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ABSTRAKT
Diplomová práce se zabývá vzděláváním žáků středních škol se sociálním
znevýhodněním.

Představuje

fenomén

sociálního

znevýhodnění

v kontextu

vzdělávání a současné legislativy. Dále popisuje aktuální situaci a příčiny rozvoje
sociálního znevýhodnění, především roli rodiny a také se zabývá žáky a jejich
rodinami ze sociálně vyloučených lokalit. V práci je vyčleněn velký prostor popisům
projevů sociálního znevýhodnění ve škole, diagnostice sociálního znevýhodnění a
specifickému vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, především principům
tohoto vzdělávání. Cílem této práce je demonstrace vlivu sociálního znevýhodnění na
žáky středních škol a poukázání na možnosti řešení tohoto fenoménu v rámci školy,
možnosti podpory při vzdělávání a roli školního sociálního pracovníka při eliminaci
dopadů sociálního znevýhodnění na vzdělávání. Součástí práce jsou kazuistiky žákyň
se sociálním znevýhodněním jako ukázka odborné a důležité práce školního
sociálního pracovníka.
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ABSTRACT
This thesis focuses on the education of secondary school pupils who are socially
disadvantaged. It presents the phenomenon of social disadvantage in the context of
education and current legislation. It also describes the current situation and the
causes of social disadvantage, particularly the role of the family, and also focuses on
pupils and their families from socially excluded localities. A significant amount of
space is dedicated to descriptions of the manifestations of social disadvantage in
school, the diagnosis of social disadvantage, and the specific education of socially
disadvantaged pupils, especially the principles of such education. The goals of this
thesis are to demonstrate the effect of social disadvantage on secondary school pupils
and to highlight possible solutions to this phenomenon within the education system,
the possibilities for support in education, and the role of the school social worker in
eliminating the impacts of social disadvantage in education. The thesis also contains
case histories of socially disadvantaged female pupils as a demonstration of the
professional and important work of the school social worker.

KEYWORDS
education, social disadvantage, socially disadvantaged pupils, secondary school,
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1. Úvod
Sociální znevýhodnění je fenomén, kterému je třeba dle mého názoru a
zkušeností z praxe věnovat velkou pozornost, obzvláště ve školství, kde může být
toto znevýhodnění žáků často přehlíženo. Vlivem sociálního znevýhodnění může být
ohrožen vzdělávací potenciál žáků a také jejich následný vstup na trh práce a získání
pracovního uplatnění. Právě na půdě školy vzniká velký prostor k řešení sociálního
znevýhodnění u žáků, průvodním jevům a k prevenci negativního dopadu sociálního
znevýhodnění na vývoj žáka. Vzhledem k vývoji společnosti, rodiny a její hodnotové
orientace je z mého pohledu hodně důležité se naučit s žáky se sociálním
znevýhodněním efektivně pracovat, abychom mohli těmto negativním dopadům
předcházet.
Tato práce na téma Sociální znevýhodnění žáků středních škol – vliv
znevýhodnění na vzdělávání a možnosti eliminace tohoto jevu představí fenomén
sociálního znevýhodnění v kontextu školního vzdělávání. První kapitoly budou
věnovány teoretickému úvodu k problematice sociálního znevýhodnění, jeho
definici, historii a vztahu k legislativě. Práce má za úkol poukázat a představit formy
sociálního znevýhodnění, tedy i ty které prozatím nejsou ukotvené v současné
existující legislativě. Těmto formám se budu v dalších kapitolách podrobně věnovat,
zvláště ve spojitosti se školním prostředím. Dále se budu zabývat příčinami
sociálního znevýhodnění u žáků, rolí rodiny v sociálním znevýhodnění a
zanedbávání péče. Pozornost také věnuji rodinám a žákům ze sociálně vyloučených
lokalit, které jsou dle mého názoru často přehlíženi odbornou veřejností. Právě
sociálně vyloučené lokality představují jeden z klíčových problémů sociálního
znevýhodnění. V dalších kapitolách se budu zabývat sociálním znevýhodněním
v prostředí střední školy, projevům sociálního znevýhodnění u žáků a problematikou
sociálně patologických jevů. V další kapitole se zaměřím na možnosti řešení tohoto
fenoménu na půdě střední školy, především na společnou participaci rodiny a školy
při společném hledání východiska při řešení projevů spojených se sociálním
znevýhodněním. Část této práce bude také patřit přístupu ke vzdělávání, konkrétně
využití vlastní užitečnosti žáka jako motivaci ke vzdělávání a zaměstnání. V poslední
části pak představím pět kazuistik pěti žákyň se sociálním znevýhodněním. Na
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konkrétních příkladech tak ukážu možnosti eliminace dopadu na vzdělávání a
konkrétní postupy při práci s žákyněmi se sociálním znevýhodněním.
Cílem mé práce je představení tradiční skupiny sociálně znevýhodněných žáků,
ale i ty méně tradiční, které dosud nebyly legislativně zařazeny. Dále bych pak chtěla
poukázat na možnosti a varianty řešení problémů spojených se sociálním
znevýhodněním a ukázat práci školního sociálního pracovníka. Jsem totiž
přesvědčená, že řešením sociálního kontextu žáků se sociálním znevýhodněním se
zvýší efektivita vzdělávání a tudíž i šance na úspěšný vstup na pracovní trh a
nalezení zaměstnání.
Přínosem této práce pro obor speciální pedagogiky by tedy nemělo být jen
shrnutí teoretických znalostí a faktů o specifickém vzdělávání žáků se sociálním
znevýhodněním, ale i poukázání na možnost efektivního řešení sociálního
znevýhodnění na školní půdě, která zatím není úplně běžná v rámci práce středních
škol s žáky se sociálním znevýhodněním.
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2. Charakteristika sociálního znevýhodnění
2.1. Definice sociálního znevýhodnění
Sociální znevýhodnění je velmi široký pojem. Jeho definice je vždy ovlivněna
subjektivním pohledem na tento fenomén a hlediskem, kterým na něj nahlížíme.
Problém sociálního znevýhodnění provází lidstvo od počátku existence. V historii
můžeme zaznamenat skupiny obyvatel, které byly handicapované ve smyslu
příslušnosti k jiné etnické skupině nebo rase, vyznávaly odlišné náboženství nebo
stály na okraji společnosti. Sociální znevýhodnění je pojmem, který je využívaný
v mnoha oblastech vědních disciplín. Avšak v rámci diplomové práce budu pracovat
s pojmem sociální znevýhodnění ve vztahu ke vzdělávání žáků.
Ačkoliv jsou příčiny sociálního znevýhodnění velmi rozmanité, do podpory
žáků při vzdělávání z hlediska současné platné legislativy však spadá jen omezený
výčet těchto žáků. Jak už jsem uvedla, samotný pojem sociálního znevýhodnění je
velmi široký a definice pojmu, kterou nám předkládá legislativa (viz další kapitola),
je dle mého názoru nedostačující. Pojem sociální znevýhodnění má jasný přesah do
jiných pedagogických i sociálních disciplín.
Průcha (2009) za sociálně znevýhodněné žáky považuje ty, „kteří nemají stejné
příležitosti ke vzdělávání jako většinová populace žáků (studentů), a to hlavně
v důsledku nepříznivých sociokulturních podmínek svých rodin nebo jiných prostředí,
v nichž žijí.“ V Pedagogickém slovníku je sociální znevýhodnění definováno dle §
16 zákona č. 561/2004 Sb. Dále je zde zmíněno, že pro žáky se zdravotním
znevýhodněním existuje u nás síť speciálních škol, pro žáky se sociálním
znevýhodněním však nikoli a tak se vzdělávání žáků se sociálním znevýhodnění děje
v tzv. hlavním vzdělávacím proudu. (Průcha, Walterová, Mareš, 2013)
Slowík (2007) spojuje termín socio-kulturní znevýhodnění s problematikou
mezinárodní společenské integrace, globalizace a migrace. Sociální a socio-kulturní
znevýhodnění spojuje s problémy „jazykové bariéry, národnostní a rasové odlišnosti
(např. barva pleti, způsob oblékání, kulturní projevy atd.), zdravotní handicap
(dítěte, rodičů, jiného člena rodiny), nízký sociální a ekonomický status
(nezaměstnanost, nízké vzdělání apod.), sociálně patologické prostředí rodiny nebo
komunity, ústavní výchova“
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V předchozích odstavcích jsem představila pojetí tohoto fenoménu optikou
různých autorů. Každá definice sociálního znevýhodnění je jiná. Na problematiku
sociálního znevýhodnění každý autor nahlíží z jiného hlediska. Přesto však můžu
najít společné jmenovatele v jednotlivých definicích a tím je fungování rodiny nebo
odlišné socio-kulturní prostředí. Z mých zkušeností z praxe i ze studia odborné
literatury vyvozuji, že téměř ve všech případech sociálního znevýhodnění žáků, je
oslabená funkce rodiny klíčovým činitelem tohoto znevýhodnění. Dalším činitelem
je pak odlišné etnické prostředí a komunikační kanál (záměrně neuvádím jazyk,
protože i žáci, kteří vyrůstají v česky mluvící rodině, mohou být sociálně vyloučeni
z důvodu jiného komunikačního kanálu – např. žáci se sluchovým postižením).
Avšak odlišný etnický původ nebo náboženské vyznání neznamená automaticky
zařazení do skupiny sociálně znevýhodněných, naproti tomu nefunkční rodina nebo
zanedbávání rodinné péče způsobuje téměř vždy sociální znevýhodnění a následné
problémy ve vzdělávání žáka.
Michalík, Baslerová, Felcmanová a kol. (2015) v Katalogu podpůrných
opatření vymezují sociální znevýhodnění na úrovni jedince – tedy žáka. Jako příklad
uvádí odlišný jazyk, jinou sexuální orientaci nebo zanedbaný zevnějšek. Dále pak na
úrovni rodiny, kde příčinou sociálního znevýhodnění může být např. zneužívání,
týrání, neúplná nebo nefunkční rodina, sociální znevýhodnění v závislosti na
sociálním prostředí (vyloučené lokality, prostředí, kde se vyskytují sociálněpatologické jevy) a nakonec sociální znevýhodnění v souvislosti se socioekonomickým statusem (jako příklad zde uvádí chudobu, dluhy a následnou ztrátu
materiálního zázemí, migraci nebo špatné bytové podmínky).
-

