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Úvod 
 

V nynější době jsme svědky probíhající transformace českého vzdělávacího systému. 

První kroky transformace započaly již brzy po roce 1989. Současná reforma se ale 

nastartovala až na přelomu tisíciletí. - kolem roku 2000, veřejně zejm. vydáním „Národního 

programu rozvoje vzdělávání v ČR“ (tzv. Bílá kniha). Praha: MŠMT, 2002. 

Školská reforma spočívá převážně ve změně cílů, obsahu a metod vzdělávání. Jde o 

průběžnou reakci na kvalitativní změnu světa kolem nás, který se globalizuje a rychle vyvíjí. 

Roste počet nových či změněných poznatků a dovedností, přibývá učiva.  Na dnešní žáky 

základních škol to klade nové povinnosti ve smyslu vlastní aktivity, schopnosti vyhledávat si 

nové informace a souvislosti, učit se samostatně či ve spolupráci s ostatními. Nynější školy by 

se tedy ve své práci měly zaměřit nejen na předávání informací, ale také na podporu žáků 

v tom, aby se naučili pracovat s informacemi a osvojili si celoživotní dovednosti, tzv. klíčové 

kompetence, které jim mají usnadnit plnohodnotný život ve 21. století.  

Školská reforma je mj. také reakcí na opakované srovnávání národních školských 

systému Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), kdy se pravidelně ukazuje  

zaměření českých škol na osvojování přílišného množství dat a poznatků a chybějící rozvoj 

dovedností a schopností pro využití v praxi. Česká republika se pravidelně nachází až téměř 

na samém konci žebříčku srovnávaných zemí. 

 

Reformou po r. 2000 nastolené kompetenční vzdělání (viz blíže kapitola č. 1) posiluje 

specificky i socializační funkci vzdělání, i pohled na vzdělání jako na problém sociální. 

Základní dokument transformace základní školy, rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání, přímo stanoví cíle i socializačního působení školy, zahrnuté v tzv. klíčových 

kompetencích. Jedná se o znalosti, dovednosti a postoje rozvíjející osobnost žáků, které 

budou moci využít nejen ve škole, ale především v běžném osobním životě, při studiu a 

později i ve své profesní kariéře. Tyto kompetence tedy – v konečném důsledku – znamenají, 

že absolvent školy je schopen efektivně jednat v různých praktických životních situacích, tedy 

i v situacích sociální interakce atd. Klíčové kompetence procházejí napříč různými 

vzdělávacími obory a oblastmi i životními situacemi. „Například kompetencí k řešení 

problémů člověk použije ve studiu, v práci, v osobním životě i v rodině. Spolupracovat se 

nebude učit vždy znova v každém novém oboru, ale co se naučí v jednom, to použije i 

v dalších.“ (Běžecký, et al., 2007, str.6). Kompetence v dokumentech české školské reformy 

byly vytvořeny též s ohledem na klíčové kompetence pro základní vzdělávání stanovené 

Evropskou komisí (např. kompetence hovořit v mateřském i cizím jazyce, kompetence 
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v oblasti informačních technologií, kompetence učit se učit, nebo kompetence interpersonální, 

občanské či podnikatelské a další). Klíčové kompetence pro naši školskou reformu pak dále 

konkrétně rozpracovává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, o kterém je 

pojednáno v první kapitole této práce. 

 

Součástí školské reformy je však kromě celistvého rozvoje osobnosti žáků také důraz 

na rovný přístup ke vzdělání bez jakékoli diskriminace a zajištění inklusivního vzdělávání.   

Vzhledem k současnému stavu společnosti, který je mj. charakteristický  

prohlubováním sociálně-ekonomických rozdílů, je vyvíjena snaha vytvářet v podmínkách 

mnohočetné nerovnosti rovné vzdělávací příležitosti pro děti. Takový úkol stojí před různými 

společenskými institucemi a samozřejmě v nemalé míře i před školou. 

Jedním z cílů vzdělávacího systému 21. století je tedy zohledňovat vzdělávací potřeby 

znevýhodněných jedinců i celých sociálních skupin a integrovat tyto osoby do systému 

běžných či speciálních základních škol.  Smyslem je preventivní působení proti sociálnímu 

vyloučení a integrace jedinců do ekonomických i společenských aktivit marginální 

společnosti. „Prosazování inklusivního vzdělávání je mimořádně obtížné, protože se jedná se 

o vytváření nového paradigmatu – všichni mají mít přístup ke kvalitnímu vzdělávání bez 

ohledu na okolnosti, které nemohou ovlivnit (rasový nebo etnický původ, socioekonomické 

zázemí, pohlaví aj.). Cílem je zvýšit participaci zdravotně znevýhodněných osob a osob 

ohrožených sociální exkluzí na primárním, sekundárním, vysokoškolském a celoživotním 

vzdělávání, a vytvořit takové vzdělávací programy, které umožňují uplatnění dospělých na 

trhu práce a všech celospolečenských aktivit.“ (Doležalová, 2010). 

 

K základním principům školské reformy patří tedy humanizace školy, zajištění 

rovného přístupu ke vzdělávání, důraz na individualitu a rozvoj osobnosti žáka a vytvoření 

kvalitního školního sociálního klimatu.  

Ve všech těchto oblastech může být velmi nápomocen, ba až téměř nezbytný, školní 

sociální pracovník.  On je aprobovaným odborníkem na podporu rozvoje osobnostních  a 

sociálních dovedností klientů, v tomto případě žáků, je záchranným bodem, průvodcem a 

učitelem v situaci jejich ohrožení při výskytu problému, který žáci, resp. jejich nejbližší 

příbuzní nedokáží momentálně vyřešit svými vlastními silami, je podporovatelem vzájemné 

komunikace mezi žákem, rodiči, školou i místní komunitou. Měl by disponovat znalostmi o 

nejrůznějších typech znevýhodnění a dokázat napomoci integraci těchto osob na základě 

komplexního zmapování jejich potřeb.  Tyto znalosti pak předávat učitelům a ostatním 
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pracovníkům školy, fungovat ve vztahu k nim jako vzdělavatel, podporovatel, supervizor i 

mediátor. 

Osobně jsem přesvědčena, že taková funkce na českých základních školách chybí. 

Pokud by školní sociální práce byla aplikována a realizována efektivně, mohly by se české 

školy stát postupem času školami opravdu komunitními, které by byly místem otevřeným, 

neobávaným a podpůrným, které by budovalo pozitivní klima a rozvoj školy i komunity za 

pomoci aktivní spolupráce rodičů i členů komunity. 

 

Předkládaná práce tedy pojednává o školní sociální práci. Tento obor je na poli české 

sociální práce tématem novým, téměř neprobádaným. Dokazuje to i absence odborných 

materiálů k tématu školní sociální práce v českém jazyce. Práce je tedy vytvořena převážně za 

použití cizojazyčných zdrojů, konkrétně v jazyce anglickém.  

Vzhledem k novosti tématu je proto cílem mé diplomové  práce podat souhrnný 

přehled informací o roli sociálního pracovníka na základní škole (viz. název práce) a sociální 

práci v několika školských systémech ve světě (zkušeností z ČR i odborných textů o sociální 

práci ve škole je málo). 

Při pojetí role sociálního pracovníka na základní škole z Matouškovy definice role, 

kterou vymezuje jako „standardy chování, očekávaného od jedince v určité sociální pozici, 

které určují, kdy, kde a co má vykonat.“ (Matoušek, 2003, s. 190) Role je zde tedy definována 

především tím, co a jak má sociální pracovník na ZŠ vykonávat. Jde tedy o náplň a způsob 

práce a cíle výkonu profese.  K tomu je také nutné charakterizovat i cílové skupiny klientů 

školního sociálního pracovníka.  

 

Kapitolám směřujícím k tomuto cíli předcházejí kapitoly analyzující reformu českého 

školství a trendy budoucího směřování. Do práce je jako podpůrná zahrnuta také kapitola 

pokoušející se o analýzu stávajících právních norem a na jejich základě možnosti zavedení 

sociální práce do českých škol. 

 

Empirická část práce je zaměřena na zjišťování názorů ředitelů, výchovných poradců a 

metodiků prevence základních škol na to, zda považují sociální pracovníky v systému 

českých ZŠ za potřebné, názorů na náplň jejich práce a případné kompetence potřebné při 

výkonu této profese (konkrétní výzkumné otázky: viz. kapitola 6.3., str. 63).   
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Smyslem naplnění těchto cílů je napomoci  k formulaci východisek potřebných pro 

zavedení této profese do vzdělávacího systému základních škol (což předpokládá i její 

definování v zákoně o pedagogických pracovnících  a vytvoření koncepce role sociálního 

pracovníka na ZŠ). 
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1. Proměna školy jako podmínka pro zavedení pozice 
školního sociálního pracovníka 
 

 V posledních deseti letech prochází české školství výraznou proměnou. 

Funkce školy i cíle vzdělávání se mění. Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání se zjevně prolíná tendence k důrazu na výchovnou a socializační funkci školy,  

zkvalitňování jejího prostředí a klimatu. Primární však stále zůstává vzdělávací funkce školy. 

 

 „V souladu se všeobecnou deklarací a mezinárodními pakty o lidských 

právech, Evropskou chartou lidských práv, Úmluvou o právech dítěte, Ústavou České 

Republiky a Listinou základních práv a svobod se Česká Republika ztotožňuje s pojetím, 

které považuje vzdělání za jedno ze základních lidských práv poskytovaných všem lidským 

bytostem bez rozdílu a vyhlašuje je za nezcizitelnou a univerzální lidskou hodnotu. Cíle 

vzdělávání musí být proto odvozovány jak z individuálních, tak i společenských potřeb. 

Vzdělávání se nevztahuje jen k vědění a poznávání, tedy k rozvíjení rozumových schopností, 

ale i k osvojování si sociálních a dalších dovedností, duchovních, morálních a estetických 

hodnot a žádoucích vztahů k ostatním lidem i ke společnosti jako celku, k emocionálnímu a 

volnímu rozvoji, v neposlední řadě pak ke schopnosti uplatnit se v měnících se podmínkách 

zaměstnanosti a tím i na trhu práce. Proto má vzdělávání více rozměrů, je současně zaměřeno 

na rovinu osobního rozvoje, začleňování do života společnosti, formování občana i na 

přípravu na pracovní život.“ (Bílá kniha, 2001, str. 13) 

 

 Ve vzdělávací politice České Republiky tomu odpovídá i nové pojetí 

kurikula obohacené o inovativní přístupy k funkci školy, které je vyjádřeno v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. V kurikulu se objevuje tendence odklonu od 

vzdělávání ve smyslu osvojování si co největšího počtu poznatků a faktů. Je nyní více 

vyváženo, jeho obsahem je jak osvojování poznatků, tak i rozvoj samostatného vzdělávání, 

tvořivosti, osobnostních a sociálních dovedností. Nově se v něm objevuje orientace na 

podporu hodnotového základu člověka, respektu k druhým, porozumění sama sebe, a 

schopnost orientace, a osobně i společensky efektivního chování. 
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Rámcový vzdělávací program1 uvádí konkrétní klíčové kompetence pro základní vzdělávání, 

kterými jsou:   

Kompetence k učení – žák zná a využívá vhodné způsoby učení, vyhledává a třídí 

informace, poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení,  posoudí vlastní pokrok a 

určí překážky či problémy bránící učení. Žák je schopen si naplánovat, jakým způsobem by 

mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení aj. 

Kompetence k řešení problémů - žák vnímá a rozpozná nejrůznější problémové 

situace,  samostatně řeší problémy - promyslí a naplánuje způsob řešení, nenechá se odradit 

případným nezdarem, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí, výsledky svých činů 

dokáže kriticky zhodnotit aj. 

Kompetence komunikativní – žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky souvisle a 

kultivovaně v písemném i ústním projevu, ovládá umění naslouchat, účinně se zapojuje do 

diskuse, využívá informační a komunikační prostředky a technologie, využívá získané 

komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní 

spolupráci s ostatními lidmi, aj. 

Kompetence sociální a personální -  žák účinně spolupracuje ve skupině a chápe 

potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, na základě ohleduplnosti 

a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá, vytváří si pozitivní představu o sobě 

samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj, aj. 

Kompetence občanské – žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a 

společenské normy, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí, 

poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích, i 

v situacích ohrožujících život a zdraví člověka, chápe základní ekologické souvislosti a 

environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí atd. 

Kompetence pracovní - používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, 

využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech, orientuje se v 

základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, 

chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení atp. 

                                                 
1 Rámcový vzdělávací program (RVP) je spolu s Národním programem pro rozvoj vzdělávání (tzv. Bílá kniha) hlavním 
dokumentem definujícím cíle a úroveň vzdělávání v České Republice. Kurikulární dokumenty jsou v České Republice od 
roku 2004 vytvářeny na dvou úrovních – jde o RVP, který definuje státní rámec pro jednotlivé stupně vzdělávání (od 
předškolního až po střední) a Školní vzdělávací program, je tvořen na školní úrovni a škola pak podle něj uskutečňuje výuku. 
RVP pro základní vzdělávání je dostupný na webové adrese: 
http://www.vuppraha.cz/wpcontent/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf 
Bílá kniha pak na:  
http://aplikace.msmt.cz/pdf/bilakniha.pdf 
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 Bílá kniha, jako Národní program rozvoje vzdělávání v České Republice, 

pak uvádí mj. mezi směry nové orientace vzdělávání „naučit se jednat a žít společně“ a 

„naučit se být“. V dokumentu je uveden obsah obou skupinu orientace. 

 „Naučit se jednat a žít společně“  vyjadřuje tyto kompetence: 

- umět pracovat samostatně i v týmech 

- otevřeně komunikovat s ostatními 

- zvládat konflikty 

- respektovat odlišné názory 

- chápat vzájemnou závislost. 

„Naučit se být“ pak obnáší: 

- umět se orientovat v různých situacích a adekvátně na ně reagovat 

- být schopen řešit problémy a vést plnohodnotný život 

- jednat s větší autonomií, na základě samostatného úsudku, ale v souladu s morálními 

normami a s uvědomělým přijetím osobní odpovědnosti. (Bílá kniha, 2002, str.38) 

 

 Další změna uváděná v Bílé knize je kladení většího důrazu na zvyšování 

kvality a efektivity vzdělávání prostřednictvím monitoringu a evaluace. Vzhledem ke 

zvyšování míry autonomie školy je třeba vypracovat ucelený systém hodnocení dosažených 

výsledků vzdělávání, aby byla zajištěna kvalita i efektivita práce školy. Systém vnějšího 

hodnocení školy prostřednictvím státní České školské inspekce je tak obohacen o vnitřní 

autonomní hodnocení sebe sama samotnou školou, které je motivační a mělo by být spojeno 

s úsilím o změnu a se zvyšováním kvality. Systémy vnějšího a vnitřního hodnocení by měly 

být vhodně propojeny.  

 Součástí systému evaluace by, jak praví Bílá kniha, měla být také 

propracovaná metodika monitoringu a hodnocení žáka, která se od tradičního hodnocení žáků 

liší důrazem na celkové zhodnocení a všestrannou diagnózu, která posuzuje žákovi dosažené 

výsledky vzdělávání a také předpoklady pro vzdělávání další a jeho směřování. Očekávaným 

výsledkem je zlepšení školní úspěšnosti, usnadnění přechodu mezi stupni vzdělávání, 

odstranění vysokého stupně selektivity a omezení vstupních (přijímacích) zkoušek.  Takový 

systém hodnocení ovšem vyžaduje rozšíření řad odborného a kvalifikovaného personálu ve 

školství, v Bílé knize konkrétně uváděných školních psychologů a školních speciálních 

pedagogů.  
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 Bílá kniha se nikde nezmiňuje o potřebě či plánování zavedení pozice 

sociálního pracovníka do škol. Školní sociální pracovník je však kvalifikovaným odborníkem, 

který má jako součást multidisciplinárního týmu v péči o dítě jako žáka základní školy své 

opodstatněné místo, a to vzhledem k vysokému počtu dětí ve školách, které jsou sociálně, 

ekonomicky, kulturně či jinak znevýhodněné.  Z podstaty své profese by měl být sociální 

pracovník schopen dobře diagnostikovat sociální a kulturní zázemí žáka a jeho potřeby a 

navrhnout individuální plán a opatření pro jejich uspokojení. Bílá kniha a RVP uvádějí výše 

zmíněné znaky proměny funkce školy, z jejichž podstaty je patrná potřeba dalšího školního 

profesionála, který by byl vyškoleným odborníkem na tato témata a doplňoval by stávající 

profesní tým. Kompetence a obsah profese školní sociální práce plně odpovídají nově 

vznikajícím cílům výchovy a vzdělávání žáků základních škol. Bílá kniha navíc přímo uvádí 

důvody, proč je důležité zvýšit počty zmíněných profesionálů, tedy školních psychologů a 

školních speciálních pedagogů. Ti jsou samozřejmě odborníci na poradenství, výchovu a 

vzdělání dětí znevýhodněných nejrůznějšími nedostatky a ohrožených rizikových chováním či 

prostředím, avšak jejich cílovou skupinou jsou „hlavně“ tito žáci. Školní sociální pracovníci 

mají navíc aprobaci na komplexní práci s rodinou žáka, učiteli žáka i zdroji v místní 

komunitě. Doporučení a snaha o jejich zavedení do škol tak v Bílé knize chybí, i když 

v důvodech pro posílení poradenských odborníků ve školách Bílá kniha vlastně definuje 

prvky výkonu školní sociální práce. Jednotlivé činnosti však připisuje školním psychologům. 

 „Zvyšuje se počet dětí ohrožených ve vývoji znevýhodňujícím 

socioekonomickým prostředím, žáků s problémy v učení, osobnostním vývoji či sociální 

adaptaci, žáků zneužívajících návykové látky, šikanujících i šikanovaných a s prekriminálním 

až kriminálním jednáním. Objevují se i nové požadavky související s měnící se rolí školy. 

Vedle již tradičního poskytování odborné pomoci pro podporu vzdělávání, profesní orientaci 

a volbu vzdělávací dráhy půjde i o posílení prevence sociální patologie, o podporu a vytváření 

podmínek pro rozvoj osobnosti žáků a harmonizaci vztahu rodiny a školy, o podporu 

integrace dětí se zdravotním postižením do běžných typů škol a o tvorbu inkluzívního 

prostředí. Poradenské služby bude třeba zaměřit více na rozvoj osobnosti, na podporu talentů, 

na vzájemnou interakci mezi žáky a učiteli, a zvýraznit jejich preventivní roli. Služby 

poskytované specializovanými zařízeními musí navazovat na poradenskou činnost 

realizovanou na školách a být koordinované se službami dalších institucí péče o děti, mládež 

a rodinu. Důležitým úkolem školních psychologů bude i péče o učitele vzhledem k náročnosti 

a odpovědnosti jejich práce a podpora proměny školy vůbec.“ (Bílá kniha, 2001, str. 36).  
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 Dalším faktem, který se v posledních letech objevuje v základních školách 

je zvyšující se počet žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jde převážně 

o žáky, jež pocházejí z prostředí, které je sociálně, kulturně nebo jazykově odlišné od 

prostředí, ve kterém  majoritní populace vychovává své děti.  Významnou součástí této 

skupiny jsou žáci, kteří k nám se svými rodinami přicházejí v rámci migrace, jako azylanti či 

účastníci řízení o udělení azylu nebo žáci vyrůstající v již u nás žijících menšinách. Možné 

obtíže s integrací těchto žáků bývají zapříčiněny jazykovou bariérou, odlišnými kulturními 

vzorci či ekonomickým znevýhodněním. Žáci vyrůstající v rodinném prostředí s nízkým 

sociálním či ekonomickým statusem jsou častěji vystaveni ohrožujícím jevům. 

 Cílem školy je v této oblasti integrace znevýhodněných žáků, podpora jejich 

školní úspěšnosti a začlenění do majoritní společnosti. Škola má však povinnost přihlédnout 

ke školskému zákonu a v případě potřeby zajistit těmto dětem realizaci vzdělávání ve svém 

mateřském jazyce a vytvořit jim individuální plán zohledňující specifické potřeby vyplývající 

z příslušnosti k etnické skupině či rozdílného socio-ekonomického prostředí,  chránit jejich 

minoritní kulturu a podporu etnické identity. Pro úspěch integrace znevýhodněných žáků je 

nutné zabezpečit spolupráci příslušných odborníků, kteří s dítětem pracují, nebo by pracovat 

měli, od lékaře až po sociálního pracovníka. 

 Z výše uvedeného tedy vyplývá, že výchovná a vzdělávací funkce školy je 

nyní obohacena o další rozměr, kterým je integrace, socializace jedince, podpora žádoucího 

vývoje a sociálně-osobnostního rozvoje žáků a v neposlední řadě také prevence rizikových 

jevů. Ostatně, efektivní řešení některých z uvedených problémů žáků se, jak lze předpokládat, 

odrazí i ve větší efektivitě jejich vzdělání, někdy i ve zlepšení výsledků práce školy (např. 

upevněním pozice dítěte ve třídě, zklidněním, zmenšením středovosti všech variant školního 

prostředí atd.). 

  Je zřejmé, že efektivní uplatnění proměny školy v praxi závisí především 

na školním personálu, tedy vedení školy, učitelích a ostatních pedagogických pracovnících. 

Vyžaduje to přímou účast a aktivní spolupráci každého z nich. To ovšem znamená vyšší 

nároky jejich profese, časovou i metodickou složitost, vyšší nároky na odbornost a 

vzdělávání, osobnost pracovníka a osobní odpovědnost.  

 Aby byla proměna školy vůbec možná a v praxi efektivní, nabízí se 

myšlenka nutnosti vytvořit na poli základního vzdělávání multidisciplinární spolupracující 

tým, jehož členy jsou odborníci kompetentní k  vzdělávací činnosti, ale také k poskytování 

psychosociálních služeb. 



 16 

 Nedílnou součástí takového týmu by pak měl být sociální pracovník, který 

jako nezaujatá osoba s patřičným vzděláním, způsobilostí, potřebnými schopnostmi a 

dovednostmi pomáhá zlepšovat sociální a psychické fungování dětí a rodin, a dbá na 

vzdělávání dětí a jejich školní úspěšnost. 

 

2. Role školního sociálního pracovníka na základní škole 
 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole o vnitřní proměně školy, má škola nejen 

svou vzdělávací a učební funkci, ale také funkci socializační a výchovnou. Jde o přípravu dětí 

na budoucí život ve společnosti, což se týká jak získávání sociálních dovedností, tak i 

získávání dovedností „žít sám se sebou“, které zahrnují od sebepoznání, získání vnitřních 

vyrovnávacích strategií a schopnosti umět si poradit při řešení životních obtíží a 

problematických situací až po schopnost seberealizace a žití spokojeného života. 

 

„Očekává se, že v průběhu povinné školní docházky získají žáci základy kvalitního, 

funkčního a moderního všeobecného vzdělání v rozsahu jejich potřeb, předpokladů a 

možností, že se bude kultivovat jejich osobnost po stránce rozumové, emocionální i volní, že 

se bude rozvíjet jejich tělesná zdatnost a pohyblivost, že budou uvedeni do základních 

životních, duchovních a mravních hodnot a že získají orientaci v sobě samém i v další životní 

dráze“ (Valenta, 2000, str. 11). 

„Součástí kompetencí, ke kterým základní vzdělání směřuje, jsou kompetence sociální. 

Jde o schopnost sloučit hájení a prosazování svých oprávněných zájmů s úctou k ostatním a 

s korektním jednáním s nimi, schopnost kulturně komunikovat, respektovat individuální 

odlišnosti lidí, rozeznávat nehumánní postoje, jako jsou agresivita, bezohlednost, cynismus, 

národnostní a rasové předsudky… k důležitým cílům patří také utváření odpovědného vztahu 

žáka k sobě samému, k svému individuálnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 

stylu…“ (Valenta, 2000, str.12) 

Vzhledem k socializační povaze těchto cílů je patrné, že pouze prostřednictvím 

informativního vzdělávání a naplňování cílů školních osnov není možné jejich plné dosažení.  

V této kapitole se zaměřím na to, jakým způsobem a prostřednictvím kterých 

kompetencí tyto cíle naplňuje ve spolupráci s ostatními odborníky školní sociální pracovník. 
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2.1. Cílová skupina 
 

Jako úvodní slovo ke kapitole pojednávající o cílových skupinách klientů školních 

sociálních pracovníků použiji odstavec z brožury, kterou si vytvořili t ři školní sociální 

pracovníci z Alabamy. Brožura je velmi pěkně vytvořena a je součástí příloh této práce. 

