využila IVýP úplně poprvé v loňském školním roce a to ještě na popud svého 

metodika primární prevence, který měl zájem dále se vzdělávat v této problematice.  

Dalšími protagonisty jsou dvě školy na Praze 4, přičemž jedna z nich se pilotního projektu 

účastnila, ale v seznamu nebyla uvedena. Nemohu tedy předložit dostatečně velký vzorek 

dat pro rozhodující statistický závěr.  

Mým dalším cílem výzkumu bylo zjistit, jaká může být role pedagoga na pozici 

vychovatele  při realizaci individuálního výchovného programu. Na vychovatele se apeluje, 

aby se vysokoškolsky vzdělávali a celoživotně zvyšovali svou kvalifikaci a kvalitu výkonu 

své práce s dětmi. Je stále důležitější, aby i vychovatelé ve školních družinách a školních 

klubech, mimo ovládání základních zájmových, odpočinkových a zdravotních činností, byli 

systematicky seznamováni se sociálními problémy současnosti a školeni v práci 

s problémovými dětmi, nadanými dětmi a samozřejmě také s dětmi ze sociálně slabších 

rodin. Vychovatelé by měli ovládat zážitkovou pedagogiku, psychologické a komunikační 

dovednosti, měli by být obdařeni silnou empatií a přirozenou autoritou. Dále by měli 

disponovat znalostmi tvorby minimálních preventivních programů pro předcházení sociálně 

patologických jevů, včetně spolupráce při řešení případných projevů a implementovat je do 

svého výchovného programu. Školní družina má ve společnosti zvláštní postavení, je sice 

součástí školy, ale děti se v ní neučí. To je tradovaný fakt včetně dalšího, že družina supluje 

hlídací službu. Pedagogové s dlouhodobou praxí ve školní problematice a letití vychovatelé 

obzvlášť, by se ohradili. Samozřejmě, že se děti v družině učí, jen systém je oproti škole 

jiný. Ve školní družině je přímo nutností aby děti nepoznaly, že se učí. Cílem družiny je 

formovat dítě po všech jeho stránkách, rozvíjet jeho individuální vlastnosti, vštěpovat mu 

mravní zásady a rozvíjet plno dalších kompetencí včetně posilování sebevědomí  

a podporovat ho v seberealizaci. Pokud se tedy u žáka navštěvujícího školní družinu 

vyskytuje problémové chování a je řešeno s třídním učitelem nebo výchovným poradcem, 

je více než vhodné rozšířit spolupráci právě o vychovatele. V odpočinkovém prostředí mimo 

vzdělávací proces se dítě projevuje odlišně a je tu i pravděpodobnost, že vychovatel bude 

mít na jedince větší vliv než učitel ve formálním prostředí. Častým jevem na základních 

školách je i skutečnost, že v důsledku nedostatku personálního zajištění školy vychovatel 

supluje pozici učitele. Je tedy takzvaným partnerem v nouzi.  
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V rámci mého výzkumu, jsem setkala pouze v jednom ojedinělém případu na škole, 

kdy byl k IVýPu přizván i vychovatel. Proč jsou tedy vychovatelé oslovováni ke spolupráci 

na IVýP jen v ojedinělých případech a ještě jen v rámci minimálního informativního 

charakteru? Již v roce 2010 byla založena Asociace vychovatelů školských zařízení, z. s., 

která se snaží postavení vychovatelů ve školských zařízeních zlepšit, s jasným posláním hájit 

zájmy této profesní skupiny a být plnohodnotným partnerem ve školním prostředí. A tak tu 

vyvstává další otázka. Proč MŠMT nevnímá důležitost vychovatelské profese a z jakých 

důvodů „zatím“ dosáhla asociace jen statusu akreditované instituce MŠMT pro vzdělávání 

v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků? Jaké jsou relevantní důvody,  

že vychovatel není respektován jako rovnocenný partner pro řádná jednání a takové projekty 

jako je právě IVýP? Stále se diskutuje o nutnosti zvyšování prestiže učitelského povolání, 

ale zájmy a prestiž vychovatele stojí na okraji. Výše položené otázky jsou zároveň odpovědí. 