jedinec

-

rodina

-

sociální prostředí

-

socio-ekonomický status

Samozřejmě tato hlediska se při posuzování sociálního znevýhodnění prolínají.
Nikdy nejsou trvalá a mohou postupně přecházet z jednoho aspektu do druhého.
Je třeba uvést, že sociální znevýhodnění není nijak biologicky podmíněno
(geneticky), není trvalé (nejedná se tedy o konstantní stav) a nelze jej paušalizovat.
(Bedekr sociálním znevýhodněním, 2011)
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2.2. Sociální znevýhodnění a legislativa
Ve vývoji legislativy, která se zabývá problematikou sociálního znevýhodnění,
je klíčový rok 2005, kdy byl novelizován školský zákon č. 561/2004 Sb. a pojem
sociální znevýhodnění tak byl vůbec poprvé oficiálně legislativně ukotven.
Z mého pohledu a informací ze studia vím, že se devadesátých letech minulého
století začínaly postupně objevovat tendence ke změně a přístupu ve vzdělávání
zdravotně či sociálně znevýhodněných žáků. Vliv na tyto tendence měla samozřejmě
změna politického režimu, příchod sametové revoluce. Po revoluci se v mateřských,
základních i středních školách postupně začínaly objevovat pokusy o integraci žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Žáci se
znevýhodněním, ať už zdravotním či sociálním, se začali častěji vzdělávat v běžných
školách a mohli se tak vzdělávat společně s žáky intaktními.
Pojmy sociální znevýhodnění, socio-kulturní znevýhodnění a žák se sociálním
znevýhodněním byly samozřejmě používány i před změnou legislativy.
Jak jsem již uvedla, sociální znevýhodnění je pojem, který se oficiálně do
odborné terminologie dostává v roce 2004, kdy došlo ke změně školské legislativy,
přesněji novelou Zákona o předškolním, základním středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 Sb., který vešel v platnost 1. ledna
2005. Pojem sociální znevýhodnění můžeme najít v § 16 „Vzdělávání dětí, žáků a
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami“
„Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba
se

zdravotním

postižením,

zdravotním

znevýhodněním

nebo

sociálním

znevýhodněním.“ „Sociálním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona:
- rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení
sociálně patologickými jevy,
- nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo
- postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o
udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního
předpisu.“ (zákon č. 561/2004 Sb.)
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Dalším dokumentem, kde se pojem sociální znevýhodnění objevil, je vyhláška
č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně
nadaných. Vyhláška (§ 1, odstavec 2) sociální znevýhodnění zmiňuje ve smyslu
vyrovnávacích opatření: „Vyrovnávacími opatřeními při vzdělávání žáků se
zdravotním nebo sociálním znevýhodněním se pro účely této vyhlášky rozumí
využívání pedagogických, popřípadě speciálně pedagogických metod a postupů,
které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, poskytování individuální podpory v
rámci výuky a přípravy na výuku, využívání poradenských služeb školy a školských
poradenských zařízení, individuálního vzdělávacího plánu a služeb asistenta
pedagoga. Škola tato opatření poskytuje na základě pedagogického posouzení
vzdělávacích potřeb žáka, průběhu a výsledků jeho vzdělávání, popřípadě ve
spolupráci se školským poradenským zařízením.“ Tato vyhláška za žáka se sociálním
znevýhodněním pro účely poskytování vyrovnávacích opatření podle odstavce 2
považuje zejména „žáka z prostředí, kde se mu nedostává potřebné podpory k
řádnému průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se školou, a žák
znevýhodněný nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka“ (vyhláška č. 147/2011
Sb.).
Sociální znevýhodnění je velmi široký pojem, nejčastěji využívaný právě ve
spojení s pedagogikou. Z obou definicí, se kterými se můžeme setkat ve školské
legislativě, vyplývá, že za žáka se sociálním znevýhodněním je považován žák ze
sociálně nebo kulturně odlišného prostředí, žák s nařízenou ústavní nebo uloženou
ochrannou výchovou, žák cizinec (azylant) – žák s nízkou znalostí vyučovacího
jazyka a dále žák z prostředí, kde se mu nedostává potřebná podpora při vzdělávání.
Zvláště poslední část definice žáka se sociálním znevýhodněním ((z vyhlášky č.
147/2011 Sb.) je velmi široká a otázkou je, koho do takovéto skupiny žáků můžeme
skutečně zařadit a komu se tak dostane odpovídající podpory při vzdělávání.
Rámcový vzdělávací program pro základní školy (MŠMT, 2013) mezi sociálně
znevýhodněné žáky řadí ty žáky, kteří pocházejí z odlišného prostředí (sociálně,
kulturně nebo jazykově), žáky, kteří tvoří menšinu a žáky-migranty (azylanty nebo
účastníky řízení o azyl).
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Dle Katalogu podpůrných opatření projektu Systémová podpora inkluzivního
vzdělávání v ČR (2015) je v obecné rovině žákem se sociálním znevýhodněním:
-

„žák žijící v prostředí, kde není dlouhodobě dostatečně podporován ke
vzdělávání či přípravě na vzdělávání (například z důvodů nedostatečného
materiálního zázemí, nevyhovujících bytových podmínek, časové náročnosti
dopravy do školy, nezájmu ze strany zákonných zástupců, konfliktů v
rodině);

-

žák, jehož zákonní zástupci se školou dlouhodobě nespolupracují a je to na
újmu oprávněných zájmů žáka;

-

žák, žijící v prostředí sociálně vyloučených lokalit nebo lokalit sociálním
vyloučením ohrožených

-

žák, který je znevýhodněn při svém vzdělávání z důvodu příslušnosti k
etnické nebo národnostní skupině či specifickému sociálnímu prostředí,
zejména je-li znevýhodnění spojeno s nedostatečnou znalostí vyučovacího
jazyka ve srovnání s ostatními žáky třídy, z důvodu používání odlišného
jazyka nebo specifické formy vyučovacího jazyka v domácím prostředí
žáka“

2.3. Vývoj a historie sociálního znevýhodnění u nás
Jak už jsem na začátku této kapitoly zmiňovala, v devadesátých letech došlo
k politickým změnám, které s sebou nesly i změny společenské. Avšak problémy,
které souvisely se vzděláváním sociálně znevýhodněných žáků, se objevovaly již na
počátku 20. století. V roce 1907 F. Houser uvedl studii Výdělečná práce školních
dětí. Ve školách prováděl šetření a zjistil, že 79% žáků, kteří pracovali během
povinné školní docházky, opakovalo některý ročník školy. Dále se touto
problematikou zabýval sociolog I. A. Bláha, který popisoval vlivy různého prostředí
na formování životní dráhy jedince, především pak vzdělávací.
Po roce 1948 však zájem o problematiku sociálně znevýhodněných žáků klesl,
hlavně díky politickému zřízení, které potíralo význam sociálních rozdílů mezi lidmi.
Sociální nerovnost ale dále ve společnosti samozřejmě přetrvávala, avšak legislativní
či pedagogická podpora, zvláště pro sociálně znevýhodněné žáky, zcela chyběla. V r.
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1970 publikovala M. Jerhotová výzkum prospěchu a školní úspěšnosti dětí
v závislosti na sociálním původu. Zjistila, že děti z dělnických rodin měli horší
prospěch, než děti z rodin úředníků a inteligence. (Průcha, 2009)
V západních zemích byl výzkum a pedagogická intervence na jiné úrovni.
Jako příklad uvedu velmi známý výzkum B. Bernsteina z roku 1971, kdy rozdělil
děti na dvě skupiny podle sociálních poměrů (dělnickou a střední třídu) a poukázal
na dva odlišné „jazykové kódy“. Omezený kód jazyka používali žáci z nižších
sociálních vrstev, kteří měli problémy ve škole, kde se používá rozvinutý kód jazyka,
kterým disponují děti z vyšších sociálních vrstev. (Giddens, 1997)