1. „Cílem školní sociální práce na základní škole je spojení mezi rodinou, školou a 

komunitou. Profese školního sociálního pracovníka je zaměřena na faktory rodiny a 

komunity, které mají vliv na školní úspěšnost žáků. Cílem je podpořit a pozitivně 

ovlivnit tuto úspěšnost. Základem podpory žáků je řádné zhodnocení jejich potřeb a 

zdrojů v sociální síti, a to za účelem  nalezení vhodných prostředků k uspokojení 

potřeb žáka i jeho rodiny. Proto jsou školní sociální pracovníci pracující na základních 

školách  vlastně prostředkem k propojení rodiny, školy a komunity.“ (Cox, 2010) 

 

Školní sociální práce je profese velmi rozmanitá. Je do ní zahrnuta práce s žáky, 

rodinami, zaměstnanci školy, práce na rozvoji vzdělávacích plánů i práce s místní komunitou.  

„V roce 1989 byla skupina devatenácti amerických expertů na poli školní sociální práce 

požádána o vypracování seznamu úkolů, se kterými se školní sociální pracovníci setkávají 

v každodenní profesní praxi. Výsledkem byl seznam obsahující 104 úkolů, který podával 

komplexní přehled o činnosti školních sociálních pracovníků. Pro lepší přehlednost byly tyto 

úkoly rozděleny do 5 skupin: 

 

1. poskytování podpůrných služeb dětem a jejich rodinám 

2. poskytování podpůrných služeb učitelům a zaměstnancům školy 

3. poskytování služeb dalšímu školnímu personálu 

4. komunitní práce 

5. administrativní a odborné činnosti“ (Constable, 2010) 

 

Zmíněný výzkum podává základní přehled o odborné činnosti na poli školní sociální 

práce. Okrajově nastiňuje i cílové skupiny klientů školních sociálních pracovníků. V dalších 

částech této kapitoly si cílové skupiny konkrétně rozpracujeme a popíšeme. 

2.1.1. Žáci a jejich rodiny 
 

Obecným cílem základního školství je naplnit vzdělávací i socializační cíle u všech 

dětí v maximální možné míře. Nejde tedy jen o děti, které svou povahou, sociálním zázemím i 
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individuálním vývojem plně vyhovují vnějším očekáváním, ale i dětem, které mají jakákoli 

omezení a znevýhodnění při dosahování školní úspěšnosti, stanovených cílů i osobních 

aspirací.  Tato omezení se týkají zpravidla příslušnosti k pohlaví, etnickému původu, socio-

ekonomické třídě, handicapů a omezení jak zdravotních a intelektuálních, tak i 

psychologických. Práce školních sociálních pracovníků, která je ze své podstaty zaměřená na 

zpřístupnění vzdělání a ostatních služeb školy v co největší míře všem dětem, může odstranit 

tyto nerovné šance. „Odpovědnost je rozložena mezi školu, rodiče i děti. Jde o odpovědnost 

učinit vzdělávací proces takový, aby každé dítě navštěvující školu mohlo maximálně naplnit 

svůj osobní potenciál vývoje. Škola se musí aktivně zabývat každým dítětem, jehož možnosti 

a schopnosti plně neodpovídají požadavkům a očekáváním vzdělávací instituce.“ (Constable, 

2009, str. 23).  

 

Základním posláním školní sociální práce v průběhu celého 20.století bylo pomoci 

všem dětem přihlásit se do školy a školu i úspěšně dokončit. Toto poslání významně 

podpořila téměř celosvětová ratifikace Úmluvy o právech dítěte, která přiznává právo na 

vzdělání všem dětem bez rozdílu. 

 Úmluva o právech dítěte je klíčovým dokumentem v systému mezinárodněprávní 

ochrany dítěte. Úmluvu ode dne jejího přijetí Valným shromážděním OSN v roce 1989 

ratifikovalo kromě dvou všech 191 zemí světa. Pro Československo vstoupila Úmluva v 

platnost 6. února 1991. Česká republika se k ní pak přihlásila ode dne svého vzniku 1. ledna 

1993. Doposud Úmluvu neratifikovalo pouze USA a Somálsko. USA ji podepsalo, ale 

neratifikovalo. V případě USA je důvodem federativní forma spojení národů. Aby Úmluvu 

mohlo ratifikovat celé USA, musí to nejprve udělat každý ze států unie. 

 

Článek č.28 Úmluvy stanovuje: 

„Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznají právo dítěte na vzdělání a s cílem 

postupného uskutečňování tohoto práva a na základě rovných možností zejména: 

a) zavádějí pro všechny děti bezplatné a povinné základní vzdělání; 

b) podněcují rozvoj různých forem středního vzdělání zahrnujícího všeobecné a odborné 

vzdělání, činí je přijatelné a dostupné pro každé dítě a přijímají jiná odpovídající opatření, 

jako je zavádění bezplatného vzdělání a, v případě potřeby, poskytování finanční podpory; 

c) zpřístupňují všem dětem informace a poradenskou službu v oblasti vzdělání a odborné 

přípravy k povolání; 
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d) přijímají opatření k podpoře pravidelné školní docházky a ke snížení počtu těch, kteří školu 

nedokončí.“  

 

Ve článku č.23 Úmluva hovoří o:  

„Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, uznávají zvláštní potřeby postiženého dítěte … k 

zabezpečení účinného přístupu postiženého dítěte ke vzdělání a profesionální přípravě..“ 

 

Školní sociální pracovníci svou činnost tedy zaměřují na podporu všech dětí 

v naplnění povinné školní docházky a školní úspěšnosti. Zde se jedná o primární prevenci.  

Jejich hlavní činnost je ovšem obecně zaměřena na podporu těch dětí, jejichž sociální, 

osobnostní či zdravotní problémy zasahují do naplnění povinnosti školní docházky a dosažení 

školní úspěšnosti. V praxi je tedy sekundární a terciární prevence hlavním obsahem výkonu 

jejich profese. Intervence v rámci sekundární prevence je určena těm dětem, které jsou 

ohroženy závažnějšími problémy a vyžadují zvýšenou frekvenci a intenzitu intervence. 

Terciární prevence je pak zaměřena na děti, jejichž obtíže jsou chronickým problémem a 

vyžadují ještě častější frekvenci a intenzitu intervence. K těmto problémům patří různé stupně 

záškoláctví, zdravotního postižení, fyzické a mentální onemocnění, zneužívání drog a 

alkoholu, těhotenství školou povinných dívek apod. Lze mezi ně však zahrnout i šikanu a to 

jak ze strany spolužáků, tak ze strany učitelů, neefektivní a ohrožující praktiky učitelů i obsah 

školních nařízení. 

 

Další cílovou skupinou práce školního sociálního pracovníka je samozřejmě také 

rodina dítěte, převážně pak jeho rodiče či zákonní zástupci.  

V tradičním modelu školy jsou rodiče v pasivní pozici vůči škole, mohou se na 

vnitřním klimatu školy podílet pouze okrajově a mají minimální možnosti rozhodovat. Jednou 

z možností zapojení rodičů do školních aktivit je tzv. Rada školy. Tu podle Školského zákona 

zřizuje zřizovatel školy a její zastoupení z řad rodičů, pedagogů a zástupců zřizovatele volí na 

tři roky. Nemají v ní ovšem možnost otevřené spolupráce se školou všichni rodiče dětí, kteří 

by o to měli zájem. Tito aktivní rodiče mohou však zřídit tzv. sdružení rodičů, které je 

poradním orgánem ředitele a mohou se zde uplatnit rodiče, mající zájem a chuť 

spolupracovat. 

Nově prosazovaný model „rodič jako partner“ má za cíl podporovat komunikaci školy 

s rodiči, přizvat je k procesům rozhodování a k nejrůznějším aktivitám neboť i oni mohou 

významně přispět svými znalostmi a dovednostmi. Uvedené aktivity podporují pozitivní 
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klima ve škole, vztahy rodiny a školy a jejich otevřenou spolupráci jako dvou úzce spojených 

institucí. V rámci primárně preventivních aktivit pak škola prostřednictvím sociálního 

pracovníka spolupracuje s rodiči formou poskytování poradenství, organizace vzdělávacích 

aktivit, diskusních skupin rodičů či volnočasových zájmových činností. 

Takto aktivní škola se těší větší důvěře rodičů, která je důležitým základem pro 

intervenci v případě objevení se problému v rodině, které mají negativní dopady na dítě. 

Škola jako instituce, která je s dítětem v každodenním kontaktu, a s níž je také rodina ve 

velmi častém kontaktu, bývá prvotní institucí, která může detekovat problém, identifikovat 

ho, a být rodině nápomocna se s ním vypořádat. Pokud existuje propast mezi školou a rodinou 

a tyto dvě instituce fungují striktně odděleně, je základním úkolem školního sociálního 

pracovníka překlenutí této propasti a rozpuštění hranic a bariér. Tuto roli má ostatně školní 

sociální pracovník od prvopočátku vzniku profese. Jistá izolace mezi školou a rodinou je však 

běžnou záležitostí, nejspíše za účelem ochrany autonomie a soukromí obou subjektů. Při 

řešení obtížných a problematických situací je pak ale spíše na škodu a bývá 

kontraproduktivní. 

Funkce školního sociálního pracovníka je po odstranění bariér a nastolení vzájemné 

spolupráce dále cílena na maximalizování zdravého životního stylu a pohody v rodině a tím i 

podporu školní úspěšnosti dítěte. V takovém případě školní sociální pracovník pracuje 

s rodinami, jejichž problémy zahrnují finanční obtíže, rozvody, zanedbávání a zneužívání 

dítěte, domácí násilí, úmrtí v rodině, integraci minoritních rodin, bezdomovectví, chudobu, 

zdravotní obtíže, pěstounství a adopci dětí, aj. 

2.1.3. Komunita  
 

Jednou z velmi důležitých cílových skupin školního sociálního pracovníka je místní 

komunita. „Komunita je společenství lidí žijících či kooperujících v jedné instituci nebo 

v jedné lokalitě. Komunita má svou atmosféru, své způsoby komunikace, svou hranici, která 

je více nebo méně propustná vůči okolí.“ (Matoušek, 2003, str.94).  

Školní sociální pracovníci jsou průkopníci v překonávání bariér a otevírání 

systematické spolupráce mezi školou a členy či institucemi komunity. Dle encyklopedie 

Wikipedia má „školní sociální pracovník roli podporovatele komunikace mezi školou, žáky a 

komunitou a vystupuje jako mediátor, vyjednavač, konzultant a obhájce potřeb a zájmů 

studentů a zaměstnanců školy. Tento model také zahrnuje hodnocení potřeb studentů, 

možností školy a příležitostí v komunitě, které mohou významně ovlivnit dosažitelnost a 
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kvalitu vzdělávacích možností pro cílovou skupinu (např. studentů drogově závislých, 

zdravotně znevýhodněných aj.).“ (School social wolker, Wikipedia, 2011) 

 

2.2. Kompetence a obsah nápln ě práce školního sociálního 
pracovníka 
 

Definice školní sociální práce dle Standardů vydaných americkou Národní asociací 

pro školní sociální pracovníky v roce 20022 zní: „Ve školní sociální práci jde o sociální 

služby poskytované aprobovaným sociálním pracovníkem v prostředí vzdělávací instituce. 

Tato specifická sociální práce je orientovaná na pomoc studentům s cílem podpořit jejich 

adaptaci na školní prostředí a pomoc koordinovat a realizovat proces uskutečňování 

vytyčených cílů školou, rodinou a komunitou.“ 

 

„Výzkum, uskutečněný v USA v roce 1999, zkoumal roli, úkoly a potřebné dovednosti 

v oblasti školní sociální práce. Jako velmi důležité a frekventované se ukázaly tyto: 

1. Pravidelné  konzultace s ostatními členy školního týmu a podpora efektivního 

fungování a spolupráce týmu 

2. posudky a hodnocení vytvářené v nejrůznějších typech činnosti školního sociálního 

pracovníka, tedy v přímé práci s klienty, rozvoji školních preventivních programů atd. 

3. přímá práce s dětmi a jejich rodiči na individuální i skupinové úrovni 

4. podpora a přispívání v rozvoji školních osnov a programů 

 

Základem pro odbornou činnost školního sociální pracovníka je hodnocení a vytváření 

posudků. Hodnocení je systematický způsob porozumění tomu, co se odehrává ve vztazích 

školní třídy, v rodině a mezi rodinou a školou.“(Constable, 2009, str. 818) 

 

Obecným cílem činnosti školního sociálního pracovníka je sociální prevence. 

„Prvence ve vztahu k sociální práci je souborem opatření, jimiž se předchází sociálnímu 

selhání, a to zejména těm typům selhání, které ohrožují základní hodnoty společnosti 

(kriminalita, prostituce, toxikomanie, xenofobie, rasismus, sociální parazitizmus, násilí 

apod.).(Matoušek, 2003, str. 164). 

Hlavní úlohou školní sociální práce je pak vytváření a podpora spolupráce mezi 

žákem, jeho rodinou, školou a komunitou a pomoc překonat žákům a jejich rodinám 

                                                 
2 „Standards for school social work services“ jsou součástí příloh této práce 
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nejrůznější psychosociální problémy. Školní sociální pracovník nepracuje v izolovaně a je 

vždy členem multidisciplinárního týmu školních, ale ideálně i mimoškolních odborníků. 

V jeho kompetenci je široká řada profesních úkolů. Konkrétní zaměření a priority však 

vyplývají z potřeb dané školy. Samotné mapování potřeb je tedy nedílnou, a jak již bylo 

zmíněno, základní součástí práce školního sociálního pracovníka. 

 

 Standardy pro školní sociální práci vydané3 americkou společností National 

Association of Social Workers (NASW) uvádějí jako jednu ze základních  pracovních 

povinností školního sociálního pracovníka hodnocení situace žáka, zjišťování a posuzování 

individuálních potřeb studentů a shromaždování informací, nezbytných k navrhování 

intervence směrované ke zmírnění rizikového chování studentů. Hodnocení by mělo 

obsahovat ekologické stanovisko, zaměřené na žáky a jejich interakce ve školním prostředí, 

doma i v prostředí komunity. Efektivita hodnocení spočívající v porozumění základu a smyslu 

problematického chování poskytuje potřebné informace pro uchopení intervence „šité na 

míru“. Školní sociální pracovník by měl zahrnout získané informace do plánování i 

samotného uskutečňování intervence a následného hodnocení, zda zvolená intervence 

opravdu podporuje řešení daných obtíží a školní úspěšnost žáků.  

Výstupy z plánování, tedy individuální plány, zahrnují cíle samotné intervence, 

aktivity a úkoly k dosažení žádaných cílů, je-li to možné tak i časový harmonogram těchto 

aktivit, kritéria pro hodnocení výsledků a metody jejich hodnocení.  

 

V rámci výzkumného projektu Vega – Možnosti práce s neorganizovanou mládeží, 

který byl uskutečněný v roce 2006 na Katedře teorie sociální práce Fakulty zdravotnictví a 

sociální práce na Trnavské Universitě v Trnavě, byl vygenerován návrh kompetencí školního 

sociálního pracovníka. Tento výzkum později posloužil pro vytvoření pozic sociálního 

pracovníka na dvou slovenských základních školách, o čemž bude pojednáno později. 

„Návrh kompetencí školního sociálního pracovníka: 

1. školní sociální pracovník působí přímo na základní škole 

2. funkce školního sociálního pracovníka si vyžaduje vysokoškolské vzdělání v oboru 

sociální práce 

3. školní sociální pracovník: 

                                                 
3 Standards for school social work sevices – vydané NASW v roce 1978, aktualizované v letech 1992 a 2002. 
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- plní úkoly v oblasti prevence a řešení rizikového chování žáků, svými aktivitami 

působí na pedagogy, žáky a jejich zákonné zástupce za účelem vytvoření pozitivního 

sociálního klima ve škole 

- věnuje osobitou pozornost žákům ze sociálně slabého a emočně znevýhodněného 

prostředí, žákům vyžadujícím sociální, speciálně-pedagogickou, psychologickou, 

psychiatrickou či jinou speciální lékařskou péči,  

- konzultuje a intenzivně komunikuje s pedagogy, žáky a jejich zákonnými zástupci při 

řešení sociálně-výchovných problémů, hlavně záškoláctví, agrese, šikana, delikvence, 

a syndromu CAN 

- zprostředkovává propojení školy s poradenskými zařízeními a jinými odbornými 

zařízeními pro péči o děti, mládež a rodinu 

- vytváří podmínky pro efektivní spolupráci v rámci školy a třídy 

- vypracovává plán preventivních aktivit pro školu 

- bezprostředně pracuje se třídním kolektivem, formálními i neformálními skupinami ve 

škole a vedením školy 

- přijímá podněty od pedagogů, žáků a zákonných zástupců v otázkách o rizikovém 

chování žáků 

- vede evidenci řešených případů.“ (Levická, 2008) 

 

Vzhledem k široké diverzitě a škále úkolů školního sociálního pracovníka vypíši 

v následující části práce úkoly dle jednotlivých cílových skupin. Pro lepší uchopení dané 

problematiky bude u každé cílové skupiny uveden popis minimálně jednoho konkrétního 

preventivního programu. Půjde o programy vesměs vytvořené a uskutečněné školními 

sociálními pracovníky, které byly realizovány na amerických základních školách. Zdrojem 

jsou níže uvedená vydání odborného časopisu Children and Schools vydávaného již zmíněnou 

americkou NASW.  

 

 

2.2.1. Žáci a jejich rodiny 
 

„Základním cílem školní sociální práce je umožnit všem studentům fungovat a 

vzdělávat se ve školním prostředí. Sociální práce ve smyslu poskytování sociálních služeb je 

praktikována až jako druhotné opatření – primárním cílem školy je totiž vzdělávat studenty a 

ne poskytovat sociální služby.  
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Školní sociální pracovníci jsou jako specifičtí odborníci nezřídka ve škole jediní, 

někdy i jediní v celém obvodu. Výkon jejich profese tedy vyžaduje autonomii a dovednosti 

pro všechny úrovně sociální práce v mikro, menzo i makro prostředí. Školní sociální 

pracovníci primárně pracují s žáky na individuální bázi, vytvářejí však také příležitosti pro 

formování skupin studentů i rodičů a facilitují dění v těchto skupinách.(Frey and George-

Nichols, 2003).“ (Openshaw, 2007, str.5)   

 

Ve standardech pro školní sociální práci je také uvedena povinnost sociálního 

pracovníka obhajovat a podporovat žáky i jejich rodiny v mnoha různých situacích. Do této 

povinnosti lze zahrnout i edukaci rodičů v obsahu rodičovských práv a povinností a snahu o 

kontaktování rodičů, kteří z jakéhokoli důvodu se školou obtížně či vůbec nespolupracují, 

navázání kontaktu s nimi s cílem nastolení pocitu bezpečí ve vztahu ke škole a započetí 

důvěrné spolupráce.  

Školní sociální pracovník by dle standardů měl být také trénován v mediaci, a to 

konkrétně v poskytování mediace řešení konfliktů mezi studenty a jejich rodinami, školou či 

komunitou. „Mediace je vyjednávání a uzavření dohody s pomocí vyškoleného 

zprostředkovatele – mediátora. V současnosti se v Evropě i u nás používá při mimosoudním 

řešení občanských sporů, při práci s rodinami a manželstvím, při řešení konfliktů uvnitř 

institucí… Mediátor programově nestraní žádnému z účastníků, ale pomáhá všem, aby našli 

to, v čem se shodnou. Proces mediace by měl vyústit přijetím uskutečnitelné dohody, přičemž 

všichni účastníci by měli považovat přijaté řešení za nejlepší možné.“ (Matoušek, 2003, 

str.105) 

 Mediace řeší konflikty dříve než jsou řešeny cestou formální, která bývá více 

byrokratická  finančně, časově i emočně náročná. „Školní sociální pracovník by měl být 

efektivním neutrálním mediátorem, který je schopen dosáhnout potřebných změn nebo nalézt 

vzájemně akceptovatelné způsoby řešení konfliktů mezi rodiči a školou.“ (Openshaw, 2007 ,  

str. 11). 

 

Dle profesora z University v Tennessee Davida R.Duppera (2003, str.11) školní sociální 

pracovník v oblasti práce s cílovou skupinou žáků a jejich rodin vykonává tyto činnosti:  

- podpora a obhajoba ohrožených dětí a jejich rodin 

- udržování a rozvoj otevřené komunikace mezi školou a rodinou 

- posilování rodiny ve schopnosti sdílet své obavy a znepokojení s pracovníky školy 

- poskytování individuálního i skupinového poradenství 
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- pomoc rodičům pochopit vzdělávací potřeby svých dětí 

- odkazování žáků a jejich rodin na komunitní služby 

- sledování situace žáků, které jsou v péči některé z komunitních služeb 

- organizace sociálně rozvojových aktivit ve třídě 

- navrhování, realizace a hodnocení školních preventivních programů 

 

2.2.1.1. Program LIFT – Propojení zájmů rodiny a školy 
 

Dupper (2003) uvádí také projekt LIFT („Linking the interest of families and 

teachers“), do češtiny přeloženo jako „propojení zájmů rodiny a školy. 

Jde o coloradský preventivní program, jehož cílem je snížit rizikové chování a posílit 

pozitivní rozvoj ohrožených dětí a mládeže ve školním věku. Program je zaměřen na 

jednotlivé žáky, vrstevnické skupiny, rodinu a školu, trvá 10 týdnů a jde o 20 hodinových 

setkání třídy se speciálně vyškolenými lektory – školními sociálními pracovníky. Lekcí pro 

rodiče je v průběhu programu realizováno celkem 6. Lekce jsou zaměřené převážně na 

získávání sociálních dovedností žáků a na vzdělávání rodičů za účelem zvýšení rodičovských 

dovedností. Struktura lekcí je vždy stejná. Šlo o přednášku na téma řešení specifického 

příkladu ohrožujícího chování, strukturované skupinové aktivity, nestrukturované volné hraní 

rolí, zopakování získaných informací a hodnocení programu. Rodiče navíc dostávali ještě 

„domácí úkoly“ jako podněty k trénování rodičovských dovedností pro následující týden, 

které po té presentovali skupině. Komunikace mezi školou a rodiči byla v průběhu programu 

uskutečňována prostřednictvím telefonu a záznamníku každé třídy, ve kterém učitelé denně 

zanechávaly rodičům zprávy o aktivitách třídy, domácích úkolech a speciálních událostech. 

Rodiče si mohly kdykoli zavolat a tuto zprávu poslechnout.  

 

Komponenty programu zahrnují:  

a) vývojově přiměřený trénink pro získání sociálních dovedností a dovedností pro řešení 

problému 

b) možnosti tréninku těchto dovedností v prostředí větších i malých skupin 

c) dobrovolná účast na skupinových aktivitách vyžadujících vysokou míru spolupráce 

d) přezkoušení a prezentace získaných dovedností 

 

Výsledky experimentálního hodnocení ukazují zvýšení efektivního využívání nově 

osvojených dovedností pro řešení problémů a konfliktů, úspěšné snížení úrovně agrese 
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mládeže během vzájemných interakcí a to i ve školním prostředí. Studie také prokázala, že 

ještě 3 roky po uskutečnění programu žáci, kteří se ho zúčastnili, vykazovali menší růst 

závažnosti problémů v chování, které ohlašovali učitelé, než v kontrolní skupině. Hodnocení 

programu dále ukazuje inhibici výskytu rizikového chování, pomáhá rozvíjet schopnost 

sociální rozhodnosti a asertivity, osobní účinnosti4 a sociální iniciativy. 

2.2.1.2. Program prevence šikany 
 

Jde o několikastupňový program realizovaný na základních i středních školách 

v Americe, který také uvádí Dupper ve své publikaci (2003). 

Cílem tohoto programu je omezit výskyt šikany uspořádáním školního prostředí tak, 

aby byli co nejvíce omezeny příležitosti k šikanování. Na programu participují všichni žáci 

školy, studenti identifikovaní jako oběti či agresoři šikany mají navíc i možnost individuální 

intervence. Jádro programu je tedy  realizováno ve škole, třídě i na individuální úrovni.  

V rámci nejširší úrovně (úrovně školy) mají studenti možnost vyplnit anonymní 

dotazník mapující rozšíření a povahu šikany na místní škole a účastnit se školního kurzu na 

téma šikany s cílem zvyšování povědomí a znalosti o problému. Patří sem také  plánování 

preventivních programů školy, rozvoj a vylepšování koordinace systému kontroly dětí a 

prostředí školy během přestávek, atd.  

Na úrovni třídy je cílem programu stanovit a uplatňovat pravidla proti šikanování, 

organizovat pravidelné třídní aktivity, které podporují a zvyšují vzájemnou empatii, 

prosociální normy chování i povědomí o šikaně. Setkávání s rodiči jsou do programu 

zařazeny také a jejich cílem je podpořit aktivní účast rodičů a informovat je o problému. 

Na individuální úrovni pak jde o konkrétní intervence cílené na žáky identifikované 

jako oběti či agresoři šikany, podporu a ochranu obětí šikany a konzultace s jejich rodiči. 