Nepodařilo se mi zjistit, že by vychovatelé byly doložitelně plnohodnotným partnerem nebo 

běžnou součástí programu pro řešení problémového chování u žáků na I. Stupni ZŠ. Zapojení 

vychovatelů do Individuálního výchovného programu by mohlo mít výrazně pozitivní efekt, 

větší přehled o celkovém chování žáka i v neformálním prostředí. A být přínosem pro 

všechny strany.  

Pokud bych měla shrnout výsledky mého bádání, bohužel na velmi omezeném 

vzorku škol, mohla bych z výše předložených zjištění s jistotou pouze konstatovat,  

že metodické doporučení MŠMT pro práci s individuálním výchovným programem v rámci 

řešení rizikového chování žáků formou smluv s žáky a rodiči není na školách standardním 

postupem. Objektivní důvody, proč se tento návrh nesetkává na školách s velkou oblibou,  

je z malého výzkumného vzorku nemožné určit. Přesto jsem na školách zaznamenala jisté 

shody, které by mohl být vodítkem, pro další hlubší výzkumy zabývající se tímto nástrojem. 

Na školách, které vstoupily do pilotního projektu a projekt nedokončily, je patrná 

krátkodobost ověřování nástroje. Školy, které IVýP využívají, si naopak stěžují na časovou 

náročnost a důslednost při používání nástroje, bez kterého by jeho efektivita nenastala.  

Tedy IVýP není nástrojem, který školám řešení rizikového chování žáků ihned usnadní, 

naopak, vyžaduje zodpovědnost navrhovatele a pravidelnost setkávání všech účastníků, což 

je při časové dotaci pedagogů obtížné. Pak se skutečně nabízí otázka, zda těmi, kdo mají 

zacházet s tímto nástrojem, nemají být spíše členové poradenského pracoviště. Ovšem ne 
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každá škola má kompletní poradenské pracoviště a i ve školním poradenském pracovišti 

(ŠPP) není dostatečná časová a personální kapacita na individuální přístup ke každému dítěti, 

včetně setkávání se i s rodiči. Právě zde spatřuji možnost využití dalších pracovníků školy, 

kteří jsou v úzkém kontaktu se žáky a mají možnost pravidelného sledování a reflexe – 

pedagogičtí vychovatelé. Ve školách, kde si osvojili využití IVýPu, je patrná efektivita 

tohoto nástroje, pokud škola může a dokáže vytvořit nutné podmínky pro jeho realizaci. 

Pevně věřím, že školy, které najdou řešení jak s rodiči a žáky spolupracovat při kázeňských 

problémech, bude víc.  

 Každý jedinec je osobnost, hlavním znakem je jedinečnost a jeho vývoj je 

individuální. Vyrůstá v odlišném prostředí a mimo primární sociální skupinu na něho působí 

mnoho dalších vlivů. Po předškolním vzdělávání je I. stupeň základní školy dalším 

důležitým obdobím ve výchově každého jednotlivého žáka. V těchto letech se dá na dítě 

stále ještě působit a pozitivně jej ovlivňovat, posilovat v něm osobnostní zrání a učit ho 

respektu k druhým. Škola by měla neúnavně nacházet prostor pro komunikaci s rodinou, 

pomáhat si navzájem a hledat způsoby jak být vyváženými partnery. Rodina by si měla více 

uvědomovat, jak velkou roli hraje v životě jejich potomků školní instituce. Pokud bude 

spolupráce těchto stran systematická, zodpovědná a bude stát na pevných základech 

oboustranného respektu, mohla by to být cesta ke snižování problémového chování  

a nepotřebnosti nástrojů na jeho řešení. 
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