2.4. Současná situace v České republice
Dle výzkumů University Palackého v Olomouci (2013), která se podílí na
projektu Systémové podpory inkluzivního vzdělávání v České republice, počet
znevýhodněných žáků, tedy i těch se sociálním znevýhodněním stále stoupá. S tím
samozřejmě stoupá i tendence a vyšší míra potřeby tento fenomén řešit, zvláště na
školní půdě.
Vliv na vyšší počet žáků se sociálním znevýhodněním mají dle mého názoru
nejrůznější faktory. Jedná se například o vyšší rozvodovost manželských párů, která
nepřímo souvisí s problematikou výchovy dítěte v neúplné rodině nebo zvýšený
výskyt sociálně patologických jevů ve společnosti a jejich vyšší toleranci. Velmi
často se jedná o kombinace těchto faktorů.
Jelikož neexistují žádné přesné oficiální statistiky o počtu sociálně
znevýhodněných žáků, můžeme o tomto počtu jen spekulovat v teoretické rovině.
Neexistuje tedy žádné oficiální číslo, se kterým bychom mohli dále pracovat (viz
kapitola Počet žáků se sociálním znevýhodněním).
V současnosti se problematice sociálního znevýhodnění věnuje stále větší
pozornost, a to nejen u odborné veřejnosti. Důkazem může být například vydání
nejrůznějších publikací a metodických doporučení, jak s žáky se sociálním
znevýhodněním pracovat, jak pracovat s jejich rodinami nebo kde hledat podporu.
Příkladem může být zásadní dokument, který reflektuje potřebu podpory ve
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vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, a to Metodické doporučení
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zabezpečení rovných příležitostí ve
vzdělávání dětí, žáků a žákyň se sociálním znevýhodněním z roku 2009. Dalším
důležitým počinem je projekt CEROP – Cesta k rovným příležitostem, možnosti a
limity vzdělávání sociokulturně znevýhodněných osob, který vznikl ve spolupráci se
Západočeskou universitou v roce 2011. Výstupem projektu byly Bedekry sociálním
znevýhodněním pro učitele mateřských, základních a středních škol. Projekt
University Palackého v Olomouci dal následně v roce 2015 vzniknout Katalogu
podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu
zdravotního nebo sociálního znevýhodnění pod vedením Mgr. Felcmanové, Mgr.
Habrové a kolektivu autorů. Tento dokument provází čtenáře nejen problematikou
sociálního znevýhodnění, ale i jiných handicapů, které se mohou stát překážkou ve
vzdělávání žáků. Manuál je určen jak pro učitele, tak pro rodiče žáků a širokou
veřejnost. Fakt, že neustále vznikají nové a nové dokumenty, příručky a manuály,
dokazuje to, že se o problematiku začíná zajímat stále více školských pracovníků, ale
nejen jich, a že se snaží problém sociálního znevýhodnění u žáků řešit. Každým
školním rokem se situace v českých školách zlepšuje a pedagogičtí pracovníci mají
zájem participovat na podpoře žáků se zdravotním postižením a zdravotním
znevýhodněním, ale i žáků se znevýhodněním sociálním, které je obecně méně
viditelné, než znevýhodnění zdravotní.
Ministerstvo práce a sociálních věcí každý rok zveřejňuje Statistickou ročenku.
V této ročence z roku 2014 můžeme mimo jiné nalézt i počty týraných, zneužívaných
a zanedbávaných dětí dle věku dítěte a sociálního prostředí. Oproti minulým rokům
se tato čísla výrazně zvýšila. Do tohoto počtu jsou zahrnuty děti, které jsou týrány
tělesně a psychicky, sexuálně zneužívány, zneužívány k dětské pornografii a dětské
prostituci a zanedbávány. V těchto statistikách, které zpracovává MPSV jsou však
zahrnuty jen nahlášené případy, které řešil OSPOD či jiná instituce ve spolupráci
s OSPOD. Toto číslo je však pravděpodobně mnohem vyšší díky případům, které
nejsou hlášeny. Je to i díky tomu, že většina aktů týrání, zneužívání či zanedbávání
dětí se děje skrytě v rodinách. Pokud na takovéto zacházení s dítětem nepřijde
OSPOD, Policie České republiky, škola, lékař či jiná veřejná instituce nebo to dítě
nenahlásí samo, tak se na týrání či zneužívání často nepřijde a není možné jej řešit.
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Příloha č. 1: Počet týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí podle věku
dítěte a sociálního prostředí v roce 2014

Zdroj: MPSV, 2014
Počet těchto dětí rok od roku stoupá a s tím i nároky na intervenci v této
oblasti. Jak můžeme z tabulky vyčíst nejvyšší počet dětí, které si prožily týrání či
zneužívání, je ve věku 6-15 let a nejvyšší počet týraných nebo zneužívaných dětí
pochází z neúplných rodin. V následující tabulce můžeme vidět, že každoročně roste
počet týraných a zneužívaných dětí.
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Příloha č. 2: Počet týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v letech
2010-2014
2010

2011

2012

2013

2014

Chlapci

Dívky

Chlapci

Dívky

Chlapci

Dívky

Chlapci

Dívky

Chlapci

Dívky

do 1

167

148

176

177

185

194

198

204

252

232

1 - 3 roky

338

310

437

368

465

408

388

442

471

456

3 - 6 let

457

437

625

542

657

649

700

673

696

741

6 - 15 let

1550

1622

1708

1775

2013

2036

1948

2057

2178

2376

15 - 18 let

341

417

370

464

407

511

420

502

447

629

celkem

2853

2934

3316

3326

3727

3798

3649

3878

4044

4434

Zdroj: MPSV, dostupná data z let 2010-2014
Nyní si uvedeme ty faktory, které mají dle mého názoru a zkušeností z práce
s žáky a rodinami se sociálním znevýhodněním největší vliv na počet žáků se
sociálním znevýhodněním a více či méně s danou problematikou souvisí.

a) vyšší rozvodovost
Od roku 2001 se rozvodovost pohybuje na úrovni 45-50% manželství, které
končí rozvodem. V roce 2013 soudy rozvedly o 1,5 tisíce více manželství, než v roce
2012. V letech 2001-2008 je to až o 3-5 tisíc méně, avšak číslo je nižší díky tomu, že
se snižuje počet sňatků. Vysoká rozvodovost tak stále zůstává. Z dostupných údajů
ČSÚ také vyplývá, že relativně vyšší počet opakovaných rozvodů je u žen i mužů
základního vzdělání. (ČSÚ)
Z pohledu na následující graf je evidentní, že oproti minulému století se
rozvodovost párů stále zvyšovala. Tento fenomén je dán především změnou
politického uspořádání v České republice, dále také změnou postavení ženy ve
společnosti a změnou hodnotové orientace ve společnosti. Dle Národní zprávy o
rodině (2004) patří Česká republika ke státům s nejvyšší rozvodovostí.
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Příloha č. 3: Roční počet rozvodů v letech 1950 – 2014

zdroj: Český statistický úřad, 2015

b) vyšší počet žáků – cizinců
S novým společenským uspořádáním a příchodem demokracie se také
výrazně zvýšil počet žáků-cizinců na českých školách. Ze statistických dat, která
zveřejňuje Ministerstvo školství ve spolupráci s Ústavem pro informace ve
vzdělávání a Českým statistickým úřadem (2016), můžeme vyčíst, že s každým
rokem se počet těchto žáků postupně zvyšuje. Nejvyšší počet studentů-cizinců
můžeme najít na vysokých školách, dále pak na základních školách a třetí místo
v počtu žáků-cizinců zaujímají střední školy. V další kapitole se vzděláváním žáků
- cizinců budu zabývat podrobněji.
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Příloha č. 4: Vývoj počtu cizinců v letech 2004 – 2014

Zdroj: Český statistický úřad, 2014

Příloha č. 5: Počet cizinců v mateřských, základních a středních školách v letech 2003 –
2014

Zdroj: Český statistický úřad, 2014
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c) vzdělání rodičů dítěte
Velkou roli ve zvyšujícím se počtu žáků se sociálním znevýhodněním hraje
také dle mého názoru vzdělání rodičů a jejich pohled na školu jako instituci a na
vzdělání jako životní hodnotu. Pokud rodina považuje vzdělání za důležitou hodnotu,
tak je předpoklad, že i jejich dítě bude považovat vzdělání za klíčové. Samozřejmě
jsou známy případy, kdy se dítě chce naopak odlišit, vydat se jinou cestou než rodiče,
a tak rodiče se základním vzděláním mohou mít potomka, který úspěšně vystuduje
vysokou školu a naopak. Avšak je dokázáno, že na vzdělání má velký vliv rodinné
zázemí, hodnoty, které rodina vyznává a v neposlední řadě i socioekonomický status
rodiny. (Matějů, Večerník, 1998)
Pro rodiny se špatným sociálním zázemím jsou často klíčové a důležitější jiné
hodnoty, než vzdělání jejich dítěte. (Štěpařová, Němec, In Knotová, 2014)
Často se tyto rodiny potýkají s dluhy, nezaměstnaností, a tak rodina podporuje
potomka spíše v nástupu do zaměstnání v co nejnižším věku (např. po vyučení), než
aby jej podpořila v několikaletém studiu, které je také spojeno s finanční náročností.
Rodiny, kde rodiče dosáhli vyššího vzdělání, podporují následně i svoje děti ve
studiu, pomáhají dětem ve školní přípravě a podporují je, aby dosáhly rovněž
vysokých studijních výsledků. Naopak rodiny s nižším socioekonomickým statusem
kladou obvykle důraz na jiné společenské hodnoty a většinou usilují o to, aby jejich
dítě co nejdříve vydělávalo peníze a osamostatnilo se, aby ho rodina nemusela
finančně podporovat.
Nejvíce odlišný přístup k hodnotě vzdělání lze například shledat u romské
menšiny. Díky odlišným hodnotám, výchově i odlišnému vnímání životních cílů
nemusí být pro Romy vzdělání měřítkem společenského postavení a úspěšnosti.
(Říčan, 1998) Děti z romských rodin často nemají potřebné zázemí pro přípravu do
školy a ani podporu rodičů při vzdělávání. (Kaleja, 2012)
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d) „pracující chudoba“
Fakt, že mají členové rodiny zaměstnání, nemusí znamenat to, že je rodina,
potažmo dítě zabezpečené. U osob s nižším dosaženým vzděláním se tak stává, že
jejich výdělek nestačí pokrýt náklady spojené s chodem domácnosti a výchovou dětí.
Dle šetření ČSÚ (2015) se situace s příjmy v domácnostech stále zlepšuje. Průměrně
se čisté příjmy zvýšily o 4 900 Kč, avšak toto číslo průměruje všechny domácnosti, a
tak si neuděláme vhodný obrázek o domácnostech ohrožených chudobou. V minulém
roce došlo k poklesu počtu domácností s nízkou pracovní intenzitou a také došlo
k poklesu míry ohrožení chudobou a sociálním vyloučením. V Evropské unii je ale i
tak Česká republika zemí s nejnižší hodnotou indikátoru ohrožení chudobou a
sociálním vyloučením. (ČSÚ, 2016)