                                                 
4 Pro upřesnění nyní definuji termín osobní účinnost. „Vnímaná osobní účinnost se vztahuje k přesvědčení 

individua o kontrole nad událostmi, o možnosti ovlivňovat svůj život. Pocit, že jsem schopen řídit chod dění, je 

spojován s představou lepšího zvládání životních těžkostí. Vysoké očekávání vlastní účinnosti působí na tvorbu 

optimistických postojů, přispívá k interpretaci těžkých úkolů jako výzev a koreluje s kvalitou života. Lze říci, že 

tam, kde se lidé domnívají, že jsou sto kontrolovat chod dění, lépe zvládají vlastní emocionální stav a také se 

staví čelem nepříznivým životním událostem.“ http://web.ff.cuni.cz/~hosksaff/ 
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V rámci programu je vytvořena obsáhlá brožura obsahující informace o šikaně, 

agresorech a obětech, je v ní složka informací pro rodiče, videonahrávka jako medailonek pro 

použití ve třídě, a školní dotazník pro zhodnocení stavu a výskytu šikany ve škole, který může 

urychlit a podnítit diskusi o šikaně v dané škole. 

 

2.2.2. Multidisciplinární tým školy  
 

Efektivní praxe školní sociální práce je založena na  spolupráci, poradenství, rozvoji 

individuálních plánů a školení ostatních školních odborníků pracovat s ohroženými dětmi 

v kontextu jejich každodenních školních zkušeností. Školní sociální pracovníci jsou 

podporovateli fungování tohoto týmu, neboť hlavně oni jsou odborníci na psychosociální 

obtíže žáků a jejich povinností je své vědění a dovednosti ku pomoci a podpoře žáků předat 

ostatním školním odborníkům. Usnadňují také práci interdisciplinárního týmu ve smyslu 

shromažďování komplexních informací ze šetření, které často běží paralelně na několika 

úrovních a ty pak předávají ostatním členům. Školní sociální pracovníci jsou také členy 

školního krizového týmu, který vytváří krizové plány pro závažné případy, jako je pokus o 

sebevraždu, násilí, zneužívání dítěte, smrt žáka či učitele, apod. 

 

Dle profesora Duppera z University v Tennessee (2002, str.11) školní sociální pracovník 

v oblasti práce s cílovou skupinou žáků a jejich rodin vykonává tyto činnosti:  

- konzultace s učiteli ohledně životní situace žáka a jeho sociálního zázemí 

- spolupráce s učiteli a dalšími zaměstnanci školy na posuzování a určování potřeb  

žáků a rozvoji strategie jejich naplnění 

- příprava komplexního vývojového posudku a sociální anamnézy jako jedné z 

částí celkového hodnocení žáka multidisciplinární týmem školy 

- předchází a zabraňuje „nálepkování“ žáků stanovením příčin, které mohou mít vliv na 

žákovo chování nebo školní prospěch, a to nejčastěji z oblasti vývoje žáka, kulturního 

zázemí a socioekonomických faktorů, ve kterých žák vyrůstá 

- účast na konferencích a dalších vzdělávacích aktivitách na téma chování žáků a jejich 

školní prospěch 

- členství ve školním krizovém týmu  
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2.2.3. Komunita 
 

Standard č.65 uvádí: „Školní sociální pracovník by měl posilovat schopnost žáků a 

jejich rodin zajistit si přístup a efektivně využívat formální i neformální zdroje komunity“  

Školní sociální pracovníci bývají ti, kdo spojují školu s místní komunitou a podporují 

fungování obou vzájemně propojených společenství ve smyslu spolupráce a otevřené 

komunikace, odstraňují vzájemné bariéry. Pomáhají také členům komunity, nejčastěji žákům 

a rodičům školy, dozvědět se o zdrojích a prostředích místní komunity, jako jsou např. 

sociální služby, navázat s nimi počáteční kontakt i udržet dlouhodobou spolupráci.  

 

V odborném časopise vydávaném NASW jménem Children and Schools vyšla v lednu 

2010 zpráva z výzkumu (Leyba, 2010), jehož předmětem zkoumání bylo to, jak školní 

sociální pracovníci zprostředkovávají studentům a žákům možnosti dobrovolné práce pro 

komunitu a její jednotlivé členy. Podpora žáků podílet se na veřejně prospěšných aktivitách a 

společné vytváření projektů je jednou z nezbytných činností školních sociálních pracovníků.  

Respondenti výzkumu byli odborníci v době šetření nebo v posledních pěti letech 

zaměstnáni jako školní sociální pracovníci, a to od předškolních zařízení až po zařízeních tzv. 

„high school“, které končí dvanáctou třídou a odpovídají českým středním školám. Počet 

respondentů byl 134. Výzkum uskutečnila Asociace školních sociálních pracovníků ve státě 

Illinois.  

 

 Studie je založena na předpokladu, že aktivní účast na nabízených možnostech 

pomáhat druhým může měnit chování, cítění  a dokonce i školní motivaci žáka. 

Dobrovolnická účast na veřejně prospěšných projektech školy, pomáhání členům komunity i 

mladším studentům dokáže zvýšit sebevědomí, pozitivní náhled na školu i snížit frekvenci 

záškoláctví. Změna se odehrává i ve vnějším okolí žáka. V situaci, kdy se žáci zúčastňují 

pozitivních pomáhajících aktivit, se totiž mění pohled blízkých osob na ně, jsou více 

akceptováni okolím, okolí je k nim vstřícnější a dostávají i větší podporu. To zpětně pozitivně 

ovlivňuje jejich sebepojetí. Pokud jsou např. žáci mající „špatnou reputaci“ pro nevhodné 

chování spatřování při pomáháni spolužákům se zdravotním znevýhodněním, ostatní mají 

tendenci s nimi zacházet vstřícněji 

Aktivním podílením se či vedením prospěšných aktivit je významně posilována i  

osobní resilience, tedy schopnost vzpamatovat se z vlastních obtíží a vypořádat se pozitivním 

způsobem s ohrožujícími vlivy. Pomáháním je totiž posilován rozvoj sociálních vztahů, 

                                                 
5 Standards for school social work Sevices – vydané NASW v roce 1978, aktualizované v letech 1992 a 2002. 
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sebeúcty, adaptace, vnitřních vyrovnávacích mechanismů, vnitřní motivace k dosažení 

úspěchů i další protektivní faktory.  

Sociální pracovníci ve výzkumu shodně uvádějí, že pozorují pozitivnější vývoj u žáků, 

kteří mají možnost participovat na komunitních službách a komunitních či individuálních 

projektech. Aktivně zapojení žáci mají navíc důvěrnější vztahy se samotnými školními 

sociálními pracovníci a jednodušeji si u nich říkají o radu či pomoc.  

 

Pro přehlednost nyní uvedu několik konkrétních příkladů komunitních aktivit 

zorganizovaných školními sociálními pracovníky. Ti pomáhají studentům např. zorganizovat 

akce v podávání jídla potřebným občanů, vytvářením a prodejem dárků pro potřebné, 

organizování volnočasových aktivit v domovech seniorů, organizovat projekty na podporu 

recyklace odpadů, vyčištění místního lokality, navštěvování vrstevníků v nemocnicích, atd.  

Velmi osvědčené jsou projekty, ve kterých pomáhají starší žáci mladším žákům. 

Pomáhání se může týkat také postavení staršího žáka do role „rádce“, který mladšímu pomáhá 

začlenit se do školy a orientovat ve školních pravidlech, poskytuje mu pomoc v jídelně při 

obědě, pomáhá při odchodu domů ze školy, cestování ve školím autobuse atd. Může však jít i 

o organizaci skupinových aktivit, jako je vedení pohybových her o přestávkách, 

volnočasových odpoledních aktivit atd. 

Sociální pracovníci také pracují se třídami a skupinami studentů za účelem posílení 

jejich schopnosti pracovat lépe jako tým a společně vytvářet různé projekty pro školu.  

 

2.2.3.1. Komunitní projekty 
 
Samotní školní sociální pracovníci popisují tyto příklady: 

 „Jako školní sociální pracovník jsem podpořil studenty v pomoci obětem hurikánu 

Katrina. V loňském roce moji studenti prodávali po škole a v blízkém okolí školy nanuky a 

vydělali tak více než 600.00$!“ 

„Ve škole kde pracuji jsme společně s dalšími sociálními pracovníky vyvinuly projekt 

nazvaný „Magická skříň“, pro který jsme sháněli dárce oblečení, školních pomůcek a učebnic 

na pomoc ekonomicky znevýhodněným studentům a rodinám. V rámci projektu 

spolupracujeme se studentskou radou a dalšími skupinami studentů v zajišťování transferu 

těchto darů mezi dárci a potřebnými.“ 

 „Každou třídu, se kterou pracuji, vyzývám, aby přemýšlela o určité službě, kterou by 

mohla vytvářet uvnitř ale i jinde než v budovy naší školy… vytvořili jsme projekt na pomoc 
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seniorům v domovech seniorů… provedli jsme některé věci pro zlepšení prostředí naší školy, 

vysázeli jsme květiny na zahradě… „ 

 „S domovem seniorů jsme hrály bingo, dělali jsme řemeslné a umělecké projekty. 

Vedli jsme rozhovory na různá témata, ve kterých se daly dohromady žáci a obyvatelé 

domova seniorů…Vytvořili jsme také projekt, kdy dobrovolníci z řad rodičů, učili vařit ostatní 

žáky…Vytvořili jsme hudební skupinu, kterou dobrovolně vedla učitelka hudební výchovy 

z jiné školy, přinesla hudební nástroje a naučila žáky společné písně, které jsme pak zahráli 

v domově seniorů…“ 

 „Vytvořil jsem flexibilní program pro starší žáky ve škole, kteří si mohli vyzkoušet roli 

lektora ve třídách mladších žáků. Chodili se mnou do těchto tříd a účastnily se práce s nimi. 

Vždy jsem jim nabídl úkoly jako připravit si hru pro mladší žáky nebo připravit materiál pro 

aktivitu ve třídě.“ 

 

2.2.3.2. DPDU – dotační program 
 

Jedná se o nový model pomoci ve školní sociální práci vytvořený katolickou školou 

Dufferin-Peel Catholic District School v Ontariu. Je to poměrně rozsáhlý komplex škol, které 

poskytují své služby celkem 86 000 studentů v 139 školách, na kterých pracuje 35 sociálních 

pracovníků. Tento program byl popsán v odborném časopise Children and Schools z roku 

2006. (Vetere, 2006) 

Jedním ze základních principů sociální práce je „spojovat lidi se systémem, který jim 

poskytuje zdroje, prostředky, služby a příležitosti“ (Baer & Federico, 1978, in Vetere, Carley, 

2006, str. 175). Vytváření spojení mezi lidmi a prostředím, ve kterém žijí, zahajuje a 

rozpoutává pružný a mnohdy velmi efektivní proces spolupráce, jenž umožňuje individuální 

způsob řešení obtíží a podporuje vlastní růst. Školní sociální pracovníci zmíněných škol na 

základě těchto tezí vytvořili poradenský program, který funguje pod názvem Dufterin-Peel 

Donations Unlimited (DPDU). 

V době vzniku programu již v místních školách i komunitě existovala spousta 

programů zaměřených na pomoc rodině v krizi. Většina z nich ovšem fungovala nahodile a 

téměř bez spolupráce s ostatními službami. V některých službách navíc existovali bariéry, 

jenž zabraňovali jejich efektivnímu využívání (např. nevhodná otevírací doba, kriteria přijetí 

do služby, atd.). V komunitě ovšem existovali skupinky i jednotlivci, kteří se snažili pomáhat 

rodinám v krizi, a to „pouze“ na základě osobní iniciativy, občanské zodpovědnosti i soucitu. 

Oddělení školních sociálních pracovníků ve školách velmi často přijímala různé věcné dary i 



 31 

drobnější finanční prostředky spolu s pravidelnými dotazy, co ještě lze pro místní potřebné 

udělat. 

Školní sociální pracovníci se tedy začali zabývat otázkou, jak je možné spojit tyto 

zdroje komunity v efektivní systém, dle nějž bude možno pomáhat ohroženým rodinám. 

Nápomocen byl případ jedné 5-členné rodiny, jejíž děti navštěvovali z místní školu. Rodina 

začala spolupracovat se sociální pracovnicí školy a při šetření potřeb rodiny byla zjištěna 

aktuální potřeba materiálního zabezpečení, nebyly naplněny základní potřeby, jako je 

oblečení, jídlo a učební pomůcky pro děti. Školní sociální pracovnice kontaktovala místní 

charitní sociální služby, avšak vzhledem k administrativní náročnosti vyřízení takovéto 

materiální pomoci nebyl čas vše zajistit do začátku letních prázdnin, o kterých jsou služby 

zavřené. Školní sociální pracovnice tedy v zoufalství napsala na webový server sloužící 

učitelům místních škol pro výměnu či prodej použitých předmětů výzvu k materiální pomoci 

této rodině. Důstojnost rodiny měla být zachována prohlášením, že  skutečné porozumění 

každému jednotlivci a každé rodině je důležitou součástí školní komunity. Ohlas byl 

nečekaný a ohromující. Lidé nabídli darem velké množství prostředků, jež se rodině 

dlouhodobě nedostávalo. Na základě této příhody pak vznikl nápad, že pokud lze takto 

pomoci jedné rodině, mohlo by bát možno pomoci i dalším potřebným rodinám. 

Začal tedy vznikat program vycházející z principů svépomoci komunity a vzájemného 

soucitu. Využity byly počítačových technologie.  

Dodnes dobře fungující program spočívá ve vytvoření serveru, kam je možno ukládat 

nabídku a poptávku po materiálním zabezpečení potřebných rodin. Server ovládají školní 

sociální pracovníci a správce sítě, který je zároveň „managerem“ serveru v tom smyslu, že 

objeví-li se nový inzerát, ihned upozorní e-mailem všechny sociální pracovníky. Inzeráty 

s nabídkou může vkládat kdokoli. Služba má dva vlastní dobrovolné řidiče, kteří zajišťují pro 

převoz velkých věcí, jako jsou postele apod. Před spuštěním programu proběhla kontrola 

legálnosti takovéto výměn a byla vytvořena rozsáhlá PR kampaň.  

Důvěrnost programu má zásadní význam pro udržení důstojnosti rodin s dětmi, které 

podobnou pomoc potřebují. Proto je zprostředkovatelem mezi potřebnými a dárci vždy 

sociální pracovník, který na základě potřeb obou zúčastněných určuje, kdo a kde věci předá a 

zda bude zachována úplná anonymita. Sociální pracovník kontaktuje řidiče, dárce i žadatele a 

monitoruje průběh předání. 

 

V popsaném systému je hybnou silou energie místní komunity a spolupráce, vytvořená na 

základě soucitu a občanské odpovědnosti.  Přicházejí nabídky jako jsou použité počítače, 
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hračky, papíry pro děti atd. Po důkladném přezkoumání jedinců byl také vytvořen seznam 

dobrovolníků, kteří se hlásí jako ti, kdo by mohli pomoci se stavebními či technickými 

pracemi v domácnosti. 

Program DPDU představuje příklad jednoduché intervence, která dokáže vytvořit silnou a 

pozitivní spolupráci na poli školní sociální práce. Postupně to zde také umocnilo klíčovou roli 

školních sociálních pracovníků, jejichž významná část práce je zprostředkování spolupráce 

mezi systémem, komunitou a rodinou s cílem redukovat překážky a bariéry v poskytování 

sociálních služeb. Odstranění těchto překážek umožňuje dětem profitovat ze stability, kterou 

může škola nabídnout během období krize rodiny. 
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3. Školní sociální práce a legislativa  
 

Tato diplomová práce pojednává obecně o školní sociální práci a výkonu profese. 

V předchozích kapitolách jsme si vysvětlili podstatu profese a její obsah obecně. V první 

kapitole jsme si uvedli důvody, na základě kterých by bylo vhodné tuto profesi do českého 

školství zavést. Uvažujeme-li však o jejím zavedení, je nutné se také podrobně zaměřit na to, 

jakým způsobem je to legislativně možné.  

 

Na některých českých základních školách již pozice školního sociálního pracovníka 

existuje. Provedla jsem analýzu zákonů, které upravují normy zaměstnanců školy.  

O sociálním pracovníkovi ve školství se nezmiňuje základní pramen školského práva, 

tedy zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání neboli školský zákon. 

 Ani zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících však toto téma neupravuje. 

Je to ovšem logické, neboť sociální pracovník nemá pedagogické vzdělání a nemůže být proto 

považován za pedagogického pracovníka. Činnost a výkon profese sociálního pracovníka 

upravuje zákon č.108/2006 o sociálních službách. Ani ten však nepočítá s možností  výkonu 

sociální práci ve školství, leč, nikterak ji neomezuje. 

 

Jediná legislativní zmínka o sociálním pracovníkovi ve školství je v “Metodickém 

pokynu k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských 

zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací”, vydaném MŠMT. 

V kapitole “Zařazení nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení do platových 

tříd“ je na posledním místě v rubrice „ostatních pracovníků“ uveden sociální pracovník i 

pracovník v sociálních službách. Je tedy patrné, že se s pozicí školního sociálního pracovníka 

v českém školství počítá. 

 Jeho zaměstnanecké podmínky, konkrétně mám na mysli platové podmínky, jsou 

však dle Nařízení vlády o katalogu prací velmi nepříznivé, stejně tak jako u ostatních 

sociálních pracovníků. Zákonem stanovená platová třída v rozmezí 8-13 nabízí neodolatelný 

průměrný hrubý plat přibližně 15 000 Kč a jeho výše se již několik let nezměnila. V případě 

školství navíc nemůžeme počítat ani s vysokými osobními příplatky. Zavedení školního 

sociálního pracovníka do českých škole je tedy možné, avšak s uvedeným finančním 

deficitem, jenž může nadšené sociální pracovníky toužící tuto pozici do škol na základě dobře 

propracovaného projektu zavést, mírně demotivovat. 
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Na základě legislativního zakotvení se nabízí možnost registrace školy jako 

poskytovatele sociálních služeb. Pokud by krajský úřad škole registraci schválil, mohla by 

škola nárokovat dotace na sociální službu ze státního rozpočtu a částečně by se tak vyřešil 

problém nedostatku finančních prostředků škol na zavedení této služby.  

Vzhledem k tomu, že poskytovatelem sociálních služeb je podle zákona o sociálních 

službách a při splnění podmínek stanovených tímto zákonem územní samosprávný celek a jím 

zřizovaná právnická osoba, mohla by základní škola být ze své právní podstaty 

poskytovatelem. Jejím zřizovatelem, pokud to není soukromá právnická osoba, je totiž obec 

nebo svazek obcí. 

„Poskytovatelem sociálních služeb mohou být právnické osoby, které patří do resortu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tato zařízení (školy) nejsou v zákoně o 

sociálních službách vůbec zmiňována, což v konečném důsledku znamená, že musí splňovat 

veškeré podmínky a kritéria při poskytování sociální služby daná zákonem a dalšími právními 

předpisy bez jakýchkoli zjednodušení či výjimek. V praxi to znamená, že poskytování 

sociální služby v tomto typu zařízení musí být v souladu nejen s právními předpisy z oblasti 

sociální, ale také z oblasti školství.“ (Hanzlíková, 2008) 

 V rámci výzkumného šetření k této práci jsem pročetla webové stránky všech 

základních škol v Praze a nevšimla jsem si, že by nějaká z nich měla registrovanou sociální 

službu. Pokud to tak některé základní školy mají, jde převážně o soukromé právnické osoby, 

které poskytují vzdělávací i sociální služby osobám zdravotně či mentálně znevýhodněným 

dětem a mládeži. Je to např. Základní a Praktická škola Svítání, o.p.s., která má registrovanou 

konkrétně sociálně-terapeutickou dílnu a osobní asistenci. 

 

Pokud uvažujeme o registraci činnosti běžné základní školy jako sociální služby, je 

vhodné provést analýzu a zkonkretizovat, o jakou službu by dle zákona č. 108/2006 o 

sociálních službách přesně šlo.  

Služby školního sociálního pracovníka jsou poskytovány formou ambulantních služeb, 

kterými se dle zákona rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena a 

součástí služby není ubytování. Mohl by mít ovšem registrované i terénní služby, kterými se 

rozumí služby poskytované v přirozeném sociálním prostředí klientů. Šlo by o terénní práci 

s dětmi a mládeží v době mimo školní vyučování a také domácí návštěvy v rodinách žáků.  

Dle §32 by se pak jednalo o služby sociálního poradenství a služby sociální prevence. 

Při sociálním poradenství se dle zákona jedná o odborné sociální poradenství, které je  
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poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých  okruhů  sociálních  skupin  osob. 

„Odborné sociální poradenství je specializovaná odborná činnost zaměřená na zjištění rozsahu 

a charakteru obtížné sociální situace, zjištění příčin jejího vzniku, poskytnutí informací o 

možnostech řešení a usměrnění osoby při volbě a uplatňování forem sociální pomoci“ 

(Matoušek, 2003, str. 212).  

Službami sociální prevence se pak dle zmiňovaného zákona rozumí „služby sociální 

prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob,  které jsou tímto ohroženy pro 

krizovou sociální situaci, životní návyky  a   způsob   života  vedoucí  ke  konfliktu  se  

společností,  sociálně znevýhodňující  prostředí  a ohrožení práv a oprávněných zájmů 

trestnou činností   jiné  fyzické  osoby.  Cílem  služeb  sociální  prevence  je  napomáhat  

osobám  k  překonání  jejich  nepříznivé  sociální situace a chránit  společnost  před  vznikem  

a šířením nežádoucích společenských jevů.“ 

V rámci služeb sociálního poradenství a sociální prevence, by školní sociální 

pracovník mohl být také poskytoval terénní služby, služby  krizové pomoci a sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Z konkrétních činností v rámci těchto služeb by pak 

školní sociální pracovník vykonával činnosti zaměřené na zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně 

terapeutické činnosti, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a 

dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Dle §72 spadají tyto uvedené služby mezi 

služby, které se poskytují bez úhrady nákladů. 

 

„Při registrací především výše uvedených sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách by měl poskytovatel sociálních služeb zvážit, zda jeho aktivity 

nenaplňují povinnosti plnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí.  Jedná se především o registraci sociálních služeb:  

1) § 69 - Terénní programy, 

2) § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi…atd.“ (Středočeský kraj, 2008) 

 

Domnívám se, že by uvedené pověření k sociálně právní ochraně dětí mohlo být 

k výkonu profese vhodnější než registrace dle Zákona o sociálních službách. Pročetla jsem 

registr všech krajů v ČR takto pověřených osob, vydaný MPSV. Pověření k sociálně právní 

ochraně zde má prozatím pouze jedna jediná škola a to Zvláštní škola internátní v Jihlavě. Má 

ho však pouze na zřizování a provoz výchovně rekreačních táborů.  Pro zajímavost, i když 
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maličko z jiného úhlu pohledu, má toto pověření také Fakultní Thomayerova nemocnice 

s poliklinikou.  

Vzhledem k tomu, že na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí „mohou vedle obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských 

úřadů, Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu 

zajišťovat sociálně-právní ochranu dětí (dále jen „SPOD“) také další právnické a fyzické 

osoby, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřeny. Fyzické a právnické osoby 

mohou sociálně-právní ochranu poskytovat na základě rozhodnutí o pověření a v rozsahu, 

který zákon o SPO umožňuje a který je ve vztahu ke konkrétní pověřené osobě blíže vymezen 

v rozhodnutí.“  

Zákon tedy dává možnost, aby úkoly na poli sociálně právní ochrany dětí plnily i 

nestání subjekty. Rozhodnutí o pověření k výkonu této činnosti vydává krajský úřad, v Praze 

Magistrát hl.m.Prahy. Vzhledem k tomu, že základní škola je příspěvková organizace zřízená 

územním samosprávním celkem – obcí, je nestání právnickou osobou. I když to tedy není 

zvykem, dle zákona by i základní škola mohla obdržet rozhodnutí o pověření k sociálně-

právní ochraně dětí. Toto pověření by však mohla dostat i fyzická osoba samotného 

sociálního pracovníka. K pověření je třeba odborné způsobilosti na základě ukončeného 

vysokoškolského či vyššího studia psychologie, sociální práce, pedagogiky a příbuzných 

oborů. Zákon uvádí i další typy studia či dobu pro započetí studia, které žadatele kvalifikují 

k výkonu SPOD. 

Konkrétní činnosti, které mohou vykonávat pověřené osoby vymezuje § 48 odst.2 

zákona o SPO. Pro účely této práce uvedu pouze ty, které by mohla vykonávat základní škola. 

- vyhledávat děti uvedené v § 6 odst. 1 zákona o SPO, tedy děti na které se zaměřuje 

sociálně-právní ochrana. Jsou to děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti 

plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,  nevykonávají nebo zneužívají práva 

plynoucí z rodičovské zodpovědnosti; které vedou zahálčivý nebo nemravný život 

(zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se 

prostitucí, ohrožují občanské soužití) nebo děti na kterých byl spáchán, nebo je 

podezření z trestného činu ohrožujícího život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, 

mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu atd. 