e) vyšší míra zadluženosti rodin v České republice
Zadluženost rodin (domácností) je poměrně nový fenomén, který se začíná
masivně objevovat začátkem 21. století s přechodem na tržní ekonomiku. Po roce
2000 totiž docházelo ke změnám v poskytování úvěrů a hypoték, a tak docházelo i
k nárůstu zadluženosti domácností. Z vlastní praxe je zřejmé, že u rodin s nízkým
socioekonomickým statusem se velmi často stává, že například člen rodiny ztratí
zaměstnání a tím ztratí i schopnost splácet půjčku. Tyto okolnosti mohou vést až
k exekučnímu řešení pohledávek. V posledních letech se také velmi často objevuje u
rodin, se kterými pracuji, fenomén zadluženosti, který souvisí s pořizováním
spotřebitelských úvěrů nebankovními společnostmi s úroky na hranici lichvy.
Rodiny, které se dostanou do dluhové pasti, se tak snaží řešit finanční tíseň, která ale
velmi rychle narůstá. Splátky často sami nejsou schopny splácet, a tak může dojít až
ke ztrátě bydlení a umístění dětí do ústavní péče.
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Příloha č. 6: Úvěry domácnostem v České republice mezi lety 1993 - 2011

Zdroj: Bankovní poplatky, 2012

f) chudoba
S vyšší mírou zadluženosti rodin souvisí také pojem chudoba. Chudoba je
velmi odlišně vykládána a definice tohoto pojmu jsou různé. Víceméně se ale jedná o
stav, který se vyznačuje materiálním nedostatkem (jídlo, oblečení, bydlení). Tento
stav má samozřejmě vliv na zázemí rodiny, takže i na žáka, jehož školní úspěšnost či
neúspěšnost závisí na ekonomickém statusu rodiny, materiálním zabezpečení a
zázemí rodiny. Chudobou jsou dle mých zkušeností zasaženy nejvíce rodiny, které
žijí v sociálně vyloučených oblastech.
g) bezdomovectví
Bezdomovectví je velmi často důsledkem ztráty zaměstnání, finanční tísně,
exekučního řízení nebo ztráty finančně dostupného bydlení. Subjektivními příčinami
může být například domácí násilí, psychické poruchy či závislost na návykových
látkách (alkoholismus, toxikomanie) nebo jiné patologické jevy. Dle informací
Českého statistického úřadu do roku 2012 neexistovala oficiální statistika počtu lidí
bez domova. (ČSÚ, 2015)
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Co se týče problematiky dětí bez střechy nad hlavou, tak pokud se rodina
ocitne na ulici, dostává se dítě do ústavní péče. Pokud se dítě dostane do ústavní péče
z důvodu ztráty střechy nad hlavou, dochází většinou k problémům spojených se
ztrátou kontaktu s rodinou, ztrátou rodinného zázemí a přechodu do ústavní péče.
Tento jev je v praxi velmi často spojený s emoční deprivací dítěte, snížením školní
úspěšnosti a zvláště v období puberty s navazováním přátelství v rizikových partách,
experimentování s drogami a celkově se stykem se sociálně patologickými jevy.
(Langmeier, Matějček, 1974)

h) problematika závislostního chování a vyšší tolerance společnosti
k užívání návykových látek
Problematika závislostního chování a zvyšující se tolerance k užívání
návykových látek je další společenský fenomén, který také dle mého názoru neméně
přispívá k zvyšujícímu se počtu žáků se sociálním znevýhodněním a rodin, které jsou
sociálně vyloučeny.
Dle Nožiny (1997) se v předrevolučních letech drogová závislost vyskytovala
zhruba od 70. let, avšak většinou šlo o zneužívání návykových látek úzkými
skupinami osob (intelektuálové, umělci, zdravotníci s přístupem k lékům) a
distribuce drog na trhu téměř neexistovala. Drogy se vyráběly doma, kde se velmi
často i přímo užívaly. Šlo nejčastěji o výrobu pervitinu a braunu. Po roce 1989 se na
drogové scéně se objevily nové drogy a začala narůstat kriminalita spojená
s distribucí a užíváním drog. Dále se postupně začala zvyšovat tolerance k tzv.
měkkým drogám a drogám spojených s taneční scénou, zvláště pak v 90. letech
minulého století (extáze). Rozšířila se také distribuce a užívání marihuany a fenomén
„rekreačního užívání“. (Nožina, 1997)
Dle mého názoru se v posledních letech velmi zvýšila tolerance společnosti
k užívání marihuany, na které reagoval i trestní zákon č. 40/2009 Sb. (např. ohledně
držení drog, legálního pěstování konopí nebo užívání marihuany k léčebným
účelům). Co se týče alkoholu, je dle mého názoru k požívání alkoholu společnost
vysoce tolerantní a v České republice je naopak neobvyklé alkohol nepožívat.
Požívání alkoholu se tak stalo společenskou normou a přispívá k tomu postoj
politiků, ale také nízká cena alkoholu.
25

i) kriminalita
S pitím alkoholu a užíváním drog také velmi úzce souvisí kriminalita. Pod
vlivem drog bylo spácháno 15% trestných činů (z toho 88% pod vlivem alkoholu).
(Výroční zpráva o stavu ve věcech drog, 2008)
V roce 2015 bylo oznámeno 247 628 trestných činů, což bylo výrazně méně
než v uplynulých deseti letech (zhruba o 15 %), stoupla i objasněnost trestných činů
a to na 50%. Ze zveřejněných dat Policie ČR můžeme zjistit, že oproti roku 2006 se
snížil počet registrovaných trestných činů o necelou třetinu. (Laube, 2016)

2.5. Počet žáků se sociálním znevýhodněním v České republice
Oficiální

statistická data, kolik je na školách žáků se

sociálním

znevýhodněním, neexistují, takže mohu pouze spekulovat o jejich skutečném počtu.
MŠMT a odborná veřejnost pracují pouze s odhady počtu takto znevýhodněných
žáků, avšak dle mého názoru a zkušeností z praxe bude toto číslo ve skutečnosti
pravděpodobně mnohem vyšší, než s čím operuje Ministerstvo školství. Dle definice
žáka se sociálním znevýhodněním v zákoně č. 561/2004 Sb. se v dalších odstavcích
pokusím orientačně odhadnout přibližný počet žáků se sociálním znevýhodněním.

a) žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením
Definice této skupiny žáků je velmi složitá. Kdo je a kdo není žákem
z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením? Přesný metodický a
hlavně diagnostický nástroj neexistuje a tak vždy závisí na subjektivním hodnocení
diagnostika, koho do této skupiny znevýhodněných žáků může nebo nemůže zařadit.
Kvůli tomu, že chybí přesná statistika, nejenže často dochází k tomu, že některým
žákům se díky nesprávné diagnostice nedostane potřebné podpory ve vzdělávání, ale
pro školu se tak vyčlení méně finančních prostředků, než je na podporu žáků se
sociálním znevýhodněním potřeba. Němec a Vojtová (2009) tuto kategorii ještě dělí
dle těchto indikátorů:
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-

„žáci, kteří pocházejí z rodin s nízkým ekonomickým statusem, rodiče jsou
nezaměstnaní nebo dlouhodobě nezaměstnatelní

-

rodina je neúplná

-

rodina je zasažena sociálně patologickými jevy

-

v rodině žije větší počet dětí a samotné prostředí je chudé a nepodnětné
(možná dlouhodobá psychická deprivace dětí)

-

rodina je sociálně vyloučena nebo zasažena sociální exkluzí

-

členové rodiny jsou příslušníky etnických nebo náboženských menšin“

Dále upozorňují, že zařazení žáka do jedné nebo více indikačních skupin ještě
nemusí predikovat sociální znevýhodnění.
Díky širokému spektru indikací, tak není možné vést statistiku o počtu těchto
žáků na školách. Často se stává, že žák do skupiny sociálně znevýhodněných ani není
diagnosticky zařazen, protože znevýhodnění není buď viditelné, navenek se nijak
neprojevuje nebo má učitel o žákovi minimum informací z jeho rodinného prostředí
a z oblasti chování žáka mimo školní prostředí.