- pomáhat rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí 

o dítě 

- poskytovat nebo zprostředkovávat rodičům poradenství při výchově a vzdělávání 

dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené a pořádat v rámci poradenské činnosti 
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přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů 

souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 

 

Dle §31 sociálně-právní ochrana uvedených dětí spočívá  v poskytování pomoci při 

překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, s cílem umožnit dětem, 

začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního. 

MPSV na svých stránkách (MPSV, 2009) uvádí, že osoby pověřené k výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí mohou vykonávat také činnost zaměřenou na ochranu dětí před 

škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku podle § 31 a 32 zákona o SPO. Dle tohoto 

paragrafu jde o stejnou činnost, jako vykonává v této oblasti obecní úřad. Citace paragrafu 

zní: 

„§32 (1) Obecní úřad při péči o děti uvedené v §6 odst. 1 

a) zaměřuje svoji pozornost na využívání volného času těchto dětí, 

b) zaměřuje svoji pozornost na děti vyhledávající styky s fyzickými osobami nebo skupinami 

těchto osob požívajícími alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo páchajícími trestnou 

činnost, 

c) sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí, 

d) věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní, 

e) zabraňuje pronikání nepříznivých sociálních a výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí, 

f) nabízí dětem programy pro využití volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich 

možnostem, 

g) spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty. 

§32 (2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností při péči o děti uvedené v §6 odst.1 

a) působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí se zvláštní pozorností 

věnovanou pachatelům trestné činnosti, 

b) upozorňuje krajské úřady na potřebu napomáhat dětem, které ukončily školní docházku, při 

získávání možnosti pokračovat v další přípravě na povolání, zejména jde-li o děti propuštěné 

z ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo výkonu trestu odnětí svobody, 

c) spolupracuje s úřady práce při zprostředkování vhodného zaměstnání pro tyto děti, 

d) usměrňuje péči o tyto děti podle programů péče o problémové skupiny dětí 

zpracovaných státními orgány, obcemi, pověřenými osobami a dalšími právnickými a 

fyzickými osobami, 

e) pomáhá dětem překonat problémy, které mohou vést k negativním projevům v jejich 

chování. 
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§32 (3) Zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu a 

zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu při péči o děti uvedené v §6 odst. 1 

a) jsou v osobním styku s dítětem, jeho rodiči nebo osobami odpovědnými za jeho výchovu, 

b) volí prostředky působení na děti tak, aby účinně působily na děti podle druhu a 

povahy poruchy v chování dítěte a jeho sociálního postavení, 

c) řeší problémy dítěte, je-li to účelné, v prostředí, kde se dítě zpravidla zdržuje“ 

 

Zákon zde tedy uvádí, že osoba pověřená k výkonu sociálně právní ochrany dětí, v tomto 

případě školní sociální pracovník, může vykonávat činnost, která se v jisté oblasti překrývá 

s prací kurátora pro mládež. Nabízí se tedy otázka, zda by školní sociální pracovník mohl být 

nápomocen k řešení jednoho ze zásadních problémů v systému péče o ohrožené děti, a to 

k přetíženosti sociálních pracovníků OSPOD. Z nedostatku kapacit je jejich intervence totiž 

často omezena na kontrolní a represivní řešení krizových situací. Často nezbývá prostor na 

výkon primární prevence, práce s rodinou v jejím přirozeném prostředí a důraz na sanaci 

rodiny. Výbor pro práva dítěte, monitorující naplňování Úmluvy o právech dítěte, České 

Republice opakovaně doporučuje zvýšit kapacity OSPOD a vytvořit systém multidisciplinární 

spolupráce. Pokud by ale na základních školách existoval sociální pracovník, mohl by to být 

on, kdo bude v první linii zajišťovat přímou sociální práci s rodinou. Pracovníka OSPOD by 

pak mohl fungovat jako koordinátor (manažer) sociálně-právní ochrany dětí a 

multidisciplinárního týmu. Klíčová by byla multidisciplinární spolupráce na úrovni terénu, 

dělení  kompetencí a sdílení informací mezi jednotlivými odborníky. Svůj význam zde má 

také komunitní plánování, které zajistí propojení služeb. 

 
 

Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 

2009 až 2011 (MPSV, 2009) uvádí, že „prevence ohrožení dítěte a rodiny s důrazem na 

podporu rodiny, včasnou identifikaci možného ohrožení, rychlé a funkční vzájemné 

vyrozumění zapojených pomáhajících subjektů a kompetentního vyhodnocení situace je 

předpokladem minimalizace využití represivních opatření a opatření vedoucích k porušení 

práv dítěte a rodiny. Posílení prevence tak bude mít i dopad v oblasti financování systému, 

kdy důrazem na předcházení rozvinutí ohrožení dítěte a rodiny nebude nutné přistupovat k 

nákladnějším řešením situace (ústavní výchova).“6 

                                                 
6 V dětských domovech u nás žije dlouhodobě cca 7 500 dětí. Připočítáme-li ještě děti žijící v ústavech sociální péče, 
dostaneme celkový počet okolo 20 000 dětí.  Tento počet je jeden z nejvyšších v EU. Počty dětí v ústavech se dlouhodobě 
nesnižují a doba pobytu se nekrátí. 
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Školní sociální pracovník je osoba, která může mít z povahy každodennosti a častého 

kontaktu v prostředí základní školy velmi blízko k žákovi, rodině a jejím příp. životním 

obtížím. Může tak zajistit účinnou pomoc rodině, realizovat včasnou intervenci a předejít tak 

rozvinutí problému až k jeho případnému represivnímu řešení. 

 

Podíváme-li se na cíle uvedeného akčního plánu, zjistíme, že by školní sociální 

pracovník měl v multidisciplinárním týmu péče o ohrožené děti své nezastupitelné místo. 

Jakým způsobem by jednotlivé cíle mohl naplňovat plyne z předchozích kapitol této práce, 

z kapitol o náplni profese školní sociální práce. 

„Cíle transformace systému práce s ohroženými dětmi a rodinami: 

- zvýšení kvality práce a dostupnosti služeb pro ohrožené děti a rodiny (ukotvením 

společných standardů kvality péče o ohrožené děti, nastavení systému 

celoživotního vzdělávání pro pracovníky v systému péče o ohrožené děti, 

síťováním a optimalizací služeb pro ohrožené děti a rodiny, přenesením důrazu na 

primární prevenci, která zabrání zbytečnému, byť krátkodobému, umisťování dětí 

do ústavní péče, optimalizací řízení, kontroly a financování péče o ohrožené děti), 

- sjednocení postupu pracovníků při řešení konkrétní situace ohrožení dítěte 

(případová konference, individuální plán práce s klientem), 

- snížení počtu dětí dlouhodobě umístěných ve všech typech ústavní péče posílením 

preventivní složky práce s ohroženým dítětem a rodinou, rozvojem podpůrných 

služeb pro ohrožené dítě a rodinu, navýšením počtu kvalifikovaných pracovníků, 

- zvýšení životních šancí dětí, podpora rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání a 

rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu a zachování životní 

úrovně nezbytné pro jejich tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální vývoj.“ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
Problém je mj. v tom, že nejlepší zájem dítěte je zde chápán odděleně od rodiny a vazby dítěte, zejména citové, nejsou 

dostatečně respektovány. Dítě se umístí do instituce a jeho osud se často dál řeší mimo rodinný systém. 
Nedostatečný respekt k právu na rodinný a soukromý život je symbolizován i postojem státu. Česká republika přijala 

Úmluvu o právech dítěte s výhradou k článku 7. Tedy k článku, týkající se práv dítěte znát své rodiče – ČR toto ustanovení 
vztahuje pouze na případy, pokud nedošlo k trvalému osvojení dítěte.              
 



 40 

4. Historický vývoj školní sociální práce ve sv ětě 
 

 Na počátku je třeba uvést, že kapitola je zpracována převážně z knihy 

School social work worldwide autorů M.Huxtable a E.Blyth (2002). Jde o překlad a volný 

výtah z kapitoly s názvem „How school social work developed around the world“. 

 

 Počátek rozvoje školní sociální práce úzce souvisí se zavedením povinné 

školní docházky. Právní normy vyžadující povinnou školní docházku jsou normativní akty, 

jejichž základním smyslem je zvyšování gramotnosti a vzdělanosti obyvatel států po celém 

světe. Postupné vymícení negramotnosti přímo navazuje na zavedení povinné školní 

docházky a v zemích, které ji zavedly, je nyní negramotnost minimální. Pro lepší orientaci 

v časovém průběhu je na místě uvést, že povinná školní docházka byla např. v Anglii 

zavedena ke konci 19 stl., v Kanadě v  70.letech 19 stl. a veškeré státy USA ji zavedly roku 

1918. Na českém území povinnou školní docházku dětí od 6 do 12 let zavedl roku 1774 

Všeobecný školní řád Marie Terezie. Bezplatné základní vzdělání, které je povinné, 

ustanovila jako jedno z lidských práv v roce 1948 Všeobecná deklarace lidských práv (čl. 26). 

  

 Při zavedení povinné školní docházky a realizaci nového práva na základní 

vzdělání se však začaly objevovat praktické překážky. Tyto překážky byly převážně socio-

ekonomického charakteru. Vzhledem ke skutečnosti, že děti často doplňovaly svou prací 

rodinný příjem financí a potřebovaly čas na své zaměstnání,  rodiny neměly pochopení pro 

užitek a přínos vzdělávání a pravidelného navštěvování školy. Vyvstala tedy otázka 

protichůdných zájmů – školy byly povinny zajistit naplňování povinnosti školní docházky a 

rodiny potřebovaly pomoci s umožněním dětem pravidelné navštěvování školy. 

 

 Počátky školní sociální práce se nacházejí ve Velké Británii a v USA. 

V obou místech školní sociální práce započala na přelomu 19. a 20. stl.  

 V Anglii byl prvopočátek školní sociální práce v zavedení pozice 

„kontrolora školní docházky“ a o století později se vyvinula pozice školního sociálního 

pracovníka jako školního pracovníka pro podporu vzdělávání, usnadňování spolupráce mezi 

rodinou, školou a komunitou a řešení psychosociálních obtíží žáků.  

 Ve spojených státech amerických byla nejprve zavedena pozice „visiting 

teachers“, jejichž cílem byla podpora komunikace rodiny a školy a podpora pravidelné školní 

docházky. Role „navštěvujícího učitele“ postupem času plynule přešla k sociální práci 
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v pravém slova smyslu se širokou škálou kompetencí a poskytovaných služeb. Funkce 

školního sociálního pracovníka pak byla ustanovena ve 30.letech 19. stl. K rozšíření školní 

sociální práce v USA výrazně přispěla změna pohledu na práva lidí handicapovaných a různě 

znevýhodněných, a také politicko-ekonomické změny, které měly dopad na strukturu rodiny  i 

vlivy zvyšujících se sociálně-ekonomických a školních tlaků na děti.   

 Nárůst školní sociální práce v praxi vedl k vypracování směrnice s názvem  

Standardy školní sociální práce, která byla vytvořena na úrovni NASW roku 1978 a která 

vytvořila jednotný rámec školní sociální práce po stránce obsahové, ale také etické, neboť 

funguje jako etický kodex pro školní sociální pracovníky.  

 

 Vraťme se ovšem do Evropy a to do míst, kde je v současné doby školní 

sociální práce na vysoké úrovni. Ve skandinávských zemích byla zavedena pozice školního 

sociálního pracovníka mezi 40. a 70.lety 19. stl. Role sociálního pracovníka ve škole zde 

zahrnuje jak sociální práci, tak i poradenství se silným důrazem na prevenci. Pracovník se zde 

nazývá „školní kurátor“. V Holandsku byla školní sociální práce zavedena také, a to již ve 

40.letech 19. stl. 

 

 „Školní sociální práce je plně legitimizována ve 41 zemích světa a téměř 

každý měsíc přibývají další. Nejvyšší počet pracovníků je v USA (přes 16 000), ve Velké 

Britanii (3 000), Švédsku (1 500 – 2 000), Německu, Saudské Arábii a Spojených arabských 

emirátech. Země s mladým programem školní sociální práce jako jsou Maďarsko, Makedonie, 

Japonsko, Sri Lanka a Tchai-wan mají okolo 50 sociálních pracovníků. Např. Austrálie má 

tak malý počet pracovníků, že se z tohoto důvodu specializují jen na několik základních 

funkcí jako je např. krizová intervence. Pákistán a Nepál jsou v začátečním stádiu mapování 

veškerých informací o školní sociální práci. The International Network for School Social 

Work dále uvádí tyto země, které mají ve svých školách sociální pracovníky: Argentina, 

Bahamy, Kanada, Hong Kong, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Ghana, Island, Indie, 

Korea, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Kyrgystán, Mlata, Mongolie, Nizozemí, Nový Zéland, 

Norsko, Poslo, Rusko, Slovensko, Singapur, Švýcarsko, Uganda, Rakousko, Vietnam. V 

těchto zemích pracuje celkem více než 27 000 školních sociálních pracovníků. 

 

 

 Školní sociální práce je nově zaváděna v Rakousku, Novém Zélandu, 

Švýcarsku, Saudské Arabii, Srí Lance, Makedonii a několika zemích východní Evropy, jako 
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je Litva, Maďarsko a Estonsko. Nelze opomenout ani Rusko. Pro školní sociální práci, která 

započala své fungování v posledních 30.letech je typické, že stále definuje svou roli a 

interpretaci obsahu, cílů a kompetencí této práce jak směrem k veřejnosti, tak i směrem 

k odborným kruhům.“ (Huxtable, 2002, str. 9) 

 

 Školní sociální pracovníci disponují vědomostmi a dovednostmi 

k pomáhání řešení nejrůznějších psychosociálních problémů žáků. Bez intervence sociálních 

pracovníků ve školách vedou problémy dětí často k jejich sociální vyloučenosti, trestání nebo 

nedokončení či častému střídání školy. Škola je logickým místem pro poskytování sociálních 

služeb dětem, které tuto pomoc potřebují.  

 Je pozitivním faktem, že lze konstatovat, že školní sociální práce se rozvíjí a 

stává se silnější a lépe zakotvenou odbornou profesí. Je o ní ovšem bohužel málo známo a 

informace se těžce dohledávají, neboť existuje výrazný nedostatek mezinárodních 

srovnávacích studií a sdílení odborných a teoretických informací i zkušeností v praxi. 
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5. Školní sociální práce ve sv ětě 
 

Následující kapitola představuje pět zahraničních systémů školní sociální práce. Na jejím 

začátku je nutno uvést, že vhledem k obtížnosti dosažení odborných zdrojů k tomuto tématu 

v anglickém jazyce, půjde převážně o volný překlad a výtah z několika kapitol knihy od 

Marion Huxley s názvem School Social Work Worldwide, vydané v roce 2002 americkou 

asociací National Association of Social Work. Text je prokládán také informace z dalších 

zdrojů, které uvádím v citacích. 

 

5.1. Školní sociální práce v zemích st řední a východní Evropy: 
Podpora d ětí v období spole čenské transformace 
 

Trendy školní sociální práce v  zemích střední a východní Evropy lze popisovat 

společně, neboť všechny sdílí stejnou historii. Sdílí historii komunismu, která zásadně 

ovlivnila společenský, kulturní i politický život v těchto zemích, také však život na poli 

sociální práce. Každá země má  samozřejmě svou kulturu, historii i mentalitu, avšak 

skutečnost pádu komunismu a vznik nového politického zřízení je velmi spojuje. 

 

Průzkum situace na poli péče o ohrožené děti a mládež v těchto zemích je z velké části 

zastoupen organizací UNICEF a jejím centrem ICDC (International Child Development 

Center). Centrum se zabývá úkolem monitorovat a analyzovat veřejnou politiku a sociální 

podmínky v zemích střední a východní Evropy a jejich dopady na děti i jejich rodiny. 

V oblasti střední a východní Evropy je přibližně milion dětí. 

5.1.1. Historické vlivy 
Podíváme-li se do nedávné historie těchto zemí, spatříme několik specifických vlivů 

ovlivňujících celospolečenské klima i kvalitu života ve společnosti.  Na kvalitu života dětí 

měla negativní dopad  počáteční fáze komunismu, války, emigrace, hlad i narušení struktury 

rodiny. Postupem stabilizace tohoto autoritativního režimu a jeho expanze docházelo stále 

více ke znevažování lidskosti občanů, dospělých i dětí. 

Nicméně, i komunistické země ve svém zájmu vytvářeli instituce a systémy, které 

podporovaly zabezpečení a prospěch dětí a uspokojení jejich základních společenských 

potřeb. Bylo garantováno široké spektrum bezplatných služeb, jako je lékařská péče, péče o 
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děti předškolního věku, základní vzdělání v rámci povinné školní docházky,  dotované obědy 

ve školách, mimoškolní a prázdninový program aj. Toto vše pomáhalo rodinám spojit péči o 

děti s pracovní aktivitou a pomáhalo dětem dosáhnout na minimální standardy nutné výživy a 

rozvoje.  

Obecně vzato, navzdory rozsáhlé síti centrálně kontrolovaných podpůrných institucí 

tyto země vykazovaly nelidský a nehumánní přístup k potřebným občanům jako jsou 

handicapovaní, zranitelní či delikventní děti i dospělí. Přísné udržování práva a pořádku za 

železnou oponou potlačovalo některé ohrožující jevy jako jsou trestné činy mladistvých, 

zneužívání drog, bezdomovectví, dětskou prostituci. Tyto jevy však nebyly nikdy plně 

eliminovány. Palčivé byly závažné problémy jako vysoký počet dětí ve veřejnosti uzavřených 

ústavech, vysoké procento potratů a úmrtní matek při porodu, kojenecké úmrtnosti a silná 

degradace životního prostředí.  

 

5.1.2. Situace dnes - hlavní sociální problémy dětí zemí východního bloku 
Vysoký počet dětí v ústavech bohužel trápí Českou Republiku nadále. Česká republika je 

pravidelně kritizována Výborem pro práva dítěte, jenž má za cíl sledování naplňování 

Úmluvy o právech dítěte.  

V dětských domovech u nás žije dlouhodobě cca 7 500 dětí. Připočítáme-li ještě děti žijící 

v ústavech sociální péče, dostaneme celkový počet okolo 20 000 dětí.  Tento počet je jeden 

z nejvyšších v EU. Počty dětí v ústavech se dlouhodobě nesnižují a doba pobytu se nekrátí. 

Problém je mj. v tom, že nejlepší zájem dítěte je zde chápán odděleně od rodiny a vazby 

dítěte, zejména citové, nejsou dostatečně respektovány. Dítě se umístí do instituce a jeho osud 

se často dál řeší mimo rodinný systém. 

Nedostatečný respekt k právu na rodinný a soukromý život je symbolizován i postojem 

státu. Česká republika přijala Úmluvu o právech dítěte s výhradou k článku 7. Tedy k článku, 

týkající se práv dítěte znát své rodiče – ČR toto ustanovení vztahuje pouze na případy, pokud 

nedošlo k trvalému osvojení dítěte.          

ČR také patří k zemím s velmi vysokým počtem týraných dětí, přičemž případy zachycené 

a řešené příslušnými orgány tvoří špičku ledovce. Dle odhadu nadace Naše dítě, v Česku 

ročně psychické či fyzické týrání zažívá až dvacet tisíc dětí; na Linku bezpečí volá každý 

měsíc 220 dětí, které si stěžují na fyzické či psychické týrání ze strany svých rodičů 

ČR je za tento fakt opakovaně kritizována Dětským fondem UNICEF, který zkoumal 

počty (u)týraných dětí ve 27 evropských státech - Česko patří spolu s Maďarskem, Francií a 

Portugalskem k zemím, kde je situace nejhorší (2006). 
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Jednou z příčin je přetrvávání trendu nasazování ex post represivních opatření a 

podceňování významu prevence. Přitom prioritní by měla být prevence v samotné rodině či 

pomoc při překonávání problému v co nejranějším stádiu.  

 

Podíváme-li se však za hranice naší země, jsou dvě dekády po sametové revoluci již 

velmi dobře známy rizika, pod kterými žijí a vyrůstají děti ve většině částí střední nebo 

východní Evropy. Jedná se o tato rizika: 

 

Chudoba 

Během přechodových let k demokracii vzrostla kriticky chudoba a to převážně 

v zemích bývalého sovětského svazu. Kromě několika výjimek rostla dětská chudoba více než 

míra chudoby obecně, z čehož vyplývá riziko rostoucího počtu zanedbaných dětí, dětí 

podvyživených a jejich nevhodného využívání pro ekonomickou aktivitu k doplnění 

rodinných příjmů, což vede k záškoláctví, ukončení studia před jeho dokončením a tím i 

následné sociální exkluzi a obtížnému uplatnění se na trhu práce. 

 

 

Rizikové chování mládeže 

Nově objevená svoboda v zemích regionu bohužel přinesla také nové typy rizikového 

chování mezi mladými a dospívajícími, které do té doby byly charakteristické pro západní 

společnost. Patří sem nadužívání alkoholu a drog, pohlavně přenosné choroby a pokusy či 

dokonané sebevraždy.  

Unicef podává k tématu toto vyjádření: „Zvýšení výskytu těchto problémů v centrální 

a východní Evropě může být spojen nejen s nárůstem svobody a riskování, ale také se 

zvýšením odpovědnosti a následné frustraci, které jsou mladí lidé vystaveni a také 

neadekvátními společenskými a institucionálními reakcemi na tyto problémy a nedostačující 

intervence. Tradiční mechanismy sociální kontroly jsou oslabeny a instituce, které by 

umožnili odpovídající zabezpečení řešení těchto problémů jsou stále relativně málo 

vyvinuty.“ (Huxtable, 2002, 180 str.)  

Zvýšila se také úmrtnost dospívajících způsobená nehodami, otrávením a násilným 

chováním. 

 

Výskyt kriminality mezi mládeží  
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             Historicky byla v době komunismu nízká míra výskytu kriminality. Nedostatečná 

sociální a politická kontrola veřejných institucí v období jejich vlastní a snižující se 

ekonomická úroveň společnosti vedla k rapidnímu zvýšení kriminální aktivity jak mezi 

dospělými, tak mezi mladistvými. Vysoké procento objasněné kriminality mladistvých se týká 

kriminality proti majetku, jako jsou vloupání, ale i násilné trestných činů. 

5.1.3. Zdravotní  a sociální služby ve školách a současné postavení školního sociálního 
pracovníka 
 

Zajištění mimoškolních aktivit a sociálních a zdravotních služeb školou bylo v době 

komunismu velmi dobře rozvinuto. Do těchto služeb patřilo i dotované jídlo, zdravotní péče, 

mimoškolní aktivity ve volném čase dětí i o prázdninách, ubytování a jídlo pro mimoměstské 

děti. Finanční účast rodiny přitom byla minimální. 

Po pádu železné opony se ve všech zemích začali tyto služby rapidně omezovat. 

Uvedeme příklad Polska, který je velmi podobný České Republice a kde se udály výrazné 

změny jako důsledek zvyšujících se poplatků za služby mimo rámec školních osnov. Klesl 

např. přístup k preventivní lékařské péči. Škola již není pojítkem pro kontakt dítěte se 

praktickým či zubním lékařem. Nyní  se očekává, že děti budou navštěvovat lékařská zařízení 

v místě svého bydliště.  Je to však spojeno s omezením a snížením počtu pravidelných 

lékařských prohlídek. Výrazně klesá i počet dětí, které ve školách obdrží dotované jídlo (na 

6% všech dětí). Unicef k tomu dodává: „Pokud jsou školy chápány jako místa, kde podpora a 

rozvoj dětí má být všestranný a podporován různými způsoby, pak jakýkoli pokles 

podpůrných služeb se ve vzdělávacím systému otiskne jako krok špatným směrem 

s negativními důsledky“ (Hux str.180). 

 

Jaké je však místo školního sociálního pracovníka na pozadí sociálních a vzdělávacích 

změn a demografických trendů ve zmiňovaných zemích? V určitých zemích jako je např. 

bývalé Československo nebo Maďarsko, existovala praxe školního sociálního pracovníka 

před II.světovou válkou.  Po válce však komunistický režim z politických důvodů ukončil 

profesi a vzdělávání v oboru. Důvodem byla ideologická vysvětlení, že socialistický systém 

z povahy svého založení postrádá veškerou deprivaci, a dostatečná institucionální sít je 

prevencí pro kriminalitu a společenské deviace. Z těchto důvodů nebyla sociální práce jako 

profese považována za potřebnou.“ (Huxley, str, 184) 
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5.1.4. Sociální pedagogika vs. Sociální práce 
 

Navzdory popsané ideologii se během doby komunistického řežimu  objevovali 

rozmanité formy odborných aktivit podobných sociální práci. Tyto aktivity byli vykonávány 

osobami s různým odborným zázemím a různými tituly. Můžeme zmínit např. profese 

kurátora či sociálního pedagoga.  

Sociální pracovníci z USA nebo Velké Británie ví např. obecně velmi málo o profesi 

sociálního pedagoga, ale v západní Evropě a v zemích bývalého sovětského bloku se 

historicky vyvinulo mnoho různých forem pojetí a praktických metod této profese. 

Důsledkem rozšiřování mezinárodních kontaktů po otevření hranic v roce 1990 se začali 

anglosaští sociální pracovníci více učit o sociální pedagogice, odborníci v zemích bývalého 

východního bloku o sociální práci a začalo usilovat o definování vztahu mezi sociální 

pedagogikou a sociální prací. 

 

Téma vztahu mezi sociální pedagogikou a sociální prací je téma velmi diskutované a 

tak obsáhlé, že by zasloužilo samostatnou diplomovou práci. 

Pro upřesnění následuje krátká definice oboru sociální pedagogika i sociální práce.  

„Sociální práce je společenskovědní disciplína i oblast praktické činnosti, jejichž cílem 

je odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení sociálních problémů.“ (Matoušek, 2003, 

str.213). 

„Sociální pedagogika je odborná disciplína, která se zabývá rozpoznáváním sociálních 

činitelů ohrožujících vývoj člověka, a uplatňováním postupů, jež vyvažují jejich nepříznivé 

působení.“ (Matouše, 2003, str.210). 

 

             Dle zmiňovaného zdroje autorů Huxley a Blyth se zdá, jako by sociální pedagogika 

mohla být synonymem pro školní sociální práci, vzhledem k tomu, že termín „pedagogika“ se 

velmi úzce váže ke vzdělávání a vyučování. Bylo by to ovšem zjednodušení problému, neboť 

v různých zemích východní i západní Evropy se termín sociální pedagogika týká řady 

různých myšlenkových i praktických opatření. V Rusku se např. sociální pedagogika týkala 

převážně komunitních projektů sociální práce, zabývajících  se převážně státem dotované 

bytové výstavby pro chudší rodiny. Další koncepty sociální pedagogiky zahrnují práci 

v zařízeních jako je vězení, dětské domovy, ústavy sociální péče nebo dokonce i v zařízeních 

rekreačních. 
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               Zajímavý je názor Payneho, který uvádí „…v různých státech se hranice toho, co 

může být popsáno jako sociální práce liší… prostředí a metody se však překrývají…(Payne)“ 

(Huxley, 2002, str.185).  V praxi a napříč národy je pouto mezi sociální prací a sociální 

pedagogikou velmi těsné. Několik asociací sociálních pedagogů jsou např. členy federace 

sociálních pracovníků s názvem International federation of social workers, která sídlí ve 

Švýcarsku. V mnoha zemích střední a východní Evropy provozují také sociální pedagogové 

stejnou praxi jako školní sociální pracovníci. 

 

5.2. Školní sociální práce v Ma ďarsku 
  

 Počátkem 90.let začala některá z maďarských center na pomoc rodinám 

přidělovat svým pracovníkům kompetenci vykonávat sociální práci na poli školy, nacházející 

se v místní oblasti jejich působení a tím založila byla profesi školního sociálního pracovníka.  

 Náplní jejich práce bylo zabývání se problémy identifikovanými školou, 

které se týkali sociálních, emočních problémů žáků a problému naplňování povinné školní 

docházky. Jejich práce zahrnovala domácí návštěvy, sociální šetření a poradenství směřované 

na rodinu, školu i komunitu. 

 Práce sociálních pracovníků zaměřených na školu začala přinášet své 

výsledky a ředitelé škol si brzy uvědomili, jak sociální pracovníci mohou přispět při řešení 

obtíží rodin s narušenou základní funkcí.  

 

 Vlivem legislativních změn po roce 1997 začaly v Maďarsku vznikat 

lokální sociální služby pro dětskou po problematiku. Vzhledem k ekonomickým problémům 

státu  a nedostatku finančních zdrojů dostupných místním orgánům však bylo mnoho školních 

sociálních pracovníků začleněno mezi sociální služby pro děti obecně. Omezila se tak jejich 

působnost ve školách, neboť jim přibyli ještě další kompetence. Mnoho z nich má s dětmi i se 

školami stále dobré vztahy a úzce s nimi spolupracují, ale nemohou plně naplňovat roli 

školního sociálního pracovníka. 

 Ve maďarských školách nyní funguje pozice podobná jako u nás výchovný 

poradce. Jde o školou jmenované učitele, kteří monitorují možné ohrožení žáků školy a 

informují místní  úřady. Tito učitelé ovšem, stejně jako u nás, nemají vzdělání v oboru 

sociální práce a fungují převážně jako administrativní pracovníci. Vzhledem k časovým 

možnostem výkonu této doplňkové funkce se věnují hlavně základním úkolům. Mezi tyto 

úkoly patří sledování pravidelnosti školní docházky dětí, jejichž rodiny získávají dávky 
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sociálního zabezpečení, neboť pokračování finanční podpory je v Maďarsku závislé na 

pravidelnosti školní docházky a školní absence může být důvodem pro ukončení přídavků. 

Přesto mají některé ze speciálních škol mezi svými zaměstnanci školní sociální pracovníky. 

Jsou to např. alternativní školy pro studenty, kteří zanechaly studia. 

 

 Absence školních sociálních pracovníků a nedostatek financí státu na 

podpůrné služby ve školách se projevují i ve vztazích samotných žáků ke škole jako 

k instituci. V roce letech 1997-1998 uskutečnila WHO mezinárodní studii ve 28 zemích světa. 

Dle výsledků studie byli maďarští žáci věku 11, 13 a15 let čtvrtí nejnižší, kdo odpovídali, že 

svou školu „nemají moc rádi“. Pod nimi se dále umístilo Finsko, Česká republika a 

Slovensko. 

 

 Závěrem můžeme říci, že by Maďarsko mělo silněji zvážit zaměstnávání 

sociálních pracovníků ve svých školách. A to z důvodu zlepšení klimatu ve školách a pomoci 

učitelům, studentům i jejich rodinám při řešení problémů. Existuje zde jistý optimismus, 

neboť v maďarské kultuře je tradičně kladena vysoká hodnota dětem. Dokazuje to i 

jedinečnost Maďarska ve snaze prudce snižovat počet dětí v institucionální péči, což je 

problém, který se týká obecně všech postkomunistických zemí. Odhaduje se, že ve střední a 

východní Evropě je přibližně milion dětí v takové péči. 

 

5.3. Školní sociální práce na Slovensku 
 

Na Slovensku je situace obdobná jako v ostatních postkomunistických zemích. Na 

rozdíl od České Republiky je však možné nalézt ve slovenských zdrojích jisté první 

vlaštovky, které poukazují na tendence k rozpracovávání koncepce profese školního 

sociálního pracovníka a snahu o její brzké zavedení do škol.  

První rozpracování pochází z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnavě, 

Katedry teórie sociálnej práce. V rámci projektu Vega - Možnosti práce s neorganizovanou 

mládeží z roku 2006 započala katedra za spolupráce jejích studentů rozpracovávat koncepci 

profese sociálního pracovníka ve školách. Od září 2006 se dokonce podařilo vytvořit 2 

pracovní místa školního sociálního pracovníka a to v Trnavě a v Považskej Bystrici, kde má 

tamní sociální pracovník na starosti hned 3 školy. Od roku 2007 tato pozice funguje i v Nové 

Dubnici a v Trenčíně. 

V Trnavě jde o projekt Rímské únie rádu sv. Uršule, která rozhodla,  že 

experimentálne zřídí na jeden školní rok (od září 2006) funkci školní sociální pracovnice na 



 50 

své ZŠ a Gymnáziu, jehož je zřizovatelem. Unie projekt také financovala. Pročetla jsem 

stránky těchto dvou škol, abych zjistila, zda projekt přinesl pozitivní výsledky a školní 

sociální práce stále pokračuje. K tématu na nich však není příliš informací. Sociální práce na 

základní škole však stále pokračuje, nyní tedy již pátým rokem. Zda pokračuje i na gymnáziu 

se mi však bohužel zjistit nepodařilo, neboť na webových stránkách školy o školním 

sociálním pracovníkovi není žádná zmínka.V rámci Považskej Bystrice nové pracovní místo 

financuje město a tamní sociální pracovník Mgr.Peter Lengyel je ve své profesi stále velmi 

aktivní, a to i ve směru propagace profese a vytváření odborných textů o školní sociální práci. 

Zmiňovaná Katedra teórie sociálnej práce ve spolupráci s městy Trnava a Považská 

Bystrica uspořádaly v roce 2008 první konferenci na téma školní sociální práce a bulletin jako 

výstup z ní je zdrojem mnoha velmi potřebných informací pro rozvoj tohoto oboru. V textech 

bulletinu se dle různých zdrojů přirozeně zaměňuje termín školní sociální pracovník a sociální 

pedagog, je však míněn téměř stejný obsah činnosti těchto dvou různě nazývaných odborníků.  

 Jisté přípravy pro zavedení toho povolání do škol organizuje i Universita 

Komenského, kde se na Pedagogické fakultě nyní vyučuje předmět Sociální práce ve škole. 

Pro doplnění si uvedeme výtah z obsahu sylabu tohoto předmětu. Tématem je škola jako 

sociální instituce (důraz na socializační funkci školy), sociální problémy a škola (sociální 

problémy ve společnosti a v rodině), sociální problémy ve škole a klienti školního sociálního 

pracovníka (žák, učitel, rodič), příslušná legislativa a subjekty participující při sociálních 

problémech ve škole (školní psycholog, výchovný poradce, třídní učitel, sociální pedagog). 

 

 Obdobný problém jako v České Republice se však objevuje i na Slovensku, 

a to nedostatečné, ba až absentující legislativní zakotvení profese.  Malá zmínka se objevila 

v Miléniu – Národním programu výchovy  a vzdělávání. Hovoří se zde okrajově o tom, že by 

stálo za to zvážit v budoucích 15-20 letech zavedení školní sociální práce. Slovensko je 

uváděno jako země, která je členem The International Network for school social work.  

 

 

5.3.1. Budoucí směřování 
 Země střední a východní Evropy, které zažily desetiletí komunistického 

autoritářství, čelí ohromným výzvám v přeměně ekonomických a politických struktur v rámci 

volného trhu a demokratického modelu uspořádání společnosti a hodnotového žebříčku.  

Vzdělávací instituce, připravující nadcházející generaci, mají zcela zřejmě zásadní roli 

v procesu transformace společnosti a vybavování nových generací dovednostmi členů 
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občanské společnosti. To však ale znovu připomíná myšlenku transformace školy, kdy i školy 

samotné musí podstoupit přeměnu od čistě vzdělávací instituce k instituci také socializační. 

Školní sociální práce a sociální pedagogika tak může velmi podstatně přispět k vývoji ve 

střední a východní Evropě. 

 

 

5.4. Školní sociální práce v N ěmecku 
 
 Školní sociální práce je v Německu relativně nová a stále se rozvíjející 

profese.  Její počátek se datuje na rok 1970. I přes to je to již nyní relativně dobře zavedená 

profese, a to na různých typech škol a v různých lokalitách. Vzrůstá počet publikací a 

výzkumů o této mladé profesi. Na vznik oborových organizací a tématických časopisů však 

Německo stále ještě čeká.   

 Přesto je však obtížné kvantifikovat počet sociálních pracovníků 

v německých školách. Jejich působnost je totiž determinována tím, v jaké správní oblasti se 

příslušná škola nachází. Dle finančních možností lokalit a jejich priorit pak můžeme 

zpozorovat značné výkyvy v počtu školních sociálních pracovníků. V bývalém západním 

Berlíně je např. zaměstnáno přibližně 1000 školních sociálních pracovníků, v severním 

Vestfálsku je jich okolo 1500. Naopak v Hamburku je jich poměrně málo a to důsledkem 

úsporných opatření za účelem omezení veřejných výdajů. 

 Ředitelé škol v některých oblastech země si nenajímají školní sociální 

pracovníky dokonce vůbec. Je to výsledkem místní sociální politiky a pevně zavedeného 

principu subsidiarity. V praxi této oblasti to znamená, že nadřazené složky (obecní úřad, 

škola) přebírají odpovědnost za sociální situaci dítěte a jeho rodiny až ve chvíli, kdy subjekt, 

jehož se sociální situace týká, není schopen se s ní vypořádat sám svými silami nebo za 

pomoci dalších subjektů ze sociální sítě svých nejbližších. Významná část odpovědnosti a 

práva vychovávat děti je tedy přiznávána rodině. Takováto regulace je striktně uplatňována 

např. v Hesensku. 

 

 Základní aktivitou školních sociálních pracovníků není pouze léčba 

individuálních symptomů, ale hlavně pokus dosáhnout holistického přístupu při řešení obtíží.  

Důraze je kladen na pochopení potřeb žáků ne jen ve škole, ale také v jejich celkovém 

životním prostředí. Efektivní a pravidelná spolupráce se státními i nestátními sociálními 

službami pro děti a mládež  je nedílnou součástí školní sociální práce.  
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Mezi hlavní cíle školní sociální práce v Německu patří těchto 5 cílů:  

1. Prevence poruch chování v prostředí školy – sociální pracovník školy je povinen 

využít všechna opatření pro omezení rizikového chování u jednotlivých žáků. 

Intervence úřadů pro ochranu dítěte nastupuje až ve chvíli, kdy jsou tato opatření 

shledána jako neúčinná. 

2. Podpora sociálních kompetencí dětí a mládeže skrze cílené aktivity. 

3. Podpora spolupráce školy a služeb pro děti a mládež. 

4. Určování priorit pro školní sociální práci ve spolupráci s vedením školy. 

5. Informovanost rodičů ohrožených dětí o psychosociálních službách a jejich podpora 

v uskutečňování kontaktu a využívání těchto služeb. 

 

 Stejně jako není možné uvést přesný počet německých školních sociálních 

pracovníků, není ani možné plně popsat spektrum služeb, které němečtí školní sociální 

pracovníci nabízejí. Jeho variabilita je opět založena na regionu, té které škole a požadavky 

vedení, ale také na aktivitě a odolnosti samotných sociálních pracovníků, na jejich osobním 

uvážení a zhodnocení potřeb studentů a tím vymezení priorit profesionální intervence. 

Metodika práce je však obdobná. Základem je individuální a skupinová práce s klienty a 

zapojení učitelů při řešení problému. Neodmyslitelnou součástí služeb je také dobrovolná 

účast studentů a vzájemná důvěrnost. 

 Do školní sociální práce v Německu patří i práce se studenty v jejich 

volném čase, kdy je pracovník zapojen do volnočasových aktivit studentů, účastní se 

setkávání studentských klubů a nabízí příležitosti k diskusím na zajímavá témata, jako je např. 

integrace zahraničních studentů. Důležitá je také asistence školního sociálního pracovníka při 

přechodu studentů do práce nebo nového učebního oboru, kariérová orientace a poradenství. 

 

 Za zmínku stojí také aspekt vztahu školních sociálních pracovníků a učitelů 

škol. Někteří odborníci zmiňují problém, že v Německu (avšak nejen v Německu) bývají 

vztahy těchto svou skupin profesionálů plné rozporů. Vzhledem k tomu, že učitelé 

právoplatně nesou odpovědnost za sociální rozvoj žáků, zavádění školní sociální práce může 

být chápáno jako kritika učitelů ve vypořádání se s tímto aspektem vzdělávání. Napětí někdy 

způsobuje také to, že učitelé vnímají školní sociální pracovníky jako ty, kteří jsou ve škole od 

toho, aby řešili a vyřešili se studentem jeho problém a poslali ho zpět na vyučování 

„vyléčeného“. Sociální pracovníci zase vnímají učitele jako ty, kteří se zajímají pouze o 

předání látky dle školních osnov beze ohledu na rozvoj osobnosti žáků. Jedním z hlavních 
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úkolů sociálních pracovníků je tedy také podpora spolupráce s učiteli, vybudování partnerství 

a vzájemného respektu ke specifikům obou profesí. 

 

5.4.1. Budoucího směřování 
 Velká výzva pro německé školní sociální pracovníky je spatřována v 

podpoře co nejefektivnější spolupráce mezi službami pro děti a mládež.  

 Sociální pracovníci ve školách mají také za nejbližší cíl vyvíjet jasný  a 

srozumitelný profil jejich profese, určit její cíle a identifikovat cílové skupiny pro své služby. 

Jinak totiž nebude moci být naplněna jejich role jako taková, natož ve spolupráci a partnerství 

se školou i ostatními službami a odborníky. 

Zásadní je také vzdělávání a možnosti praxe ve školách již při studiu tohoto oboru. 

Vzhledem k ne příliš dlouhé historii této profese v Německu je třeba zavést vzdělávací 

možnosti, synchronizovat kurikula vzdělávání, ujasnit standardy kvality práce a cíle jejího 

rozvoje, zavést efektivní metodiku práce a výzkumné činnosti v oboru.  

 

5.5. Školní sociální práce v Anglii 
 

 V Anglii není příliš nezaveden termín „school social work“. Ačkoli se 

v některých částech země užívá termín „education social work“, mnohem běžnější jsou 

termíny „education welfare servis“ (EWS) a „education welfare officer“ (EWO).  

 Počátky EWS se datují na konec 19.stl, kdy byli ustanoveni úředníci jako 

hlídači školní docházky. V Anglii dodnes existuje shoda, že hlavní odpovědností školních 

sociálních pracovníků je záležitost pravidelné školní docházky, což je podloženo i výzkumy 

v praxi o obsahu jejich činnosti.  

 

Příkladem podpory školní docházky nám bude velmi úspěšný program uskutečněný 

v Essexu s názvem „Kontaktovat hned první den“. Cílem programu bylo kontaktovat všechny 

rodiče žáků, kteří spadají do cílové skupiny záškoláků, tedy žáků s neomluvenou absencí ve 

škole. Každé ráno se ve škole provedla registrace dětí, kteří nebyli ve škole bez omluvení. 

Následně byli kontaktování jejich rodiče. Pokud nebylo možné rodiče telefonicky 

kontaktovat, sociální pracovníci docházeli na domácí návštěvny přímo do rodin záškoláků. 

Pokud nebyla možná ani domácí návštěva (pracovník nebyl vpuštěn do bytu, opakovaně 

nikoho nezastihl, atd.), pokračovalo vedení školy i učitelé v pravidelné snaze kontaktovat 

rodinu telefonicky. 
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Úspěch projektu se dostavil až nečekaně brzy. Po několika takových kontrolách 

přestávali studenti docházet do školy pozdě. Během jeho uskutečňování klesl počet 

neomluvených absencí na polovinu.   

Účinnost telefonického kontaktování rodičů při výskytu záškoláctví se prokázala i 

v další projektech s cílem omezit záškoláctví.  

 

EWO jsou však samozřejmě zapojeni do práce s mnoha různými dalšími typy obtíží 

žáků, a to prostřednictvím přímé práce s klientem tedy dětmi, mládeží a jejich rodinami. 

Jejich práce zahrnuje tyto oblasti a cílové skupiny: 

- předškolní děti (např. pomáhání rodičům při shánění jeslí nebo jiných denních zařízení 

pro péči o předškolní děti) 

- zaměstnávané děti 

- spolupráce mezi jednotlivými službami, jejichž práce se týká speciálně ochrany dětí a 

soudnictví mládeže 

- zabezpečení alternativního vzdělání pro děti, které chodí trvale za školu či byly ze 

školy vyloučeny 

- mladí opatrovníci 

- těhotné studentky a studentky, které jsou již při studiu matkami 

- děti z migrujících rodin 

- děti žijící v institucionální péči 

- žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

- děti, které zažili zneužívání 

- žáci, kteří jsou vystaveni rizikovému chování nebo rizikovým vztahům 

- rodiče všech dětí uvedených kategorií 

- příprava posudků pro soudy (např. při soudním jednání, kde je obžalovaným 

mladistvý, jednání z důvodu prokázaného Sy CAN, rozsáhlém záškoláctví) 

- poskytují rady týkající se materiálního zabezpečení, jako je např. školní jídlo zdarma, 

ošacení, atd.  

- přispívají k doškolovacím kursům pro učitele 

 

5.5.1. Budoucí směřování 
 V otázce budoucnosti školní sociální práce v Anglii jsou zmiňovány jsou 3 

zásadní klíčové oblasti. Jde o vysvětlování a objasnění role školních sociálních pracovníků, 

rozvoj a hodnocení výsledků intervencí a rozvoj a hodnocení vztahů s ostatními službami. 
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 Jak již bylo zmíněno, původním obsahem školní sociální práce v Anglii 

bylo vymáhání povinné školní docházky. Dodnes je patrné dědictví této historie, které 

dokazuje fakt, že hlavní role školní sociální práce je ve zvýšení školní docházky a omezení 

záškoláctví. Zvyšující se školní docházka se zdá jako klíčový prvek strategie vlády pro 

podporu sociálního začlenění. 

 Školní sociální pracovník v Anglii tradičně pracuje s žáky individuálně či 

skupinově, pracuje i s jejich rodinami. Vládní audit v roce 1999 však vznesl otázku, zda-li 

jsou tyto metody práce dostačující pro dosažení příslušných cílů a v závěrečné zprávě bylo 

proneseno doporučení, že pro větší efektivitu práce v této oblasti je nutno zlepšit školní 

management pro řešení školní absence a rizikového chování. Ministerstvo školství a 

zaměstnanosti pak navrhuje větší zaměření školní sociální práce na „poskytování 

strategických rad a vodítek týkajících se školní docházky, zahrnující politická opatření a 

příklady dobré praxe, monitorující naplňování cílů v praxi a, což je důležité, mapování také 

zpochybnění a příkladů praxe špatné.“ (Huxley, 2002, str.27). 

¨ 

5.6. Školní sociální práce ve Finsku a dalších skan dinávských 
zemích 
 
 První školní sociální pracovníci byli v Norsku a ve Švédsku jmenováni ve 

40.letech 19.stl, a to na středních školách. Na norských základních školách byli vytvořeni ke 

konci let 50. V letech 1966 a 1967 zde bylo státním opatřením stanoveno, že školní sociální 

pracovník je povinnou součástí pracovního týmu každé střední školy. V Dánsku byl prvně 

zaveden v 60. letech a na Islandu v roce 1977. Ve Finsku to pak bylo také v 60.letech.  

 Ve Finsku je školní sociální pracovník tradičně znám pod názvem „školní 

kurátor“ (koulukuraattori). Latinský původ slova kurátor znamená „ten, kdo pečuje“. 

 Ve skandinávských zemích je školní sociální práce především záležitostí 

obce. Přímý nadřízený školních sociálních pracovníků ve Finsku je tedy vedoucí úředník 

odboru vzdělávání místního úřadu. Někteří školní sociální pracovníci však také pracují pod 

sociálními službami a jejich přímý nadřízený je pak ředitel dané služby. 

 Finský školní sociální pracovník má obvykle pole působnosti ne v jedné, ale 

průměrně ve 2 až 4 školách, nejvíce pak v 10 až 12. V některých městech Finska, Švédska a 

Dánska má školní sociální pracovník, pracující nejen pro školu ale i pro nějakou sociální 

službu, navíc povinnosti vyplývající z práce v této organizaci. 
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 V této části kapitoly se zaměřím na popis systému školní sociální práce ve 

Finsku. Je však třeba upozornit na to, že Finský, Švédský, Islandský, Norský a Dánský model 

jsou si velmi podobné.  

 Školní sociální pracovníci zde intervenují na individuální, skupinové i 

institucionální úrovni a pracují metodou případové práce, skupinové práce, poskytují 

konzultace a organizují proces mapování potřeb žáků. Důraz je kladen na pomáhání všem 

studentům rozvinout jejich vlastní potenciál a také  poskytnutí podpůrných služeb těm 

studentům, jejichž sociální okolnosti jim zabraňují být ve škole úspěšní. Konkrétně jde 

převážně o konflikty v rodině, zneužívání drog a alkoholu, psychické a zdravotní problémy a 

domácí násilí. Snížení energie a motivace žáků a záškoláctví je typickým indikátorem těchto 

problémů. Školní sociální pracovník za pomoci učitele pracuje také se třídami, které nefungují 

kolektivně a mají narušené sociální vztahy a disciplínu. Nedílnou součástí práce je také 

vytváření posudků a odporných zpráv, které jsou pak použity pro vytváření nových školních 

osnov. 

          Mnoho školních sociálních pracovníků se podílí na organizaci rodičovských aktivit, 

jako jsou např. rodičovské skupiny nebo pořádají diskusní skupiny rodiče, kteří potřebují 

podporu. Při takových setkáních je role sociálního pracovníka spíše ve facilitaci a moderování 

komunikace zúčastněných než-li v podávání rad. 