b) romští žáci
Definice přívlastku romský je velmi obtížné. Dle legislativy, zejména dle
zákona č. 273/2001 Sb. O právech příslušníků národnostních menšin a o změnách
některých zákonů, je „příslušníkem národnostní menšiny občan České republiky,
který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za
příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti“.
„Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na
území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla
společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu
obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za
účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a
zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky
utvořilo.“
(zákon č. 273/2001 Sb.)
Dle této definice by tedy za žáka romské menšiny byl považován jen ten, který
se sám nebo pomocí svých rodičů hlásí k romské národnosti. V roce 1991 se hlásilo
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k příslušnosti romské národnosti 33 489 Romů. O deset let později, v roce 2001, to
bylo téměř o třetinu méně, tj. 11 746 Romů. Faktický počet Romů v České republice
je ale pravděpodobně mnohem vyšší. Vysoký počet Romů se k romské národnosti
nehlásí zřejmě z obavy před diskriminací. Dle Němce a Vojtové (2009) nestátní
neziskové organizace vedou jen odhadové statistiky o skutečném počtu Romů.
Skutečný počet odhadují na čtvrt milionu obyvatel České republiky romské
národnosti. Díky výše zmíněnému zákonu (č. 273/2001 Sb.) školám není umožněno
vedení evidence národnostních menšin, a tak počet romských žáků na školách je opět
jen spekulativní a oficiální statistiky nejsou vedeny. (Němec, Vojtová, 2009)
c) žáci ohroženi sociálně patologickými jevy
Tato skupina žáků je definována dle Metodického pokynu Ministerstva školství
takto: „Mezi sociálně patologické jevy u dětí a mládeže pro potřeby tohoto pokynu
zařazujeme širokou škálu výchovných problémů, výchovných poruch a poruch
chování, a to včetně zneužívání návykových látek.“ (MŠMT, 2001)
„Sociálně patologickým jevem se obecně rozumí takové chování jedince, které
je charakteristické především nezdravým životním stylem, nedodržováním nebo
porušováním sociálních norem, zákonů, předpisů a etických hodnot, chování a
jednání, které vede k poškozování zdraví jedince, prostředí, ve kterém žije a pracuje,
a ve svém důsledku pak k individuálním, skupinovým či celospolečenským poruchám
a deformacím.“ (Pokorný, Telcová, Tomko, 2003)
I tuto skupinu žáků je velmi obtížné vést v evidenci. Z praxe vím, že velká část
žáků je ohrožena sociálně patologickými jevy a můžou to být jak žáci z nefunkčních
rodin, kde je riziko samozřejmě vyšší, tak žáci z funkčních rodin s dobrým zázemím,
kdy

se

například

rozhodnou

vzepřít

autoritám,

začnou

se

scházet

se

závadovou partou, mají zkušenosti se šikanou nebo s experimentováním s drogami.
d) žáci s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou
výchovou
Dle Němce a Vojtové (2009) jsou v této skupině všichni žáci, kteří mají
soudem nařízenou ústavní výchovu nebo uloženou ochrannou výchovu. Mezi žáky
s nařízenou ústavní výchovou je část žáků, kterým soud nařídil z důvodů sociálního
selhávání rodiny ústavní výchovu a část žáků, u nichž byla důvodem pro nařízení
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ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy závažná porucha chování. Žáci
s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou se vzdělávají
v běžných školách. Žáci se závažnými poruchami chování bývají vzděláváni ve
školských zařízeních při zařízeních, kde jsou prováděny výkony ústavní nebo
ochranné výchovy. V následující tabulce jsou uvedeny počty dětí v ústavní péči
během let 2010 – 2015.
Příloha č. 7: Počet dětí v ústavních zařízeních v letech 2010 – 2015
Školní rok

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Celkem dětí

7 397

7 150

6 941

6 549

6 495

Dětský domov

4 628

4 451

4 442

4 253

4 314

Výchovný ústav

1 445

1 395

1 269

1 146

1 081

564

543

517

453

421

760

761

713

697

679

Diagnostický
ústav
Dětský domov se
školou

Zdroj: Data ze statistických ročenek Ústavu pro informace ve vzdělávání
e) žáci v postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu
Sociální znevýhodnění, které plyne z postavení azylanta nebo účastníka řízení
o azyl, souvisí s migrací, která může být dobrovolná nebo nucená. Migrace se děje
z důvodu lepší pracovní příležitosti, nízké životní úrovně (chudoby) nebo z důvodu
ohrožení existence nebo zdraví vlivem občanské, etnické nebo náboženské války.
(Němec, Vojtová, 2009)
Žáci v postavení azylanta mají v českém školství stejná práva v přístupu ke
vzdělávání. Školský zákon (§20, zákon č. 561/2004) zabezpečuje bezplatně přípravu
k zapojení do základního vzdělávání, včetně výuky českého jazyka. Dle RVP (2005)
mají být do školní výuky zařazena témata, která souvisí se zemí původu žákaazylanta a cíleně tak rozvíjeno interkulturní vzdělávání.
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V následující tabulce je přehled o počtu žáků-cizinců na základních a středních
školách v letech 2010 – 2015. Z tabulky můžeme vyčíst, že se každým rokem počet
žáků-cizinců zvyšuje.
Příloha č. 8: Počet žáků-cizinců na základních a středních školách v letech 2010 –
2015
2010 / 2011
ZŠ

SŠ

2011 / 2012
ZŠ

SŠ

2012 / 2013
ZŠ

SŠ

2013 / 2014
ZŠ

SŠ

2014 / 2015
ZŠ

SŠ

Cizinci

14109 8458 14344 8852 14551 9024 15109 9147 16477 8837

S trvalým pobytem

11634 7343 11658 7636 11835 7564 12296 7490 13474 7098

Azylanti

400

51

212

46

197

30

38

208

34

200
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3. Příčiny sociálního znevýhodnění – role rodiny ve vzniku sociálního
znevýhodnění
Nejčastější hlavní příčinou vzniku sociálního znevýhodnění je dle mého názoru
a zkušeností z praxe selhání funkce rodiny. Ve svém důsledku selhání funkce rodiny
může vést k zanedbávání péče o dítě a k syndromu CAN. Za posledních sto let prošla
rodina jako taková velkými změnami. Došlo ke změně vnímání rodiny jako základní
stavební jednotky společnosti. Změnilo se reprodukční chování a percepce
manželství jako stabilní instituce. Další velkou změnou prošly rodičovské role a
postavení rodičů v rodinné hierarchii. Změnil se společenský a politický systém a
s tím i životní styl, velmi často orientovaný na kariéru a výkon. Mladí lidé tak čím
dál tím více dávají přednost individuálnímu „single“ životu, než životu v rodině a
manželství.

3.1. Rodina v současnosti, změny ve fungování rodiny
„Pro jedince by měla být rodina jako primární skupina především
emocionálním zázemím, pilířem bezpečí a jistoty, stimulace, podnětů a uznání,
místem elementárních zkušeností a základnou pro vstup do společnosti.“ (Havlík,
Koťa, 2002)
Rodina je instituce, kterou formuje civilizace, kultura i společnost. Ve všech
známých společnostech je rodina hlavním činitelem socializace čili tvorby
společnosti z nedospělých jedinců. (Matoušek, Pazlarová, 2010)
Aktuální legislativa v České republice rodinu nijak obecně nedefinuje.
Pojem rodina z hlediska sociologického a speciálně pedagogického nelze
jednoznačně definovat. Dle mého názoru je rodina úzké společenství osob, které jsou
na sebe vázáni příbuzenskou vazbou (či adoptivní). Je to skupina osob, kterou tvoří
partneři, jejich děti a širší rodina, kterou tvoří prarodiče a ostatní příbuzní. Tyto
osoby společně žijí na jednom místě – v domově, kde probíhá reprodukce, následná
výchova dětí, dále socializace a zabezpečování materiálních, fyzických a emočních
potřeb dětí. Je to místo, které má pro každého člena představovat bezpečí, zázemí a v
neposlední řadě poskytuje citové zázemí pro všechny členy. Dále je to dle mého
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názoru místo, kde probíhá učení (všech jejích členů) a interakce mezi všemi členy
rodiny. Pokud se tato integrita nějakým způsobem nabourá, může dojít k selhání
rodiny jako celku a přetrhání rodinných vazeb. Díky tomu, jak jsou vazby ojedinělé a
prostředí domova výjimečné, se toto prostředí tak významné pro celkový rozvoj a
vývoj dítěte nedá kvalitně nahradit.
Pojem rodina a především jeho význam zaznamenal zejména v průběhu
minulého století velké změny. Změnily se zejména některé znaky rodiny, postoje,
očekávání a obecně přístupy k fungování rodiny. Dle Šulová (in Gillernová, Kebza,
Rymeš a kol., 2011) se zásadně mění:

a) očekávání trvalosti vztahu
Při zakládání rodiny již v dnešní době jedinec často nechce postoupit oběť
v zájmu rodiny (Šulová in Gillernová, Kebza, Rymeš a kol., 2011). V partnerství se
objevuje řada alternativ jako například manželství tzv. na zkoušku (každý partner má
vlastní domácnost), matky, které neinformují biologického otce o existenci dítěte,
dlouholeté vztahy, ale bez vstupu do manželství a úmyslně bezdětné páry (např.
vztahy, kde oba partneři dávají přednost profesní kariéře).
b) nízká stabilita rodiny
V předchozí kapitole jsem uváděla, že Česká republika patří mezi státy, kde se
vyskytuje nejvyšší podíl manželství, která zaniknou rozvodem. (Národní zpráva o
rodině, 2004)
Vlivem vysoké rozvodovosti tak vznikají „neúplné rodiny s dětmi, domácnost
jednotlivce nebo nebo jiná doplněná (znovusložená) úplná rodina.“ (Šulová in
Gillernová, Kebza, Rymeš a kol., 2011)
Dle Šulové (in Gillernová, Kebza, Rymeš a kol., 2011) žije v neúplných
rodinách téměř 1,5 milionu osob (tj. 14% obyvatel České republiky). V r. 1991
v České republice bylo 434 000 neúplných rodin. O deset let později (v roce 2001) to
bylo o 142 000 neúplných rodin více, téměř 576 000 neúplných rodin. Šulová také
uvádí, že „dle výsledků mezinárodního srovnávacího šetření rodiny a reprodukce
souvisí stabilita svazků s typem soužití“. Nejvíce stabilní jsou manželství, nejméně
stabilní jsou partnerská soužití bez formálního zakotvení.
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c) odkládání uzavření prvního manželství
Odložení uzavření prvního manželství je společenský fenomén zejména
posledních patnácti let. V roce 1991 žilo v manželství 60% mužů a 79% žen ve věku
25 let. O deset let později, v roce 2001 žilo v manželství už jen 26% mužů a 47% žen
v tomtéž věku. (Národní zpráva o rodině, 2004)
d) odkládání rodičovství
Díky fenoménu odkládání uzavření manželství, alternativním soužití partnerů a
v neposlední řadě kvůli upřednostňování kariéry dochází také k odsouvání
rodičovství na pozdější dobu. S tím samozřejmě také souvisí snižující se natalita
v České republice. (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012)
Jak už jsem zmiňovala, partnerství během posledních dvaceti let prošlo
velkými změnami, zejména v hodnotovém žebříčku. Dle Matouška a Pazlarové
(2010) je přivedení dětí na svět „jednou z obecně dostupných cest k přesažení
horizontu vlastní smrti“. Další možností tohoto přesahu je právě kariéra, vědecká
práce, seberealizace v oblasti umění, apod. Mladí lidé často volí právě cestu kariéry
nebo jiné seberealizace, než založení rodiny.

e) změny, které se týkají sexuality párů
Mezi tyto změny můžeme zařadit předmanželské zkušenosti v oblasti sexu,
změna zralosti partnerů při prvních intimních zkušenostech nebo udržování intimních
vztahů bez partnerské vazby.
Další velkou změnou je vstoupení v platnost zákona č. 115/2006 Sb. o
registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. Od 1. července
2006 tak v České republice začal platit institut registrovaného partnerství. V České
republice mohou nyní uzavřít registrované partnerství dvě osoby stejného pohlaví.
Co se týče adopce nebo osvojení dětí, tak registrovaní partneři zatím v České
republice nemohou společně dítě adoptovat a nemohou adoptovat ani dítě jednoho z
partnerů. Pokud homosexuální pár neuzavřel registrované partnerství, může si jedna
osoba z páru dítě osvojit. Žádost na osvojení dítěte jedním osvojitelem úřad nesmí
zamítnout z důvodu jiné sexuální orientace než heterosexuální. (Stejná rodina, 2013)
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f) další znaky
Mezi dalšími znaky současné rodiny lze zařadit dvoukariérové rodiny nebo
nahrazování přímého výchovného působení institucemi. Lze například pozorovat, že
rodiče tráví se svými dětmi minimum času. Děti většinou docházejí každý den po
škole na nějaký volnočasový kroužek. Rodiče tak často odpovědnost za výchovné
působení na děti přenášejí na instituce jako je mateřská škola, škola nebo právě
zájmové a volnočasové kroužky.

3.2. Funkce rodiny
V minulosti byla rodina samozřejmou institucí. Bez rodiny nebylo možno dříve
existovat, rodina svým členům zajišťovala ekonomickou stabilitu, vzdělání a
v neposlední řadě také péči svým nemocným nebo starým členům rodiny. O existenci
rodiny se nevedl žádný diskurz. Od minulého století ale některé funkce rodiny začal
zastupovat sociální stát. (Matoušek, Pazlarová, 2010)
Dle Šulové (in Gillernová, Kebza, Rymeš a kol., 2011) má rodina čtyři
základní funkce. První z nich je biologická a reprodukční.
„Existencí rodiny je také společensky a kulturně regulována sexualita.
Demografický vývoj společnosti má též celou řadu sociálně – pedagogických
souvislostí. Počet dětí, které využívají vzdělávací a výchovná zařízení, a jejich
charakteristiky vytvářejí specifické požadavky na oblast institucionální výchovy a
péče o volný čas dětí a mládeže.“ (Kraus, Poláčková, 2001)
Při plnění reprodukční funkce rodiny může dojít k několika překážkám. Ať už
to je odkládání rodičovství (viz předchozí kapitola), problematika snížené plodnosti
párů nebo soužití partnerů, kteří se rozhodnou nemít potomky.
Další funkcí rodiny je materiální a ekonomická funkce. Díky výdělečné
činnosti členů rodiny (otce i matky) se tak může rodina jako celek podílet na chodu
domácnosti, na výdajích spojených s dětmi nebo jinými příslušníky rodiny (zejména
seniory). V poslední době ale „převládá zájem o individuální kvalitu života každého
jednotlivce“. (Šulová in Gillernová, Kebza, Rymeš a kol., 2011)
S materiálním a ekonomickým zabezpečením rodiny velmi úzce souvisí fakt,
zda je rodina úplná či neúplná. V případě neúplné rodiny, zda jsou otec či matka
schopni platit soudem vyměřené alimenty dítěti, dále jestli jsou oba partneři schopni
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výdělečné činnosti nebo zda rodina je nebo není zadlužena a je schopna nebo
neschopna splácet dluhy věřitelům.
Další důležitou funkcí rodiny je její výchovná a socializační funkce. Tato
funkce je v podstatě nenahraditelná. Rodina se tak stává první sociální skupinou, kde
se dítě učí o sobě a o světě, přebírá normy chování a hodnoty. (Šulová in Gillernová,
Kebza, Rymeš a kol., 2011)
Dle Matějčka (1992) „rodinu charakterizuje vzájemné sdílení životního času a
životního prostoru vychovatelů a dítěte. Je předpokladem pro učení a vzdělávání,
které bychom mohli označit jako ‚školu života‘, tj. učení nápodobou, učení
identifikací, učení přitažlivými vzory, společnou činností, soužitím. Vychovatelé
v rodině roli otce a matky zpravidla nehrají, ale tuto roli žijí – jsou v ní. Sdílen je
konkrétně naplněný čas a konkrétně naplněný prostor.“
Funkční rodina zajišťuje regulaci nežádoucího chování, podporu vzdělávání
dětí, podporu zdravého sebehodnocení a sebepojetí dítěte (formování identity dítěte)
a navazování vztahů. Dále pak rodina zajišťuje socializaci dítěte, vytváření návyků,
podporuje správnou komunikaci, učí dítě řešit různé situace a respektovat pravidla.
Socializace v rodině je tak velmi komplexní proces, který na všechny své členy
působí ekonomicky, sociálně, kulturně, mravně, esteticky, zdravotně, aj. Socializace
v rodině se odehrává především při působení na dítě, ale i na další členy rodiny.
Vzorce chování použité v rodině se tak promítnou při osvojování sociálních rolí dětí
jako muže a ženy, matky a otce a jejich dalšího působení na svoje potomky (Kraus,
Poláčková a kol., 2001).
Další nezastupitelnou funkcí rodiny je funkce emocionální. Emocionální
funkci dle mého názoru nikdy nemůže zastoupit jiná než rodinná skupina. Rodina má
nezastupitelnou funkci při potřebě zázemí, podpory, pomoci, lásky, sdílení zážitků,
přijímání, potřebě jistoty a jakési trvalosti.
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3.3. Funkčnost rodiny
Funkčnost rodiny závisí na mnoha faktorech. Tyto faktory uvádí například
Robin Skynner. Jedná se o:
 vyvážení blízkosti a autonomie;
 schopnost adaptace, zvládání změn a ztrát;
 schopnost kooperace;
 jasná komunikace;
 vysoká úroveň humoru a radosti v rodině;
 věrnost nikoli jako obecný morální princip, ale jako vědomá osobní volba;
 afiliativní postoj k druhým, k sociálnímu okolí.