 

V průběhu let se školní sociální práce transformovala od převážně individuální práce 

tváří v tvář k práci využívající spolupráci vedení školy, učitelů, sociálních služeb a dalších 

institucí pro děti a mládež. Zatímco by dříve učitelé referovali školním sociálním 

pracovníkům, jaký „obtížný případ“ ve třídě mají, dnes se již naučili vypořádat se 

s problémem sami a obracet se na sociálního pracovníka jako na poradce a konzultanta. 

Mnoho zkušených školních sociálních pracovníků je zde specializováno na práci s rodinou či 

rodinnou terapii a také na týmovou práci, která je velmi užitečná pro usnadnění holistického 

přístupu při řešení problémů žáků. 

 Školní sociální pracovník je také členem školního poradenského týmu, ve 

kterém se pravidelně, nejčastěji jedenkrát týdně scházejí různí odborníci jako je ředitel školy, 

třídní učitel, speciální pedagog, školní sestra, psycholog aj.. Tým vytváří individuální plány 

pro jednotlivé studenty nebo skupiny studentů, které potřebují podporu (např. při integraci 

handicapovaných studentů) a zapojují do nich multidisciplinární odporné dovednosti 

jednotlivých členů týmů. Plány jsou pak také povinně konzultovány s žáky a jejich rodiči. 
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 Velmi aktivní roli má školní sociální pracovník také v trvalém boji proti 

šikaně. Ve Finsku je jednou z užívaných strategií tzv. vrstevnické poradenství, ve kterém 

starší student poskytuje příslušnou instruktáž obrany proti šikaně. Tito studenti jsou pod 

supervizí sociálních pracovníků nebo učitelů. Cílem aktivit je spřátelit se a podporovat mladší 

studenty. 

5.6.1. Budoucí směřování 
 Vzhledem k dobře rozpracovanému a fungujícímu systému školní sociální 

práce ve skandinávských zemích se může zdát, že je tato profese zde dobře zavedena a má 

vybudovanou silnou pozici. Je třeba mít ovšem na paměti, že zde funguje přibližně čtyřicet let 

a stále se vyvíjí. Za poslední léta se vyvíjí směrem ke komunitně orientované preventivní 

sociální práci, stále však s důrazem na individuální práci s klientem.  

 Jednou z výzev pro školní sociální práci ve skandinávských zemích je 

posílení výzkumu na poli školní sociální práce. Takové výzkumy by mohly být vodítkem pro 

sjednocení cílů a metod školní sociální práce na úrovni jednotlivých států. V nynější situaci je 

tato profese založena na individuálním charakteru jednotlivých oblastí a je obtížné podat její 

obecný, detailní popis. Je však možné vysledovat rostoucí oblasti poptávky po specifických 

službách, jimiž je sociální práce se zdravotně znevýhodněnými dětmi, ochrana ohrožených 

dětí, probace a následná péče.  

 

 V nejbližší době je možno očekávat nárůst potřebnosti a poptávky po 

školním sociálním pracovníkovi jako po partnerovi škol, studentů, rodičů a dalších subjektů. 

V minulosti fungující přístup přeposílání dětí se závažnými psychosociálními potížemi do 

psychiatrických léčeben a dalších externích specializovaných služeb se mění a vyžaduje 

nástup a rozšíření služeb nových, které vytvoří potřebné zázemí pro změnu. V budoucnu tedy 

školní sociální práce bude muset pravděpodobně redefinovat svou roli směrem ke službě, 

která je schopna uchopit problém, zorganizovat jeho řešení metodou holistického přístupu a 

problém vyřešit. Role školního sociálního pracovníka by tak měla přejít do role managera 

řešení problému. 
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5.7. Školní sociální práce ve spojených státech ame rických: 
holistický p řístup 

5.7.1. Historie školní sociální práce v USA 
 Amerika je kolébkou školní sociální práce obecně. Její popis i historii si 

tedy popíšeme podrobněji. 

 Školní sociální práce jako nezávislá profese vznikla v New Yorku, Bostonu 

a Hatfordu během školního roku 1906/1907. Za účelem většího propojení s místní komunitou 

a domovem žáků iniciovali pracovníci v místních obecních organizacích první kontakty se 

školami. V roce 1913 započal Výbor pro vzdělávání v New Yorku financovat první program 

týkající se školní sociální práce. Školní sociální pracovníci se tenkrát ještě nazývali „visiting 

teachers.“ První národní konference „Visiting teachers and home school visitors“ se 

zkutečnila v roce 1916 a první „National Association of Visiting Teachers and Home School 

Visitors“  byla vytvořena v roce 1919 čtrnácti ženami, které byli v té době vedoucími 

osobnostmi v oboru.  

 Školní sociální pracovníci („visiting teachers“) sloužili primárně 

k usnadňování vztahů mezi školou, domovem a komunitou a integrace dětí 

z přistěhovaleckých rodin (zpravidla negramotných) do místních škol. 

 Počet školních sociálních pracovníků se pak velmi rozšířil pod patronátem 

newyorského fondu (Commonwealth Fund of New York) zaměřeného na prevenci delikvence 

mladistvých. Tento fond zafinancoval rozvoj nových 30 míst pro školní sociální pracovníky 

ve venkovských a městských komunitách napříč celé země. Když v roce 1930 fond zanechal 

svého financování, 21 lokalit pokračovalo ve financování školní sociální práce z vlastních 

nákladů. I další městské části zaváděli programy školní sociální práce do svých škola. V této 

době jich pak v USA existovalo přibližně 244 školních sociálních pracovníků napříč 31 státy. 

Národní asociace školních sociálních pracovníků (National Association of Visiting Teachers 

and Home School Visitors) rostla a začala svou činnost zaměřovat na vybudování profesních 

standardů a směrnic pro členství v organizaci. 

 Rozvoj školní sociální práce byl velkou měrou zbrzděn v době ekonomické 

deprese ve 30.letech. Pozice školních sociálních pracovníků byly rušeny nebo byly značně 

omezovány jejich služby. Vzrostl zájem o službu poskytující jídlo, přístřeší a ošacení. V této 

době opouštěli školní sociální pracovníci své předchozí role, jejichž obsahem byla kontrola 

naplňování povinné školní docházky a podpora spolupráce mezi domovem, školou a 

komunitou a zaměřovali se na zajišťování základních potřeb a poskytování emoční podpory 

znepokojeným dětem.  
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 V roce 1969 provedla Costin analýzu úkolů školních sociálních pracovníků, 

kterou zveřejnila v odborném časopise pro sociální práci. Stanovila pak devět oblastí, ve 

kterých poskytují školní sociální pracovníci své služby. Šlo o případovou práci s žáky a jejich 

rodinami, case management, interpretaci školní sociální práce dalším institucím, klinická 

léčba dětí, podpora spolupráce mezi rodinami a místními organizacemi, interpretace situací a 

okolností ohrožení jednotlivých studentů a žáků učitelům, poradenství v oblasti vzdělávání, 

vedení a vytváření taktických přístupů a návrhů politických opatření a služby poskytované 

učitelům. Costin tak odhalila, že sociální pracovníci upřednostňují úkoly zaměřené na 

individuální práci se studenty a činnosti jako je vedení a vytváření taktických přístupů a 

návrhů politických opatření upozaďují a kladou mu nejmenší důležitost. Costin vyzvala školní 

sociální pracovníky ke změně modelu jejich práce s větším zaměřením se na práci s širší 

studentskou populací a vytvářet širší systémové intervence. 

 Obrovskou expanzi zaznamenal obor v 70.letech. Zvýšil se počet 

pracovníků a důraz byl mnohem více kladen na rodinu, komunitu, týmovou práci  pracovníků 

různých služeb pro děti a mládež a integraci handicapovaných studentů. 

 V letech 1980-1990 pak školní sociální práci výrazně ovlivnil značný posun 

v legislativě a ve vzdělávání. Pokračovalo zvyšování počtu školních sociálních pracovníků, 

Národní asociace sociálních pracovníků uskutečnila mnoho konferencí na téma školní sociální 

práce, které značně přispěli k rozvoji tohoto oboru, vznikaly odborné publikace a vědecké 

výzkumy. Obor rozvíjela také nová legislativní opatření týkající se vzdělávání. 

 

5.7.2. Školní sociální práce v USA dnes 
 

 „V ětšina školních sociálních pracovníků dnes pracuje v základních či 

středních školách. Někteří z nich pracují napříč věkovým spektrem žáků nebo různými 

cílovými skupinami, někteří mají na starosti pouze určitou věkovou nebo cílovou skupinu. 

Zvyšuje se také počet pracovníků pracujících v jeslích nebo mateřských školách nebo se 

specifickými cílovými skupinami jako jsou např. žáci bez domova (Allen-Meares, 1996).“ 

(Huxley, 1996, str.43). 

 

 V USA existuje rada pro školní sociální práci s názvem National Council of  

State Consultants for School Social Work Services. Tato rada zveřejňuje stanoviska 

vyžadující, aby více správních oblastí jednotlivých států a jejich úřady pro vzdělávání 

najímali konzultanty pro školní sociální práci z důvodu koordinace aktivit různých organizací 
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a úřadů, a to za účelem poskytnutí odborné podpory v oblasti vzdělávání, programech pro 

rozvoj oboru, hodnocení efektivity programů a spojení komunikace mezi orgány 

poskytujícími vzdělání s profesními organizacemi. V USA nabízejí vzdělávání pro školní 

sociální pracovníky jak regionální a státní, tak i celonárodní organizace. Z organizací 

působících napříč národy můžeme zmínit např. National Association of School Social 

Workers (NASSW) a National Associon of Social Workers (NASW). Ze státních organizací 

je třeba zmínit asociaci státu Illinois s názvem Illinois Association of School Social Workers 

(IASSW), která vydává dvakrát ročně odborný časopis School Social Work Journal. V nynější 

době existují asociace pro školní sociální práci ve 31 státech Spojených států amerických a 

jejich kontaktní informace je možno získat na internetu.  

Je třeba se však také uvést vedoucí organizaci The School Social Work Association of 

America (SSWAA), která byla vybudována za účelem podporovat profesní rozvoj, účast ve 

veřejné politice, komunikaci, výzkum a hodnotící metody profesní činnosti a metodické 

vedení  školních sociálních pracovníků. SSWAA publikuje tématický měsíčník a pořádá 

každoroční konferenci. V roce 1997 SSWA a NASW, oddělení pro školní sociální práci 

podepsali dohodu o spolupráci za účelem zvýšení úrovně školní sociální práce. 

 

„V USA školní sociální pracovníci vykonávají dvě primární funkce: jde o usnadňování 

monitorování a uspokojování vzdělávacích potřeb studentů a žáků ve školách a práce s těmi 

faktory, které narušují kapacitu studentů realizovat jejich vzdělávací potenciál (Freeman, 

1995).“ (Huxley, 2002, str. 44).. 

 

Postupem rozvoje školní sociální práce se v USA vyvinuly různé modely a přístupy 

k oboru. Popisovány jsou přístupy jako je např. tradiční klinický model, který je přímo 

zaměřen na poskytování služeb jednotlivým studentům nebo skupinám studentů, kteří zažívají 

sociální či emoční obtíže, které zasahují do  jejich studijních schopností a potenciálu. Model 

je založen na tom, že dítě či jeho rodina zažívání obtíže a škola, prostřednictvím sociálního 

pracovníka se snaží tyto potíže řešit.  

Anderson popsal v roce tři „modely systémové změny“. Jde o model „přeměny školy“, 

kde je cílem intervence škola, její filosofie a praxe. Dále pak o model „komunitní školy“, kdy 

je prováděna osvěta směrem ke komunitě ohledně toho, co by škola měla nabízet členům 

komunity ale také edukace vedení školy v charakteristice místní komunity a její dynamiky a 

podpora školních komunitních programů. Model „sociální interakce“ pak zdůrazňuje 

reciproční vlivy jednotlivců a skupiny.  
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5.7.3. Metodika školní sociální práce v USA 
 Sociální pracovník v USA, jako všude jinde, pracuje formou individuální či 

skupinové práce. Služby směrované na individuální intervenci zahrnují posouzení a 

diagnostikování žáků, pravidelné telefonní kontaktování rodičů, setkávání s učiteli potýkající 

se s obtížemi atd.  Služby cílené práci se skupinou zahrnují např. vedení skupin pro žáky se 

specifickými obtížemi, nabídky skupin pro osamělé rodiče, nebo facilitace setkání 

zaměstnanců školy za účelem posílení a podpory přeměny pozitivních změn ve škole atd. 

 Školní sociální pracovník pro svou práci shromažduje potřebné informace o 

osobnosti a situace jednotlivých žáků. Zahrnuje to vytváření formálních posudků, vyplňování 

formulářů o dítěti rodiči a učiteli, vytvoření sociální  a vývojové anamnézy dítěte nebo 

pozorování dítěte ve třídě. Jejich práce také vyžaduje mít odborné znalosti o atmosféře ve 

třídě, školním klimatu, demografických informacích o škole a komunitě, informace o zdrojích 

a možnostech komunity a vztahů mezi komunitou a školou.  

 „Školní sociální pracovníci jako členové multidisciplinárních týmů musí být 

schopni definovat svoji vlastní roli, stejně jako chápat a definovat roli dalších odborníků ve 

škole, jako je školní psycholog, výchovný poradce školní sestra (Radin, 1989)“. (Huxley, 

2002, str.46). 

5.7.4. Budoucí směřování 
 
 Zásadní otázkou změny v budoucnosti je otázka vzdělávání školních 

sociálních pracovníků. Ti jsou totiž v USA vzděláváni příliš izolovaně od ostatních ve škole 

aplikovaných odborných disciplin, ačkoli se očekává, že budou aktivními členy 

multidisciplinárního týmu. Vzdělávací instituce zaměřené na sociální práci, vzdělávání, 

zdravotnictví a psychologii by měli systematicky rozvíjet možnosti interdisciplinárního 

vzdělávání. 

 Další výzvou budoucnosti je zvýšení a rozvoj vztahů a spolupráce mezi 

pracovníky pracujícími ve školách a pracovníky pracujícími pod dalšími nejrůznějšími 

službami. Jde o sdílení filosofie společné práce, koordinaci odpovědností, rozdělení 

vedoucích rolí a vyúčtování služeb. 

 

 Existuje však odůvodněný optimismus o budoucím rozvoji školní sociální 

práce v USA.  Školní sociální práci jsou odborné znalosti na systémovém, individuálním, 

skupinovém, vztahovém, organizačním poli a v teoriích potřebných ke změně. Školní sociální 
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pracovníci jsou jedni z těch, kdo budou v 21.století hrát hlavní roli v ulehčování a podpoře 

změn v přípravě studentů, rodin, škol a komunit pro dnešní rychle se měnící svět. Kéž by 

tomu tak brzy bylo i v České Republice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

Empirická část 

6. Role sociálního pracovníka na základní škole 
 

Při definování pojmu role sociálního pracovníka na základní škole vycházím z 

Matouškovy definice role, kterou vymezuje jako „standardy chování, očekávaného od jedince 

v určité sociální pozici, které určují, kdy, kde a co má vykonat.“ (Matoušek, 2003, s. 190) 

 

Role sociálního pracovníka na základní škole (ZŠ) pro účely této práce odpovídá 

profesnímu rámci, ve kterém se sociální pracovník pohybuje. Role je zde tedy definována 

především tím co a jak má sociální pracovník na ZŠ vykonávat, tedy jeho náplň a způsob 

práce a cíle výkonu profese. Patří sem však také opodstatnění působnosti sociálního 

pracovníka na ZŠ, tedy zda a z jakých důvodů by  měl na ZŠ působit.  

 

6.1. Výzkumné téma 
 

V praktické části budu provádět výzkumné šetření v oblasti názorů na působnost 

školního sociálního pracovníka na základních školách. Zaměřím se na oblast potřebnosti, tedy 

na to, zda jsou sociální pracovníci v systému českých ZŠ vnímáni jako potřební, na náplň 

jejich práce a případné kompetence při výkonu této profese.   

 

6.2. Výzkumný cíl 
 
Hlavní cíl: 

Hlavním cílem praktické části mé diplomové práce je zjistit, zda se objevuje zájem o 

zavedení pozice školního sociálního pracovníka. Jde tedy o zjištění poptávky po školním 

sociálním pracovníkovi ze strany výzkumného vzorku. To by mělo napomoci  k formulaci 

východisek potřebných pro zavedení této profese do vzdělávacího systému základních škol, 

jejího definování v zákoně o pedagogických pracovnících  a vytvoření koncepce role 

sociálního pracovníka na ZŠ. 

 

Dílčí cíle:  

Dílčím cíle empirické části této práce je zjistit , v případě zájmu respondentů o 

zavedení školní sociální práce do pražských základních škol, důvody, na základě kterých se 

respondenti domnívají, že je toto zavedení vhodné a potřebné. 
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Dalším dílčím cílem je zmapovat situaci v oblasti řešení výchovných problémů na 

pražských ZŠ. Jde o to zjistit, jakým způsobem a za pomoci kterých institucí se tyto 

problémy nejčastěji řeší. Takové zmapování může posloužit k formulaci východisek pro 

zavedení pozice školního sociálního pracovníka. Patří sem  typy nejčastěji řešených 

výchovných situací, způsoby jejich řešení, prostor pro jejich řešení atp.  

 

Dílčím cílem praktické části je také zjistit názory výzkumného vzorku na 

náplň/obsah činnosti profese školního sociálního pracovníka a jeho 

kompetence/pravomoci v systému práce školy. 

Náplní či obsahem činnosti profese školního sociálního pracovníka rozumíme oblast 

zaměření jeho působení, tedy co konkrétně by měl vykonávat. Kompetencemi či 

pravomocemi pak rozumíme možnosti a oprávnění školního sociálního pracovníka, kterými 

vykonává své pracovní úkoly. 

 

Cílem praktické části je ale také zjistit kolik pražských ZŠ již má zavedenou pozici 

sociálního pracovníka – statistické údaje.  

 

Praktická část této diplomové práce tedy zkoumá:  

Hlavní cíl: 

a. zjistit, zda se objevuje zájem o zavedení pozice školního sociálního pracovníka 

Dílčí cíle:  

b. v případě zájmu respondentů o zavedení pozice školního sociálního pracovníka zjistit 

důvody tohoto zájmu 

c. zmapovat situaci v oblasti řešení výchovných problémů žáků na pražských ZŠ 

d. zjistit názory respondentů na náplň/obsah činnosti profese školního sociálního 

pracovníka 

e. zjistit názory respondentů na kompetence/pravomoci v systému práce školy 

f. zjistit, na kolika pražských základních školách školní sociální pracovníci již reálně 

jsou  

 
Protože tyto cíle považuji za dosti konkrétní na to, aby bylo možno na jejich základě 

vytvořit výzkumný nástroj (dotazník), nepřevádím je již podoby výzkumných otázek 
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6.3. Výzkumný vzorek 
 

Respondenti v tomto výzkumném šetření jsou ředitelé, výchovní poradci a metodici 

prevence pražských základních škol. Při výzkumném šetření vycházím z premisy, že ředitelé 

jsou nebo by alespoň měli být managery základních škol, kteří  mají přehled o stávající situaci 

a potřebě v oblasti personálního zabezpečení školy. Výchovní poradci a metodici prevence 

jsou zvoleni proto, že jde o osoby, které jsou nejblíže psychosociálním problémům 

ohrožených dětí a mládeže, přímo se angažují na jejich řešení na předpokladu jejich 

schopnosti reflektování vlastní poradenské praxe a možností jejího zefektivnění. 

 

Cílem bylo oslovit všechny základní školy v Praze, které jsou uvedené v rejstříku škol 

a školských zařízení MŠMT. Celkový počet škol činí přibližně 230. Zajistit kontakty a 

kontaktovat se podařilo přibližně 200 pražských základních škol. Byl jim odeslán e-mail 

s žádostí o vyplnění dotazníku, jehož součástí byl odkaz na on-line dotazník vytvoření za 

pomoci Google. Dotazník i e-mail jsou součástí přílohy této práce.  

V průvodním e-mailu byla také uvedena motivační nabídka zpětného zaslání 

vyhodnocení výzkumu, což mělo pomoci ke zvýšení návratnosti. Pro účely respondentů, 

mající o vyhodnocení zájem, je upraveno jako obecný souhrn výsledků v podobě tabulky. 

Z vyhodnocení je ale také možno zjistit, jak konkrétně odpovídali jednotliví respondenti. 

Výsledky jsou anonymní a jsou zakódovány číslem, přičemž jen daný respondent zná svůj 

kód. Respondenti tak mají možnost anonymně porovnat názory kolegů na tuto problematiku.  

I přes tuto motivační nabídku a pečlivé vysvětlení žádosti si však odeslaný e-mail 

přečetlo jen 78 oslovených. Z těchto 78 pak dotazník vyplnilo 28 respondentů. Návratnost je 

tedy přibližně 1/3 neboli 35%. Pokud bychom počítali návratnost z celkového počtu 

oslovených dostali bychom hodnotu 14%. 

Domnívám se, že ostatní oslovení si e-mail s žádostí nepřečetli z důvodu zahlcení 

velkým množstvím takových žádostí a dotazníků. Dotazník byl odesílán v červnu, tedy 

v době, kdy je možno usuzovat na největší příliv takových žádostí, vzhledem k blížícím se 

státním závěrečným zkouškám a odevzdávání diplomových prací. Svou roli jistě sehrály také 

blížící se prázdniny a zaneprázdněnost oslovených z důvodu ukončování školního roku. 

Bohužel se tak prokázala jedna z výrazných nevýhod sběru dat formou dotazníku. 

„Návratnost je velice nízká. S výjimkou některých speciálních případů je tak nízká, že 

jakákoliv reprezentativnost vzorku je ztracena.“ (Dismann, 2008, str.141). 

Je tedy nutné zmínit, že uvedený průzkum není reprezentativním šetřením a vhodnější 

je jeho pojetí spíše jako orientační vhled do problematiky. 
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6.4. Metoda výzkumu 
 

Jak již bylo uvedeno, metodou výzkumu byl zvolen dotazník. Bylo vycházeno 

z předpokladu, že pouze dotazníkem je možno obsáhnout větší množství respondentů, tedy 

oslovit všechny pražské základní školy. Neboť jak tvrdí Dismann „dotazník umožňuje 

poměrně snadno získat informace od velkého počtu jedinců v poměrně krátkém čase a 

s poměrně malým nákladem.“(Dismann, 2008, str.141). 

Použity byly otázky otevřené, uzavřené i polootevřené. Z uzavřených otázek byli 

používány hlavně trichotomické otázky, ve kterých zněla nabízená odpověď „ano, ne, nevím“. 

Použity byly ale také výčtové otázky (možnost výběru jedné z nabízených alternativ) a 

výběrové (možnost výběru více z nabízených alternativ). Osvědčili se i otázky škálové. 
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7. Analýza obsahu zjišt ěných dat 
 

Analýza obsahu zjištěných dat je provedena na základě výzkumných otázek. Jde o 

sumarizaci dat zjištěných výzkumem a vytyčení odpovědí na výzkumné otázky. Vzhledem 

k většímu množství zjištěných dat, uvedu nejprve v jednotlivých oddílech ryze statistické 

údaje a odpovědi. K celkovému vyhodnocení výzkumu se vrátím v následují kapitole 

s názvem „Závěry a diskuse.“ 

 

7.1. Zájem a pot řebnost zavedení profese školní sociální práce do 
pražských ZŠ 

 

Tato oblast zahrnuje hlavní cíl výzkumného šetření, tedy zjistit,  zda se objevuje zájem 

o zavedení pozice  školního sociálního pracovníka.  

 

 Dle výsledků šetření se ukázalo, že zkoumaný vzorek vnímá potřebnost školních 

sociálních pracovníků (ŠSP) velmi výrazně. 75% respondentů se totiž domnívá, že by 

české školství uplatnilo sociálního pracovníka, konkrétně tedy 21% respondentů uvádí 

„ano“ a 54% „spíše ano“. Pro přehlednost následuje tabulka, která je dále znovu uvedena 

v celkovém vyhodnocení výzkumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrná je však rozdílnost v názorech na uplatnění školního sociálního pracovníka 

přímo ve škole, kde jednotliví respondenti pracují. Zde se již procento respondentů 

přiklánějících se k tomu, že by na své škole tuto profesi uplatnili, snižuje. Zde jde o celkový 

počet 64%.  

 

 

Uplatnění ŠSP  českém školství % 
Ano 21 % 
Spíše ano 54 % 
Spíše ne 7 % 
Ne 4 % 
nevím 14 % 

Tabulka 1 
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Někteří z respondentů uvedli důvod rozdílnosti svého názoru, tedy rozdílnosti mezi 

domněnkou uplatnění školní sociální práce v českém školství a neuplatnění školní sociální 

práce ve škole, kde pracují. Zde jsou uváděné odpovědi: 

„Na naší škole sociální pracovník zatím v současné době není potřeba“ 

„V naší škole máme velmi aktivního metodika prevence, velmi aktivního školního psychologa 

a zkušeného výchovného poradce. Ti si "rozparcelovali" uvedenou problematiku tak, že si 

neumím představit ještě dalšího člověka, už takto si občas fušují do řemesla. Kromě toho dle 

potřeby spolupracujeme i s externisty“ 

„Sociálního pracovníka již máme.“ 

„Sociální pracovník na více škol, ne na jednu, frekvence případů na jedné škole není tak 

častá.“ 

„Nedostatek finančních prostředků - další síla navíc..“ 

„Jeho funkce se překrývá s náplní práce metodika prevence, výchovného poradce ..“ 

 

7.2. Důvody pro zavedení školní sociální práce  

 
Na zjišťování zájmu o zavedení pozice školního sociálního pracovníka pak navazuje 

zjišťování důvodů, na základě kterých se respondenti domnívají, že by  české školství nebo 

jejich základní škola uplatnili školního sociálního pracovníka. Odpovídá tomu výzkumná 

otázka: b. v případě zájmu respondentů o zavedení pozice školního sociálního pracovníka 

zjistit důvody tohoto zájmu 

Nutno ještě podotknout, že na tuto otázku odpovídali již pouze respondenti, kteří 

kladně hodnotili jeho příp. uplatnění. Následující tabulka sestupně uvádí důvody pro zavedení 

této profese: 

 

 

 

Uplatnění ŠSP u vás ve škole % 
Ano 21 % 
Spíše ano 43 % 
Spíše ne 29 % 
Ne 4 % 
nevím 4 % 

Tabulka 2 
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7.3. Řešení výchovných problém ů žáků pražských ZŠ 
 

Tato oblast odpovídá dílčímu cíli pod označením c., tedy zmapování situace v oblasti 

řešení výchovných situací na pražských ZŠ. Jde o to zjistit, jakým způsobem a za pomoci 

kterých institucí se tyto problémy nejčastěji řeší. Takové zmapování může posloužit 

k formulaci východisek pro zavedení pozice školního sociálního pracovníka.  

 
Respondenti měli na výběr různé druhy psychosociálních problémů žáku a uváděli 

způsoby jejich nejčastějšího řešení u nich ve škole. Viz.tabulka na následující straně. 

 

 

 

Důvody pro zavedení školní sociální práce % 
Spolupráce rodičů ohrožených dětí se školou je málo efektivní 58 % 
Patrný nárůst nekázně, šikany a vandalizmu u dětí ve věku povinné školní docházky 50 % 
Nedostatek prostoru pro mapovací a vyhledávací činnost zaměřenou na sociálně-
patologické jevy, tedy hledání možných ohrožení dříve, než se objeví problém 

42 % 

Zlepšení spolupráce pedagogů s dalšími oborníky a institucemi 33 % 
Vysoké procento nefunkčních rodin 29 % 
Potřeba posílení socializační funkce školy 25 % 
Nedůvěra ve stávající instituce pro řešení situace ohrožených dětí a mládeže 21 % 
Patrný nárůst zneužívání omamných látek a kouření u dětí ve věku povinné školní 
docházky 

17 % 

Jiné: 4 % 
Tabulka 3 
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Respondenti uváděli také odborné instituce a služby, se kterými jsou v kontaktu při řešení 

psychosociálních obtíží svých žáků. Uváděli i frekvenci kontaktů během školního roku. 

 

 

 

 

 

Výchovné problémy Uvedlo % respondentů Nejčastější řešení 
Záškoláctví 89 % Třídní učitel vs. Žák, rodič 
Šikana 89 % Preventivní programy 
Drogy a alkohol 78 % Preventivní programy 
Zanedbávání 
rodičovských povinností 

78 % Za pomoci OSPOD/OPD 

Kouření 75 % Preventivní programy 
Nedbalá příprava na 
vyučování  

71 % Třídní učitel vs. Žák, rodič 
Výchovná komise 

Postavení žáka ve třídě 67 % Preventivní programy 
Třídní učitel vs. Žák, rodič 

Agresivita, rvačky 64 % Třídní učitel vs. Žák, rodič 
Problémy učitel vs. Žák 64 % Třídní učitel vs. Žák, rodič 
Nespolupráce rodičů se 
školou 

64 % Za pomoci OSPOD/OPD 

Psychické obtíže žáků 60 % Jiná odborná instituce 
Ekonomické problémy 
rodiny 

60 % Za pomoci OSPOD/OPD 

Krádeže 57 % Třídní učitel vs. Žák, rodič 
Zanedbávání a zneužívání 
dítěte 

57 % Za pomoci OSPOD/OPD 
Jiná odborná instituce 

Pokusy o sebevraždu 53 % Jiná odborná instituce 
Tabulka 4 

Odborné zařízení  Uvedlo % 
respondentů 

Nejčastější frekvence 
kontaktů 

Kontakt 1x až 
několikrát týdn ě 
uvedlo 

PPP 100 % 1-5 x za čtvrtletí 33 % 
OSPOD 82 % 1-5 x za čtvrtletí 14 % 
OPD 69 % 1-5 x za čtvrtletí 4 % 
Sociální služby 69 % 1-5 x za školní rok 8 % 
Volnočasové služby 69 % 1-5 x za školní rok 29 % 
Pediatr 68 % 1-5 x za školní rok 4 % 
Dětský psychiatr 68 % 1-5 x za školní rok 0 % 
Diagnostické ústavy 68 % 1-5 x za školní rok 0 % 
Spec. Zdrav. 
pracoviště 

64 % 1-5 x za školní rok 0 % 

Výchovné ústavy 54 % 1-5 x za školní rok 0 % 
Tabulka 5 
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Co se týká sociálních služeb, uvedlo častý pravidelný kontakt pouze 8% respondentů. 

69% z celkového počtu jich však kontakt uvádí, nejčastěji na úrovni frekvence 1-5 x za školní 

rok. Následující tabulka uvádí konkrétní typy služeb, se kterými jsou školy v kontaktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitivní je zjištění v oblasti prostoru pro řešení psychosociálních problémů žáků na 

jednotlivých školách. Odpovědi vycházejí ze subjektivních názorů jednotlivých respondentů 

na dostatek či nedostatek tohoto prostoru. Respondenti povětšinou uvádějí dostatek prostoru, 

někteří prostor dle momentální situace, někdy dostatek, někdy nedostatek (viz. tabulka). 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité je pak také dotazování v oblasti možností školy získat komplexní přehled o žákovi, 

jeho životní situaci, emocionálního a socio-ekonomického zabezpečení. Dohromady 50% 

respondentů uvádí možnost komplexního přehledu v polovině případů až zřídka kdy.  

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt se SS % 
NZDM 71 % 
Soc. aktiv. Služby 36 % 
Centra ranné péče 21 % 
Tel. Krizová intervence 17 % 
Manž. a rodin. poradny 14 % 
Porad. - oběti dom. násilí 14 % 
jiné 14 % 

Tabulka 6 

Dostatek prostoru… % 
Vždy málo 7 % 
Většinou málo 7 % 
Dle situace 32 % 
Většinou dostatek 36 % 
Vždy dostatek 18 % 

Tabulka 7 

Komplexní přehled % 
Vždy  4 % 
Téměř vždy 43 % 
Polovina případu 29 % 
Zřídka 21 % 
Téměř nikdy 0 % 

Tabulka 8 
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7.3. Obsah nápln ě a profesní kompetence školní sociální práce 
 

Dalším oddílem vyhodnocení výzkumu je téma obsahu  náplně školní sociální práce. 

Na základě výše uvedeného pojetí (viz. definování role školního sociálního pracovníka) ho 

rozpracovávají tyto dílčí cíle: 

d. zjistit názory výzkumného vzorku na náplň/obsah činnosti profese školního 

sociálního pracovníka 

e. zjistit názory výzkumného vzorku na kompetence/pravomoci v systému práce 

školy 

 

Následující tabulky uvádějí odpovědi respondentů na téma obsahu výkonu profese – 

ve vztahu k žákovi a jeho rodině, komunitě a učitelům či zaměstnancům školy.   

             

Tabulka 9 

 

Obsah práce školního sociálního pracovníka – žáci a rodiny % 
práce se zranitelnými skupinami žáků (nár. menšiny, zdravotně či duševně 
znevýhodnění, atd.) 

79 % 

poradenství pro žáky i rodiče 71 % 
depistáž 67 % 
přijímání podnětů od pedagogů, žáků a zák. zástupců v otázkách rizikového chování 63 % 
pomoc při integraci dětí ve škole 58 % 
zjišťování komplexních informací o ohrožených dětech 54 % 
mapování sociálního prostředí dítěte, hledání ohrožení 50 % 
zapojení rodičů do práce s dětmi ve škole 50 % 
preventivní programy 46 % 
mediace (v konfliktu: žák x žák, rodič x žák) 46 % 
podpora nemajetných žáků a rodin 38 % 
mimoškolní volnočasové programy 29 % 
%„hlídač“ školní docházky 17 % 
jiné: 13 % 
vzdělávacích a výcvikových aktivit pro úspěšné rodičovství 8 % 
mapování výjimečně talentovaných a inteligentních dětí 8 % 
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Dále je také nutno uvést kompetence, neboli pravomoci, které respondenti připisují školnímu 

sociálnímu pracovníkovi. 

 

7.4. Stávající stav 
 

Posledním dílčím cílem tohoto šetření byla otázka zjišťující aktuální stav a výskyt 

školních sociálních pracovníků na základní škole. Vzhledem k nízkému počtu respondentů 

však není možno hovořit o  reprezentativnosti zjištěných 

údajů. Konkrétní znění tohoto cíle je: zjistit, na kolika 

pražských základních školách školní sociální pracovníci již 

reálně jsou. 

 
Obsah práce školního sociálního pracovníka – komunita 

% 

spolupráce se státními i nestátními institucemi 79 % 
foundraising (činnost za účelem získání fin. či jiných prostředků pro činnost školy) 54 % 
účast při komunitním plánování 46 % 
projektové aktivity 46% 
zapojení institucí a dobrovolníků do práce s dětmi ve škole 33 % 
jiné 14 % 
administrativní činnosti 13 % 

Tabulka 10 

Obsah práce školního sociálního pracovníka – učitelé a zaměstnanci školy % 
mediátorství (v konfliktu: učitel x žák, rodič, učitel x ostatní pracovníci školy) 83 % 
poradenství a vzdělávání pro učitele 67 % 
aktivity prevence syndromu vyhoření 33 % 
Jiné: 14 % 

Tabulka 11 

Pravomoci školního sociálního pracovníka % 
konzultovat s pedagogy, žáky a jejich zákonnými zástupci při řešení sociálně-
výchovných problémů 

88 % 

zprostředkovat spolupráci školy s poradenskými zařízeními a jinými odbornými 
zařízeními zaměřenými na péči o dítě a rodinu 

83 % 

možnost podat návrh na výchovné opatření 71 % 
vést evidenci řešených případů 67 % 
možnost podat návrh na předběžné opatření 67 % 
možnost provádět šetření v rodině – domácí návštěvy 63 % 
vypracovat a realizovat plán preventivních aktivit pro školu 46 % 
vést administrativní evidenci žáků školy 28 % 
vést evidence plnění školní docházky 17 % 
Jiné:  13 % 

Tabulka 12 

Odpověď % Počet škol 
Ano 7 % 2 
Ne 93 % 26 

Tabulka 13 
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7.5. Závěr empirické části 
 
 

Zajímavým, až možná překvapujícím výsledkem výzkumu je převažující názor 

respondentů (celkem 75%), kteří se domnívají, že české školství by uplatnilo školního 

sociálního pracovníka (21% - ano, 54% - spíše ano). Takto vysoké procento zájmu může 

vycházet z toho, že uvedeným respondentům ve školství chybí někdo, kdo by se přímo a 

pouze věnoval otázkám sociální prevence a řešení psychosociálních problémů žáků 

základních škol. Potvrzením může být i zjištěný údaj uvádějící, že v 50% má škola pouze 

v polovině případů (29%) nebo zřídka (alarmujících 21%) možnost získat komplexní přehled 

o žákovi, jeho životní situaci, emocionálního a socio-ekonomického zabezpečení. Pro 

intervenci a pomoc šitou na míru potřebám jednotlivých žáků je komplexní přehled velmi 

podstatný, jelikož jen tak může být zajištěna služba, která plně pokrývá celkové potřeby 

klienta. Předpokládá to však široké sociální šetření a koordinaci aktivit směřujících k danému 

žákovi. Takovým koordinátorem by ve školství mohl být sociální pracovník, který může 

napomáhat součinnosti jak školních odborníků, tak i odborníků mimoškolních. Potvrzením 

potřebnosti posílení efektivního mapování situace ohroženého dítěte je i uváděný preferovaný 

obsah školní sociální práce, který respondenti specifikují jako depistáž ohrožených dětí 

(67%), zjišťování komplexních informací o ohrožených dětech (54%) a mapování sociálního 

prostředí dítěte, hledání ohrožení (50%). Samotný prostor pro řešení problémů žáků však 

uvádějí respondenti většinou jako dostatečný. 

Procento kladného názoru na uplatnění však klesá v odpovědi na otázku, zda se 

respondenti domnívají, že by uplatnili školního sociálního pracovníka právě u nich ve škole. 

Zde klesá procento na 64% (21% - ano, 43% - spíše ano). Dle mého názoru pokles vyjadřuje 

skutečnost, že by respondenti uvítali sociálního pracovníka, avšak vzhledem k finanční, 

administrativní a koneckonců i profesní náročnosti jeho zavedení si nejsou jisti, zda by to 

v jejich  škole bylo vůbec možné. Vysvětlení rozdílnosti názorů samotných respondentů (viz. 

Analýza obsahu zjištěných dat), kteří se domnívají, že by české školství uplatnilo, ale jejich 

škola spíše neuplatnila školního sociálního pracovníka, tento názor částečně potvrzuje.  

 Profesní náročností zavedení školní sociální práce mám na mysli stávající striktní 

pozici dalších profesí ve škole, jako je výchovný poradce, metodik prevence a koneckonců i 

učitel. Ze zahraničních zkušeností je známo, že při zavádění profese do škol je nutné přesně 

definovat všechny profese podílející se na psychosociální prevenci, promyslet a koordinovat 

systém jejich spolupráce a citlivě předjímat, popř. naslouchat obavám stávajících odborníků 

ze zavedení této nové funkce.  
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 Podívejme se nyní na důvody pro zavedení této profese do škol, které uvádějí 

respondenti souhlasící s uplatněním školního sociálního pracovníka v českém školství nebo 

ve škole, kde pracují. S výše uvedeným zjištěním, kdy polovina respondentů uvádí ne vždy 

dostatek prostoru pro zajištění komplexního přehledu o žákovi souvisí i uváděný nedostatek 

prostoru pro mapovací a vyhledávací činnost zaměřenou na sociálně-patologické jevy, tedy 

hledání možných ohrožení dříve, než se objeví problém (42%). To však předpokládá dobré 

vztahy rodiny se školou a otevřenou komunikaci. Malou efektivitu spolupráce rodičů 

ohrožených dětí se školou však uvádí 58% dotázaných a je nejčastěji uváděným důvodem pro 

zavedení funkce školního sociálního pracovníka. Z teoretické části této práce víme, že 

podpora pocitu bezpečí a otevřené spolupráce mezi rodinou a školou je stěžejním úkolem 

školní sociální práce. Z přetrvávající pozice českých škol jako autorit, se spíše kontrolním a 

ne vždy partnerským založením, vyplývají obavy rodičů otevřeně se školou komunikovat, což 

ztěžuje vzájemnou spolupráci. Respondenti jako jednu z hlavních činností školního sociálního 

pracovníka uvádějí poradenství pro žáky i rodiče (71%) a zapojení rodičů do práce s dětmi ve 

škole (50%). 

Dalším důvodem uváděným pro zavedení školní sociální práce je vysoké procento 

nefunkčních rodin a patrný nárůst nekázně, šikany a vandalizmu u dětí ve věku povinné 

školní docházky. Domnívám se, že výčet důvodů i jejich palčivost vyjádřená sestupností 

procenta uvádění dobře vystihuje současný stav základních škol u nás i obtíže, bránící 

posílení socializační funkce školy. Souhrn důvodů viz. tabulka v analytické části.  

 

Integrace znevýhodněných dětí jako jedno z prioritních témat školství v posledním 

desetiletí a tím zvyšování jejich šance na vzdělání se promítla i v našem průzkumu. Výrazná 

většina (79%) respondentů totiž uvádí, jako hlavní činnost školního sociálního pracovníka 

práci se zranitelnými skupinami žáků (nár. menšiny, zdravotně, duševně či sociálně-

ekonomicky znevýhodnění, atd.).  

Náročnost a vysoké požadavky, které samotná integrace a přeměna školy na instituci 

kladoucí důraz na socializační funkci, klade na zaměstnance školy (převážně na učitele) se 

promítá i do preferovaného obsahu náplně práce školního sociálního pracovníka. Objevuje se 

zde totiž potřeba podpory samotných učitelů.  Jde o poradenství a vzdělávání pro učitele 

(67%) a aktivity prevence syndromu vyhoření (33%). Na prvním místě je však uvedeno 

mediátorství v konfliktu učitel x žák, rodič; učitel x ostatní pracovníci školy (83%). Z toho je 

opět patrná potřeba existence někoho, kdo by ve školním prostředí napomáhal otevřenější a 

oboustranně efektivní komunikaci. 
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Zajímavý je i souhrn výsledků na poli školní sociální práce s komunitou a dalšími 

odbornými institucemi. Osobně mám zkušenost s výkonem školní sociální práce spíše jako 

administrativní činnosti. Ta se ale v řebříčku potřebných činností umístila až na posledním 

místě. Respondenti totiž preferují spolupráci školního sociálního pracovníka se státními a 

nestátními subjekty, foundraising a účast při komunitním plánování. Jedním z důvodů pro 

zavedení školní sociální práce je i zlepšení spolupráce pedagogů s dalšími oborníky a 

institucemi. 

 

Z uvedených výsledků také vyplývá, že většina psychosociálních a výchovných 

problémů žáků se řeší převážně formou třídní učitel vs. žák či preventivními programy. I zde 

by sociální pracovník našel své uplatnění, neboť tato řešení kladou již zmíněné vysoké nároky 

na učitele školy. Vzhledem k tomu, že jsou to ti, kdo často poskytují podporu a pomoc, bylo 

by vhodné, kdyby byl ve škole někdo, kdo poskytne podporu a odborné vedení, příp. 

supervizi také jim samotným.  

Znepokojující se mi jeví frekvence kontaktu s dalšími odbornými institucemi. 

Respondenti uvádějí, že jejich školy spolupracují převážně s pedagogicko psychologickou 

poradnou, OSPOD a OPD a to 1-5x za čtvrtletí. S ostatními službami spolupracují ve 

frekvenci 1-5x za školní rok, což je dle mého názoru zbytečně málo. Pravidelně a ve 

frekvenci 1x až několikrát týdně spolupracuje se sociálními službami pouze 8% škol 

uváděných respondenty. I na poli spolupráce s dalšími službami by školní sociální pracovník 

jistě našel své uplatnění. 
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8. Přehled celkového vyhodnocení výzkumu 
 

8.1. Biografické údaje 
 
1. Váš věk 
 

 
Graf 1 
 
 
 
2.Vaše profesní pozice 

 
 
Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento vzrostlo na 107 %. 

 
 
3. Doba praxe ve školství 
Průměrná doba praxe respondentů ve školství je 18,5 let. 
 
 
 
4. Zaměření školy 

 
 
 

Věk % 
20-30 let 18 % 
30-40 let 18 % 
40-50 let 36 % 
50-60 let 21 % 
60-70 let 14 % 

Profesní pozice % 
Ředitel/ka ZŠ 36 % 
Výchovný poradce 32 % 
Metodik prevence 21 % 
Školní psycholog 0 % 
jiné 18 % 

Typ školy % 
Základní škola 96  % 
Praktická základní škola 14  % 
Speciální základní škola 0 % 
ZŠ pro žáky se spec. potřebami 0 % 
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8.2. Kvalitativní údaje 
 
1. Je ve škole zavedena pozice školního sociálního pracovníka? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Je ve škole zavedena pozice školního psychologa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Je ve škole zavedena pozice metodika prevence? 
        
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
4. Je ve škole zavedena pozice výchovného poradce? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Odpověď % 
Ano 7 % 
Ne 93 % 

Odpověď % 
Ano 57 % 
Ne 43 % 

Odpověď % 
Ano 93 % 
Ne 7 % 

Odpověď % 
Ano 100 % 
Ne 0 % 
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 Nyní následuje komplex otázek č.5, které měli v dotazníku podobu tabulky. Pro 

přehlednost však uvádím jejich vyhodnocení formou jednotlivých tabulek a grafů. 

V dotazníku respondenti zaškrtávali 5 řešených výchovných problémů žáků, které se u nich 

ve škole nejčastěji vyskytli za poslední 2 školní roky. 

 

Tabulka ukazuje výchovné problémy sestupně uváděné respondenty jako nejčastější. 

 
 
5. Jakým způsobem se u vás ve škole nejčastěji řeší výchovné problémy žáků?  
    Záškoláctví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Jakým způsobem se u vás ve škole nejčastěji řeší výchovné problémy žáků?  
    Šikana 
 
 
 
 
 
 

Výchovné problémy Uvedlo % respondentů 
Záškoláctví 89 % 
Šikana 89 % 
Drogy a alkohol 78 % 
Zanedbávání rodičovských povinností 78 % 
Kouření 75 % 
Nedbalá příprava na vyučování  71 % 
Postavení žáka ve třídě 67 % 
Agresivita 64 % 
Problémy učitel vs. Žák 64 % 
Nespolupráce rodičů se školou 64 % 
Psychické obtíže žáků 60 % 
Ekonomické problémy rodiny 60 % 
Krádeže 57 % 
Zanedbávání a zneužívání dítěte 57 % 
Pokusy o sebevraždu 53 % 

Záškoláctví - Typ intervence % 
Preventivní programy 7 % 
Třídní učitel vs. Žák, rodič 50 % 
Výchovná komise 18 % 
Za pomoci OSPOD/OPD 14 % 
Za pomoci jiné odborné instituce 0 % 

Šikana - Typ intervence % 
Preventivní programy 57 % 
Třídní učitel vs. Žák, rodič 18 % 
Výchovná komise 11 % 
Za pomoci OSPOD/OPD 0 % 
Za pomoci jiné odborné instituce 4 % 
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5. Jakým způsobem se u vás ve škole nejčastěji řeší výchovné problémy žáků? 
    Agresivita, rvačky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Jakým způsobem se u vás ve škole nejčastěji řeší výchovné problémy žáků? 
    Drogy a alkohol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Jakým způsobem se u vás ve škole nejčastěji řeší výchovné problémy žáků? 
Kouření 
 
 
 
 
Tabulka je  
zdrclá! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agresivita - Typ intervence % 
Preventivní programy 18 % 
Třídní učitel vs. Žák, rodič 32 % 
Výchovná komise 11 % 
Za pomoci OSPOD/OPD 0 % 
Za pomoci jiné odborné instituce 4 % 

Drogy, alkohol - Typ intervence % 
Preventivní programy 64 % 
Třídní učitel vs. Žák, rodič 4 % 
Výchovná komise 4 % 
Za pomoci OSPOD/OPD 4 % 
Za pomoci jiné odborné instituce 4 % 

Kouření - Typ intervence % 
Preventivní programy 57 % 
Třídní učitel vs. Žák, rodič 14 % 
Výchovná komise 0 % 
Za pomoci OSPOD/OPD 0 % 
Za pomoci jiné odborné instituce 4 % 
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5. Jakým způsobem se u vás ve škole nejčastěji řeší výchovné problémy žáků? 
Psychické obtíže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Jakým způsobem se u vás ve škole nejčastěji řeší výchovné problémy žáků? 
    Krádeže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Jakým způsobem se u vás ve škole nejčastěji řeší výchovné problémy žáků? 
    Pokusy o sebevraždu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psych.obtíže - Typ intervence % 
Preventivní programy 4 % 
Třídní učitel vs. Žák, rodič 21 % 
Výchovná komise 0 % 
Za pomoci OSPOD/OPD 0 % 
Za pomoci jiné odborné instituce 39 % 

Krádeže - Typ intervence % 
Preventivní programy 4 % 
Třídní učitel vs. Žák, rodič 25 % 
Výchovná komise 18 % 
Za pomoci OSPOD/OPD 4 % 
Za pomoci jiné odborné instituce 7 % 