(Skynner In Sobotková, 2001)

Šulová (in Gillernová, Kebza, Rymeš a kol., 2011) jako faktory funkčnosti a
stability rodiny uvádí:
 tvořivost
 jasně vymezené role a schopnost jednotlivců se v nich zastupovat
 jasně vymezená vedoucí role a podpora její autority ze strany ostatních
 jasnost komunikace
 způsob vyjadřování konfliktů a účinnost interakce při jejich řešení

Dále považuje za důležité, je-li rodina soudržná, avšak respektuje autonomii
jednotlivců, jestli rodina podporuje samostatnost a osobní zodpovědnost, jestli
poskytuje pocit blízkosti a sounáležitosti a zda podporuje nezávislost myšlení a
sebehodnocení.
Matoušek a Pazlarová (2010) uvádí pojem „mnohoproblémová rodina“.
Tento pojem označuje rodinu, jež má problémy ve více oblastech své funkce. Mohou
to být problémy týkající se bydlení, financí, výchovy dětí, partnerských vztahů,
vztahů k ostatním členům rodiny, vztahů k institucím, konfliktů se zákonem, nemocí,
závislostí. Autoři zdůrazňují, že není nutné toto označení považovat za stigma nebo
nálepku, zdůrazňují tak komplexnost potřeb těchto rodin, avšak toto označení často
v praxi vede k negativnímu labelování (nálepkování) rodin. V další odborné
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literatuře se můžeme setkat s pojmem rodiny se zvláštními potřebami nebo rodiny se
speciálními potřebami.
„Děti bez příznivých podmínek pro vývoj lze považovat za ohrožené, neboť je
pravděpodobné, že bude ovlivněno jejich sociální fungování i v dospělosti.“
(Matoušek, Pazlarová, 2010)
U dětí z těchto rodin, tak může nastat častější výskyt projevů sociálního
selhání, které může vést až k sociálnímu znevýhodnění.

3.4. Poruchy a selhání funkce rodiny
V některých případech se může stát, že rodina jako společenská jednotka selže,
respektive že selže její funkce a může se tak stát, že rodina jako sociální skupina,
která má uspokojovat fyzické, psychické a sociální potřeby dítěte, nesplní svoji
funkci. Fischer a Škoda (2014) uvádí, že rodina poskytuje nejen zázemí
k seberealizaci, ale je i zdrojem zkušeností, vzorců chování, které dítě nemá možnost
získat v jiném prostředí. Zároveň uvádí, že každá rodina je zdrojem jiného,
specifického, systému hodnot. Tyto hodnoty a jejich preference pak ovlivňují
společenské chování každého jedince. Rodina také formuje identitu dítěte, jeho
budoucí společenské postavení, role a vývoj obecně. Zjednodušeně lze říci, že pokud
je rodina zdrojem patologických vzorců chování, psychických problémů nebo
dokonce sociálně patologických jevů, může dojít k narušení fungování všech členů
rodiny, obzvláště ale dětí. Zároveň může dojít k vážnému narušení jejich
psychosociálního vývoje.
Fischer a Škoda (2009) také uvádějí problémy, které jsou často pozorovatelné
v anamnéze osob s poruchami chování a problémy v sociálních vztazích. Jedná se o:


problém dysfunkce až afunkce rodiny spojené s psychickou
deprivací, resp. subdeprivací (Langmeier, Matějček, 1974 In
Fischer, Škoda, 2014);



problém anomální osobnosti rodičů, rodiče, kteří nechtějí,
nemohou nebo neumějí o dítě pečovat, rodiče se sami chovají
asociálně nebo antisociálně;
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problém

neúplnosti

rodiny,

zejména

náhradní

výchovy

(náhradní rodiče nebo ústavní výchova);


problém syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného
dítěte, o kterém budu pojednávat více v další kapitole

Tyto problémy lze také souhrnně nazvat jako problémy rodičovské role. Velmi
často k selhání funkce rodiny dochází v souvislosti s výskytem patologického
chování v rodině (může se jednat o závislosti, delikventní chování apod.). Jak jsem
již uváděla, poruchy funkce rodiny mohou být různé. Zde si je krátce popíšeme.

a) rodina se o dítě nemůže starat
Rodina se o dítě nemůže starat buď z důvodů nepříznivých přírodních
podmínek (může se jednat o nejrůznější přírodní katastrofy), z celospolečenských
důvodů (jedná se např. o války, hladomor, apod.) nebo dojde-li k narušení rodiny
jako celku. V tomto případě může jít například o úmrtí v rodině, nemoc, handicap
nebo takový zdravotní stav dítěte, který mu neumožňuje nebo znemožňuje žít doma,
u rodiny. Dalším důvodem, proč se rodina o dítě nemůže starat, jsou ekonomické
důvody, chudoba a riziko sociální exkluze, kterému se budu věnovat v další kapitole.
b) rodina se o dítě starat neumí nebo nedovede
V tomto případě se jedná především o situace, ve kterých rodina není schopna
uspokojit základní životní potřeby dítěte a tím tak zabezpečit jeho přiměřený vývoj.
Důvodů může být mnoho, ať už je to nezralost rodičů, nevyrovnání se
s mimořádnými situacemi (např. narození dítěte mimo manželství, narození dítěte
s handicapem nebo pokud dítě získá v průběhu svého vývoje nějaké postižení). Dále
sem patří děti, jejichž rodiče se rozvádějí a nezvládají situace okolo rozvodu, mohou
se prostřednictvím dítěte druhému partnerovi mstít nebo děti, jímž je zabraňována
péče druhým rodičem. Rovněž sem patří rodiče s nedostatečně rozvinutými
rodičovskými kompetencemi.
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c) rodina, která se o dítě starat nechce
Pokud se rodina o dítě starat nechce, může se jednat o poruchu osobnosti
rodičů. Rodiče o děti řádně nepečují a neposkytují jim řádné zázemí, v některých
případech může dojít k tomu, že rodiče své děti dokonce úplně opustí. Jedná se tak o
zanedbávání péče v oblasti somatických i psychických potřeb.
d) rodiče, kteří se o děti starají nadměrně nebo hyperprotektivně
Nadměrná nebo hyperprotektivní péče většinou vede k „rozmazlení“ dítěte, to
se pak obtížně osamostatňuje a nedokáže respektovat druhé. Většinou se důsledky
této péče projevují právě v institucích, jakými jsou škola nebo různá volnočasová
zařízení.
(Fischer, Škoda, 2014)

Dunovský (In Fischer, Škoda, 2014) ve svém diagnostickém nástroji pro
hodnocení funkčnosti (nefunkčnosti) rodiny popsal těchto osm položek dotazníku.
Jedná se o:


„složení rodiny



stabilita rodiny



sociální a ekonomická situace rodiny (vycházející z věku, z rodinného stavu,
vzdělání, zaměstnání rodičů, z příjmu a bydlení rodiny)



osobnost rodičů (jejich zdravotní i psychický stav a úroveň jejich
společenské adaptace)



osobnost sourozenců



osobnost dítěte



zájem o dítě



péče o dítě“
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Pro srovnání Dunovský, Dytrych a Matějček (1995) zároveň popsali čtyři typy
rodin. Jedná se o:
1. Funknčí rodinu, ve které je zajištěna péče a dobrý vývoj dítěte.
2. Problémovou rodinu. V takovéto rodině se vyskytuje porucha jedné
nebo více funkcí rodiny. Tyto poruchy ale neohrožují vývoj dítěte nebo
rodinný systém. Problémy je tak schopna řešit rodina samostatně či
s pomocí instituce či odborníků.
3. Dysfunkční rodinu. To je taková rodina, kde je výskyt vážných poruch
jedné nebo více funkcí. Tyto poruchy, které rodina nedokáže řešit sama,
mají špatný vliv na vývoj dítěte i rodinný systém. Je potřeba, aby rodině
pomohli odborníci zvenku. Tyto činnosti, které pomáhají rodině
překonat problémy a vyřešit je, je možné shrnout pod termín „sanace
rodiny“.
4. Afunčkční rodinu. To je rodina s velmi vážnými poruchami, která
nedokáže plnit svoji funkci a ohrožuje dítě na jeho vývoji a zdraví.