Typ intervence % 
Preventivní programy 18 % 
Třídní učitel vs. Žák, rodič 4 % 
Výchovná komise 0 % 
Za pomoci OSPOD/OPD 0 % 
Za pomoci jiné odborné instituce 32 % 
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5. Jakým způsobem se u vás ve škole nejčastěji řeší výchovné problémy žáků?  
Problémy učitel x žák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
5. Jakým způsobem se u vás ve škole nejčastěji řeší výchovné problémy žáků? 
    Zanedbávání rodičovských povinností 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Jakým způsobem se u vás ve škole nejčastěji řeší výchovné problémy žáků?  
Ekonomické problémy rodiny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ intervence % 
Preventivní programy 7 % 
Třídní učitel vs. Žák, rodič 25 % 
Výchovná komise 18 % 
Za pomoci OSPOD/OPD 4 % 
Za pomoci jiné odborné instituce 11 % 

Typ intervence % 
Preventivní programy 0 % 
Třídní učitel vs. Žák, rodič 11 % 
Výchovná komise 7 % 
Za pomoci OSPOD/OPD 54 % 
Za pomoci jiné odborné instituce 7 % 

Typ intervence % 
Preventivní programy 0 % 
Třídní učitel vs. Žák, rodič 14 % 
Výchovná komise 0 % 
Za pomoci OSPOD/OPD 29 % 
Za pomoci jiné odborné instituce 18 % 
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5. Jakým způsobem se u vás ve škole nejčastěji řeší výchovné problémy žáků?  
Zanedbávání a zneužívání dítěte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
5. Jakým způsobem se u vás ve škole nejčastěji řeší výchovné problémy žáků?  
Nespolupráce rodičů se školou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Jakým způsobem se u vás ve škole nejčastěji řeší výchovné problémy žáků? 
Nedbalá příprava na vyučování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ intervence % 
Preventivní programy 7 % 
Třídní učitel vs. Žák, rodič 0 % 
Výchovná komise 0 % 
Za pomoci OSPOD/OPD 25 % 
Za pomoci jiné odborné instituce 25 % 

Typ intervence % 
Preventivní programy 0 % 
Třídní učitel vs. Žák, rodič 7 % 
Výchovná komise 21 % 
Za pomoci OSPOD/OPD 36 % 
Za pomoci jiné odborné instituce 0 % 

Typ intervence % 
Preventivní programy 0 % 
Třídní učitel vs. Žák, rodič 39 % 
Výchovná komise 29 % 
Za pomoci OSPOD/OPD 4 % 
Za pomoci jiné odborné instituce 0 % 
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5. Jakým způsobem se u vás ve škole nejčastěji řeší výchovné problémy žáků? 
Postavení žáka ve třídě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

6. S jakými institucemi při řešení výchovných situací spolupracujete?  
      Jak často jste s nimi v kontaktu? OSPOD - kurátoři pro mládež 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. S jakými institucemi při řešení výchovných situací spolupracujete?  
    Jak často jste s nimi v kontaktu? – OPD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ intervence % 
Preventivní programy 32 % 
Třídní učitel vs. Žák, rodič 29 % 
Výchovná komise 0 % 
Za pomoci OSPOD/OPD 0 % 
Za pomoci jiné odborné instituce 7 % 

Kontakt s OSPOD % 
Několikrát týdně 0 % 
Přibližně 1x týdně 14 % 
1-5 x za čtvrtletí 39 % 
1-5 x za pololetí 11 % 
1-5 x za školní rok 18 % 

Kontakt s OPD % 
Několikrát týdně 0 % 
Přibližně 1x týdně 4 % 
1-5 x za čtvrtletí 36 % 
1-5 x za pololetí 11 % 
1-5 x za školní rok 18 % 



 85 

 
 
6. S jakými institucemi při řešení výchovných situací spolupracujete?  
    Jak často jste s nimi v kontaktu? - Pedagogicko psychologická poradna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
6. S jakými institucemi při řešení výchovných situací spolupracujete? 
    Jak často jste s nimi v kontaktu? - Dětský lékař 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. S jakými institucemi při řešení výchovných situací spolupracujete?  
    Jak často jste s nimi v kontaktu? - Dětský psychiatr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt s PPP % 
Několikrát týdně 4 % 
Přibližně 1x týdně 29 % 
1-5 x za čtvrtletí 54 % 
1-5 x za pololetí 11 % 
1-5 x za školní rok 2 % 

Kontakt s pediatrem % 
Několikrát týdně 0 % 
Přibližně 1x týdně 4 % 
1-5 x za čtvrtletí 11 % 
1-5 x za pololetí 14 % 
1-5 x za školní rok 39 % 

Kontakt s psychiatrem % 
Několikrát týdně 0 % 
Přibližně 1x týdně 0 % 
1-5 x za čtvrtletí 11 % 
1-5 x za pololetí 14 % 
1-5 x za školní rok 43 % 
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6. S jakými institucemi při řešení výchovných situací spolupracujete?  
    Jak často jste s nimi v kontaktu? - Specializovaná zdravotnická pracoviště (SZP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. S jakými institucemi při řešení výchovných situací spolupracujete?  
Jak často jste s nimi v kontaktu? - Sociální služby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. S jakými institucemi při řešení výchovných situací spolupracujete?  
Jak často jste s nimi v kontaktu? - Volnočasové služby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt s SZP % 
Několikrát týdně 0 % 
Přibližně 1x týdně 0 % 
1-5 x za čtvrtletí 7 % 
1-5 x za pololetí 14 % 
1-5 x za školní rok 43 % 

Kontakt se SS % 
Několikrát týdně 4 % 
Přibližně 1x týdně 4 % 
1-5 x za čtvrtletí 11 % 
1-5 x za pololetí 7 % 
1-5 x za školní rok 43 % 

Kontakt s VS % 
Několikrát týdně 11 % 
Přibližně 1x týdně 18 % 
1-5 x za čtvrtletí 11 % 
1-5 x za pololetí 4 % 
1-5 x za školní rok 25 % 



 87 

 
 
6. S jakými institucemi při řešení výchovných situací spolupracujete?  
Jak často jste s nimi v kontaktu? – Diagnostické ústavy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. S jakými institucemi při řešení výchovných situací spolupracujete?  
Jak často jste s nimi v kontaktu? – Výchovné ústavy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Spolupracujete-li také se sociálními službami, zde je prosím specifikujte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento vzrostlo na více než 100 %. 

 

Kontakt s DÚ % 
Několikrát týdně 0 % 
Přibližně 1x týdně 0 % 
1-5 x za čtvrtletí 11 % 
1-5 x za pololetí 7 % 
1-5 x za školní rok 50 % 

Kontakt s VÚ % 
Několikrát týdně 0 % 
Přibližně 1x týdně 0 % 
1-5 x za čtvrtletí 11 % 
1-5 x za pololetí 4 % 
1-5 x za školní rok 39 % 

Kontakt se SS % 
NZDM 71 % 
Centra ranné péče 21 % 
Tel. Krizová intervence 17 % 
Soc. aktiv. Služby 36 % 
Manž. a rodin. poradny 14 % 
Porad. - oběti dom. násilí 14 % 
jiné 14 % 
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8. Na řešení psychosociálních problémů žáků je v naší škole... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
9. V možnostech školy je mít komplexní přehled o žákovi... 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Myslíte si, že by české školství uplatnilo sociálního pracovníka? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dostatek prostoru… % 
Vždy málo 7 % 
Většinou málo 7 % 
Dle situace 32 % 
Většinou dostatek 36 % 
Vždy dostatek 18 % 

Komplexní přehled % 
Vždy  4 % 
Téměř vždy 43 % 
Polovina případu 29 % 
Zřídka 21 % 
Téměř nikdy 0 % 

SP v českém školství % 
Ano 21 % 
Spíše ano 54 % 
Spíše ne 7 % 
Ne 4 % 
nevím 14 % 
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11. Myslíte, že byste uplatnili sociálního pracovníka u vás ve škole? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdílnost odpovědí na otázku č.10 a č.11 („české školství by uplatnilo sociálního 
pracovníka, avšak u nás ve škole bychom ho neuplatnili…“) vysv ětlovali respondenti takto: 
 
„Na naší škole sociální pracovník zatím v současné době není potřeba“ 
„Naší škole máme velmi aktivního metodika prevence, velmi aktivního školního psychologa a 
zkušeného výchovného poradce. Ti si "rozparcelovali" uvedenou problematiku tak, že si 
neumím představit ještě dalšího člověka, už takto si občas fušují do řemesla. Kromě toho dle 
potřeby spolupracujeme i s externisty“ 
„Sociálního pracovníka již máme“ 
„Sociální pracovník na více škol, ne na jednu,frekvence případů na jedné škole není tak 
častá“ 
„Nedostatek finančních prostředků - další síla navíc..“ 
„ Jeho funkce se překrývá s náplní práce metodika prevence, výchovné..“ 
 
 
 
12. Přemýšlíte o zavedení pozice školního sociálního pracovníka u vás ve škole? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

SP u vás ve škole? % 
Ano 21 % 
Spíše ano 43 % 
Spíše ne 29 % 
Ne 4 % 
nevím 4 % 

Zavedení SP ve škole % 
Ano 7 % 
Ne 61 % 
Nevím 25 % 
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8.3. Sociální práce na ZŠ 
 
Na tuto část dotazníku odpovídali pouze respondenti, kteří odpověděli kladně na jednu  

z otázek č.10 (Myslíte si, že by české školství uplatnilo sociálního pracovníka?) nebo č.11 

(Myslíte, že byste uplatnili sociálního pracovníka u vás ve škole?). 

 
 
13. Jaké jsou podle Vás hlavní důvody pro zavedení školní sociální práce? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento vzrostlo na více než 100 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Důvody pro zavedení školní sociální práce % 
Spolupráce rodičů ohrožených dětí se školou je málo efektivní 58 % 
Patrný nárůst nekázně, šikany a vandalizmu u dětí ve věku povinné školní docházky 50 % 
Nedostatek prostoru pro mapovací a vyhledávací činnost zaměřenou na sociálně-
patologické jevy, tedy hledání možných ohrožení dříve, než se objeví problém 

42 % 

Zlepšení spolupráce pedagogů s dalšími oborníky a institucemi 33 % 
Vysoké procento nefunkčních rodin 29 % 
Potřeba posílení socializační funkce školy 25 % 
Nedůvěra ve stávající instituce pro řešení situace ohrožených dětí a mládeže 21 % 
Patrný nárůst zneužívání omamných látek a kouření u dětí ve věku povinné školní 
docházky 

17 % 

Jiné: 4 % 
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14. Co by dle Vašeho názoru mělo být hlavním obsahem práce sociálního pracovníka na 
ZŠ ve vztahu k žákům a jejich rodinám? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento vzrostlo na více než 100 %. 

 

Obsah práce školního sociálního pracovníka – žáci a rodiny % 
práce se zranitelnými skupinami žáků (nár. menšiny, zdravotně či duševně 
znevýhodnění, atd.) 

79 % 

poradenství pro žáky i rodiče 71 % 
depistáž 67 % 
přijímání podnětů od pedagogů, žáků a zák. zástupců v otázkách rizikového chování 63 % 
pomoc při integraci dětí ve škole 58 % 
zjišťování komplexních informací o ohrožených dětech 54 % 
mapování sociálního prostředí dítěte, hledání ohrožení 50 % 
zapojení rodičů do práce s dětmi ve škole 50 % 
preventivní programy 46 % 
mediace (v konfliktu: žák x žák, rodič x žák) 46 % 
podpora nemajetných žáků a rodin 38 % 
mimoškolní volnočasové programy 29 % 
%„hlídač“ školní docházky 17 % 
Jiné: 13 % 
vzdělávacích a výcvikových aktivit pro úspěšné rodičovství 8 % 
mapování výjimečně talentovaných a inteligentních dětí 8 % 



 92 

15. Co by podle Vašeho názoru mělo být hlavním obsahem práce sociálního pracovníka 
na základní škole ve vztahu ke komunitě? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento vzrostlo na více než 100 %. 

 
 
16. Co by podle Vašeho názoru mělo být hlavním obsahem práce sociálního pracovníka 
na ZŠ ve vztahu k učitelům a dalším zaměstnancům školy?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento vzrostlo na více než 100 %. 

 
 

Obsah práce školního sociálního pracovníka – komunita % 
spolupráce se státními i nestátními institucemi 79 % 
foundraising (činnost za účelem získání fin. či jiných prostředků pro činnost školy) 54 % 
účast při komunitním plánování 46 % 
projektové aktivity 46% 
zapojení institucí a dobrovolníků do práce s dětmi ve škole 33 % 
Jiné 14 % 
administrativní činnosti 13 % 

Obsah práce školního sociálního pracovníka – učitelé a zaměstnanci školy % 
mediátorství (v konfliktu: učitel x žák, rodič, učitel x ostatní pracovníci školy) 83 % 
poradenství a vzdělávání pro učitele 67 % 
aktivity prevence syndromu vyhoření 33 % 
Jiné: 14 % 
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17. Jaké pravomoci by měl mít školní sociální pracovník? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uživatelé mohli vybrat více než jedno zaškrtávací políčko, takže procento vzrostlo na více než 100 %. 

 
 

 

 

 
 
 
 

Pravomoci školního sociálního pracovníka % 
konzultovat s pedagogy, žáky a jejich zákonnými zástupci při řešení sociálně-
výchovných problémů 

88 % 

zprostředkovat spolupráci školy s poradenskými zařízeními a jinými odbornými 
zařízeními zaměřenými na péči o dítě a rodinu 

83 % 

možnost podat návrh na výchovné opatření 71 % 
vést evidenci řešených případů 67 % 
možnost podat návrh na předběžné opatření 67 % 
možnost provádět šetření v rodině – domácí návštěvy 63 % 
vypracovat a realizovat plán preventivních aktivit pro školu 46 % 
vést administrativní evidenci žáků školy 28 % 
vést evidence plnění školní docházky 17 % 
Jiné:  13 % 
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Závěr 
 

Závěrem této diplomové práce je nejprve nutno zhodnotit, zda se podařilo dosáhnout 

jejích vytyčených cílů. 

Jak bylo stanoveno v úvodu, vzhledem k novosti tématu bylo smyslem práce podat 

souhrnný přehled o oboru školní sociální práce. Naplnění tohoto smyslu předpokládalo širší 

pojetí tématu. Byl předložen detailní popis historie školní sociální práce, charakteristické 

znaky školní sociální práce v jednotlivých systémech národního vzdělávání, tedy v zemích 

východního bloku, konkrétně v Maďarsku a na Slovensku, dále pak v Německu, v zemích 

Skandinávských, Anglii a USA, samotné kolébky školní sociální práce. V souhrnném popisu 

nechybí ani cílová skupina a náplň práce školního sociálního pracovníka. Proběhl také pokus 

o vymezení legislativního zavedení školní sociální práce do českého vzdělávacího systému a 

analýza důvodů, vzhledem ke školské reformě, podporujících zavedení této profese i do 

českých základních škol. Toť smyslem práce obecně.  

 

Je ale také nutno zhodnotit, zda se podařilo naplnění cílů empirické části této práce. 

Nyní je vhodné uvést, že se nepodařilo zajistit odpovídající počet respondentů a tím 

reprezentativitu výzkumného šetření. Použita byla metoda dotazníku, jejíž návratnost byla 

pouhých 14%, a to i přes motivační prvek uvedený v empirické části práce. Bylo by vhodné 

učinit širší šetření na dané téma. To by  však předpokládalo zhotovení obsáhlého výzkumu, ve 

kterém by výzkumník osobně obešel školy v Praze a učinil by rozhovory s danými odborníky 

či by alespoň  dotazníky rozdal a vyplněné pak osobně vybral. 

Závěry výzkumného šetření je tedy nezbytné pojmout spíše jako orientační vhled do 

problematiky, bez nároků na reprezentativnost. Výzkumné šetření bylo orientováno na oblast 

potřebnosti školní sociální práce, na náplň práce školního sociálního pracovníka a 

kompetence při výkonu této profese.  To by mělo napomoci  k formulaci východisek 

potřebných pro zavedení této profese do vzdělávacího systému základních škol, jejího 

definování v zákoně o pedagogických pracovnících  a vytvoření koncepce role sociálního 

pracovníka na ZŠ. 

 

Hlavním cílem empirické části této diplomové práce bylo zjistit, zda se objevuje 

zájem o zavedení pozice školního sociálního pracovníka. Šlo tedy o zjištění poptávky po 

školním sociálním pracovníkovi ze strany výzkumného vzorku. Tento cíl se naplnit podařilo a 

to s nečekaným výsledkem, kdy se celé ¾ (75%) respondentů domnívají, že je školní sociální 

práce v českém školství potřebná.   
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Dílčím cílem empirické části bylo zmapovat důvody pro zavedení školní sociální 

práce. Mezi nejčastěji uváděnými důvody nalézáme tyto: spolupráce rodičů ohrožených dětí 

se školou je málo efektivní (58%), patrný nárůst nekázně, šikany a vandalizmu u dětí ve věku 

povinné školní docházky (50%) a nedostatek prostoru pro mapovací a vyhledávací činnost 

zaměřenou na sociálně-patologické jevy, tedy hledání možných ohrožení dříve, než se objeví 

problém (42%). 

Dalším dílčím cílem bylo také zmapovat oblast řešení výchovných problémů na 

pražských ZŠ. Respondenti uvádějí, že nejčastěji se v jejich školách řeší záškoláctví (89%), 

šikana (89%), drogy a alkohol (78%) a zanedbávání rodičovských povinností (78%). Tyto, ale 

i další zmiňované problémy se nejvíce řeší formou třídní učitel vs. žák, rodič nebo za pomoci 

preventivních programů. Se sociálními službami spolupracuje 69% škol, ve kterých 

respondenti pracují, avšak jsou s nimi v kontaktu pouze 1-5x za školní rok.  

 

Dílčím cílem bylo také zjistit názory výzkumného vzorku na náplň/obsah činnosti 

profese školního sociálního pracovníka a jeho kompetence/pravomoci v systému práce 

školy. Respondenti nejčastěji v obsahu činnosti školního sociálního pracovníka uváděli práci 

se zranitelnými skupinami žáků (79 %), spolupráci se státními i nestátními institucemi (79 %) 

 a mediátorství v konfliktu: učitel x žák, rodič, učitel x ostatní pracovníci školy (83 %). Co se 

týče kompetencí, měl by mít sociální pracovník pověření konzultovat s pedagogy, žáky a 

jejich zákonnými zástupci při řešení sociálně-výchovných problémů (88%), zprostředkovat 

spolupráci školy s poradenskými zařízeními a jinými odbornými zařízeními zaměřenými na 

péči o dítě a rodinu (83%), možnost podat návrh na výchovné opatření (71%). 

 

V neposlední řadě bylo cílem také zjistit kolik pražských ZŠ již má zavedenou 

pozici sociálního pracovníka – statistické údaje. S politováním musím konstatovat, že tento 

cíl se vzhledem k nízkému počtu respondentů naplnit nepodařilo. Existenci školního 

sociálního pracovníka na základní škole uvádějí pouze 2 z 28 respondentů.  

 

Dle mého názoru došlo k dosažení cílů této diplomové práce.  Výsledky mapování a 

zjištění jsou uvedeny v předchozích kapitolách empirické části práce.  
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Na závěr bych ráda uvedla podnět pro další činnost a rozvoj oboru školní sociální 

práce v České Republice. Dle mého názoru by bylo vhodné učinit v této oblasti další 

průzkum. Zmapováním toho, na kterých pražských základních školách pracují školní sociální 

pracovníci a zda jsou ochotni aktivně přispívat k rozvoji oboru, by bylo možné započít 

systematický rozvoj této oblasti. Domnívám se, že školních sociálních pracovníků na 

pražských základních školách není mnoho a že, bez tendence jim jakkoli ukřivdit a snižovat 

význam jejich práce, je jejich činnost zaměřená z větší části na administrativu.  

Na základě zmapování výskytu školních sociálních pracovníků považuji za výhodné, 

aby se vytvořila pracovní skupina pro rozvoj oboru, která by pracovala na tvorbě cílů, 

standardů a metodiky této profese v podmínkách českých základních škol. Jejím úkolem by 

také bylo informování odborné i laické veřejnosti o školní sociální práci a vytvoření 

patřičného public relation oboru. V neposlední řadě by bylo nutné zaměřit se na rozvoj 

systému financování školních sociálních pracovníků a jejich činnosti, neb jen s odpovídajícím 

množstvím finančních prostředků by bylo možno obor patřičně rozvinout. 

Školní sociální práce je oborem svým způsobem jedinečným. Sociální pracovník je 

s dětmi i jejich rodiči v každodenním kontaktu a je jedním z prvních odborníků, kteří mohou 

na rodinu působit již formou primární prevence a edukace. Jsou to také ti, kdož bývají 

přítomni prvopočátkům rozvoje problému a mohou poskytnout včasnou intervenci mnohem 

dříve, než se, vzhledem k rozvinutí problémů, dostane na rodina do kontaktu s úřadem či 

dokonce soudem. Je to efektivní metoda sociální práce, kterou stojí za to podporovat. 
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Diplomová práce se zabývá problematikou role sociálního pracovníka na základní 
škole. Jde o souhrnnou charakteristiku této profese obsahující historii oboru, popis školní 
sociální práce v několika národních systémech národního vzdělávání (např. USA, Anglie, 
Finsko aj.), analýzu cílových skupin a obsahu náplně školní sociální práce, která je doplněná 
o příklady z praxe.  

V empirické části je cílem práce zjistit, zda se na pražských základních školách 
objevuje zájem o zavedení pozice školního sociálního pracovníka a důvody jeho příp. 
zavedení. Dalšími dílčími cíly je zmapovat situaci v oblasti řešení výchovných problémů na 
pražských základních školách, zjistit názory výzkumného vzorku na obsah činnosti profese 
školního sociálního pracovníka a jeho kompetence a také zmapovat, kolik pražských 
základních škol již má zavedenou pozici sociálního pracovníka. Respondenty výzkumného 
šetření byli ředitelé, výchovní poradci a metodici prevence. Vzhledem k rozsáhlému počtu 
oslovených respondentů byl zvolen dotazník jako metoda sběru dat. Zjištěné výsledky ukazují 
na převažující zájem o zavedení školní sociální práce a respondenty uváděné důvody, obsah i 
náplň práce a kompetence sociálního pracovníka odpovídá potřebám pražských základních 
škol. Tři nejčastěji uváděné důvody pro zavedení školní sociální práce byly: spolupráce 
rodičů ohrožených dětí se školou je málo efektivní (58%), patrný nárůst nekázně, šikany a 
vandalizmu u dětí ve věku povinné školní docházky (50%), nedostatek prostoru pro mapovací 
a vyhledávací činnost zaměřenou na sociálně-patologické jevy, tedy hledání možných 
ohrožení dříve, než se objeví problém (42%). Co se týká činnosti sociálního pracovníka, 
nejčastěji uváděné bylo mediátorství v konfliktu: učitel x žák, rodič, učitel x ostatní 
pracovníci školy (83%), práce se zranitelnými skupinami žáků (79%) a spolupráce se státními 
i nestátními institucemi (79%). 

Pro rozvoj oboru by bylo dále vhodné vytvořit pracovní skupinu již existujících 
školních sociálních pracovníků, která by započala práci na vytváření cílů, standardů a 
metodiky profese v podmínkách českých základních škol, s přihlédnutém k patřičnému 
„public relations“ a financování oboru. 
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The thesis is focused on the role of social worker at an elementary school. It is a 
comprehensive characterization of the profession including history, descriptions school of 
social work in several national systems of education (for example USA, England, Finland, 
etc.), analysis of target groups and content of school social work, which is supplemented by 
examples from practice. 

The empirical part of the work aims to determine whether the elementary schools in 
Praque are interested in introduction of position of school social worker and reasons of 
introduction. Other aims are to map the situation in solving educational problems at Prague's 
elementary schools, the views of the respondents to content of the activity school social 
worker and his authorization and also to map out how many of  Prague's elementary schools 
have already established. The respondents were directors of the elementary schools, 
educational consultants and experts in prevention. Questionnaire was selected as a method of 
data collection because of extensive number of respondents was selected questionnaire.  
The results indicate a predominant interest in introducing school social work and the reasons 
cited by respondents, the content and quality of work and competences of the social worker 
meets the needs of Prague's elementary schools. The three most frequently cited reasons for 
introducing school social work were: working parents with school children at risk is not very 
effective (58%), noticeable increase in indiscipline, bullying and vandalism in children of 
compulsory school age (50%), lack of space for mapping aimed at socio-pathological 
phenomena, thus identifying potential threats before a problem arises (42%). Regarding the 
activities of a social worker, was mentioned most often mediation in conflict: teacher x 
student, parent, teacher, other school staff x (83%), work with vulnerable groups of pupils 
(79%) and cooperation with state and non-governmental institutions (79%) . 

To develop the field would be further desirable to create a working group of the 
existing school social workers, which began work on developing methodologies, objectives 
and standards of the profession in terms of Czech primary schools, taking account of the 
appropriate "public relations" and the finance industry. 
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