3.5. Zanedbávání péče
V této kapitole se budu věnovat zanedbání péče v rodině jako důsledku selhání
funkce rodiny. Zanedbání péče velmi často vede ke vzniku sociálního znevýhodnění
u žáků.
Se zanedbáváním péče o dítě je nejčastěji spojován termín syndrom CAN.
Zkratka CAN pochází z anglických slov „child abuse and neglect“. V České
republice se překládá jako syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.
Dunovský (1995) uvádí, že „syndrom CAN je jakékoliv nenáhodné jednání
rodičů nebo jiné dospělé osoby, které je v dané společnosti odmítané a nepřijatelné,
jež poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, popř. způsobuje jeho
smrt“.
Dunovský (1995) také uvádí, že nelze rozlišovat kategorie týrání dítěte.
Všechny tyto kategorie se velmi prolínají. Jedná se o tělesné týrání, zneužívání a
zanedbávání, dále pak duševní a emoční týrání a zanedbávání a sexuální zneužívání.
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Fyzické týrání a zanedbávání se může dít aktivně nebo pasivně. Aktivní
fyzické týrání se může projevovat pohmožděninami, různými poraněními, tržnými
ranami, může docházet k dušení, otrávení a někdy takovéto týrání může skončit
smrtí. Pasivní fyzické zanedbávání se projevuje neprospíváním dítěte, nedostatečným
příjmem potravy (hladovění), nedostatky v bydlení, oblečení, ve zdravotní a
výchovné péči. Aktivní duševní a citové týrání spočívá v nadávkách, ponižování,
strašení, projevech agrese, šikaně a strašení. Pasivní emoční zanedbávání se
projevuje nedostatkem podnětů a duševní a citovou zanedbaností. Sexuální
zneužívání spočívá v pohlavním zneužívání, sexuálních hrách, ohmatávání, může
vést až ke znásilnění či incestu. Pasivní sexuální zneužívání má formu pornografie,
exhibice nebo zahrnutí do sexuálních aktivit dospělých. (Dunovský, 1995)
Deprivaci Dunovský (1995) definuje „jako výsledek životní situace, kdy dítěti
nejsou uspokojovány jeho základní psychické potřeby v náležité míře a po určitou,
dosti dlouhou dobu“. Oproti tomu zanedbaností myslí důsledky nedostatečné
výchovy v prostředí nízké socioekonomické úrovně.
Důležité je sledovat varovné signály, které nám mohou pomoci identifikovat
zanedbávání či týrání žáků. Z vlastní zkušenosti vím, že se jedná především o
odchylky v psychomotorickém vývoji, výkyvy ve vývoji nebo retardace z hlediska
psychomotorického vývoje. S tím často souvisí poruchy fyzického vývoje, poruchy
růstu. Dalším znakem je vysoká nemocnost těchto dětí nebo častý útěk do nemoci
(hledání útěchy, lásky, emocí skrze nemoc a projevenou lítost). Dalším znakem,
který souvisí se zvýšenou nemocností, je nedostatečná výživa. Žák je často
podvyživený nebo odmítá jídlo. S tímto jevem často souvisí poruchy příjmu potravy.
Co se týče sociálního chování, tak je žák často uzavřený, pasivní, často se izoluje od
skupiny, nemá dostatečné sociální dovednosti a není např. schopný projevit city,
emoce či empatii. Žák může být rovněž vznětlivý, agresivní a neumí korigovat své
chování. Dalším důležitým varovným signálem je závislostní chování, ať už se to
týká drog či sociálně patologických jevů, ale také v oblasti citů, vztahů a emocí. Žák
si velmi často hledá náhradní vazby a projevuje se u něj nedostatek v oblasti emocí a
rodičovské lásky. Velmi často má narušené psychosomatické vazby a neadekvátně se
projevuje v oblasti kontaktu s druhými, kdy buď dochází k narušování intimní zóny a
žák např. objímá učitele, spolužáky, cizí osoby nebo naopak dochází k tomu, že žák
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se bojí fyzického kontaktu s druhými (např. má problém při podání ruky). Riziko
zanedbání péče lze také „vyčíst“ ze zhoršení školního prospěchu nebo z docházky do
školy (pozdní příchody, záškoláctví nebo útěky z domova).

3.6. Rodiny a žáci ze sociálně vyloučených lokalit
Sociální vyloučení neboli exkluze velmi souvisí se sociálním znevýhodněním.
Jedná se o extrémní forma sociálního znevýhodnění. Tento termín se používá pro
skupinu obyvatel, kteří žijí na „okraji společnosti“.
Dle Agentury pro sociální začleňování má člověk, který je sociálně vyloučen,
k institucím a službám ztížený přístup a tedy i k pomoci. Sociálně vyloučení lidé
nemají dostatek společenského kontaktu, většinou vůbec žádný a kontakt udržují jen
v sociálně vyloučené lokalitě. Dále zde popisuje mechaniku propadu na sociální dno,
kdy dojde k životní krizi, ke které vedou určité příčiny (například ztráta zaměstnání,
nemoc, problémy s bydlením, platební neschopnost, apod.). Sociální exkluze je tak
soubor problémů, přičemž jednotlivě by ohrozily fungování člověka v běžné
společnosti. (Švec, 2010)
Sociální znevýhodnění tak ve svém důsledku může vést až k extrémnímu
případu sociální exkluze. Sociální exkluze se u žáků středních škol neeviduje a není
zaznamenávána. Je to především z důvodu dohledu OSPOD nad žáky, kteří žijí
s rodinami ohroženými sociální exkluzí. Ve většině případů jsou tak žáci do 18 let
umisťováni do zařízení s ústavní nebo ochrannou výchovou, aby nemohlo dojít
k jejich nepříznivému vývoji a ohrožení sociálním vyloučením.
Nejvyšší podíl na složení žáků se sociálním znevýhodněním mají dle mého
názoru právě žáci ze sociálně vyloučených lokalit, žáci z rodin ohrožených
chudobou, žijících na hranici životního minima a žáci pocházejících z ghett. Dle
Analýzy sociálně vyloučených lokalit Ministerstva práce a sociálních věcí, která
probíhala v roce 2015, lze říci, že počet sociálně vyloučených lokalit se zdvojnásobil.
V roce 2006 těchto lokalit bylo 310. Minulý rok bylo těchto lokalit již 606. O
polovinu se také zvýšil počet obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách.
Dle odhadů terénních pracovníků (oficiální statistika neexistuje, jen odhady založené
na pozorování sociálně vyloučených lokalit) v těchto lokalitách žije 95 000 až
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115 000 osob. Kraje s nejvyšší hustotou sociálně vyloučených lokalit jsou kraj
Moravskoslezský a Karlovarský. Sociální vyloučení má tendence se replikovat v
regionech, kde se již vyskytovalo. Změnou oproti roku 2006 je složení obyvatel
sociálně vyloučených lokalit z hlediska etnicity. Zatímco v roce 2006 tvořili Romové
většinu obyvatel sociálně vyloučených lokalit, v roce 2015 přibývají lidé většinového
etnika ohroženi chudobou, často nezaměstnaní, kteří v podstatě kopírují situaci
romské populace v sociálně vyloučených lokalitách (zadluženost, chudoba, nízké
vzdělání). Zároveň také v těchto lokalitách přibývá seniorů.
Enormně také narostl počet osob žijících na ubytovnách. V roce 2008 žilo
v jiné formě bydlení, kam spadají i ubytovny, celkem 7 115 dospělých a 3 912 dětí.
Na konci roku 2014 už žilo celkem 28 600 osob v jiné formě bydlení. Tyto údaje
jsou dostupné z údajů o počtu žadatelů o příspěvek na bydlení. Celkem 7 300 osob
mělo v péči nezletilé dítě a z toho 2 700 osob bydlelo na ubytovně. (Analýza sociálně
vyloučených lokalit, 2015)
Švec (2010) také uvádí, že se velká část obyvatel České republiky domnívá, že
primárním problém sociálního vyloučení je etnicita a ne problém v sociální oblasti.
Přitom ne každý Rom žije v sociálně vyloučeném prostředí nebo je ohrožen sociální
exkluzí a ne každý, kdo žije v podmínkách sociální exkluze, je romského etnika.
Pro srovnání dle výzkumu Ministerstva práce a sociálních věcí (2006) žije
80 000 obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách, z toho téměř čtvrtina osob není
romského původu. Nelze tedy přehlédnout fakt, že v České republice je sociální
exkluze etnizovaná.
Rodiny ze sociálně vyloučených lokalit se nejčastěji potýkají s těmito
problémy:
-

dlouhodobá nezaměstnanost

-

závislost na sociálních dávkách

-

znevýhodnění či diskriminace v přístupu na trh práce dluhy

-

závislost na lichvářích

-

neschopnost hospodařit s penězi

-

problémy s bydlením, život na ubytovně, či v segregaci
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-

špatné právní povědomí, neschopnost porozumět vlastním právům a
povinnostem

-

kriminogenní prostředí, zvýšené riziko být pachatelem či obětí trestné
činnosti apatie z dlouhodobého života v chudobě a z opakovaných nezdarů

-

špatné vzdělání kvalifikace

-

snížené sebevědomí

-

špatný zdravotní stav, nevyhovující hygienické podmínky

-

nízká podpora vzdělávání dětí, neposílání dětí do školy, neadekvátní
podmínky pro vzdělávání dětí
(Švec, 2010)

Z hlediska charakteru této práce se tak zaměřím hlavně na rodiny s dětmi
(žáky) ze sociálně vyloučených lokalit a jejich vztah ke škole, vzdělání a výchově.
Velkou roli v podpoře rodin ze sociálně vyloučených lokalit hraje Agentura pro
sociální začleňování, která v sociálně vyloučených lokalitách působí. Agentura je
nástrojem vlády České republiky pro podporu v procesu sociální integrace a vše co
s ní souvisí, umožňuje participaci občanů těchto lokalit na sociální integraci,
propojování institucí (zejména veřejné správy a neziskového sektoru). Díky
strategickému plánu na území obcí dochází k:


integraci obyvatel ze sociálně vyloučených oblastí do společnosti



revitalizaci (popřípadě redukci) sociálně vyloučených lokalit



rozvoji služeb (zejména sociálních a návazných)



zajištění rovného přístupu všech občanů obcí k bydlení, zdravotní péči,
zaměstnání, sociálním službám a bezpečí



prevenci další sociální exkluze



prevenci sociálně patologických jevů, které často se sociálním
vyloučením souvisí



podpoře občanského soužití



podpoře v komunikaci s úřady, apod.

Velká část osob ze sociálně vyloučených lokalit má základní vzdělání, velmi
často nedokončené. Agentura pro sociální začleňování uvádí u žáků ze sociálně
vyloučených lokalit tyto problémy ve škole:
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-

vysoké a časté absence ve škole

-

tyto absence nejsou často řádně omluvené

-

tempu ve škole nestačí, takže za ostatními žáky značně zaostávají

-

učení jim jde špatně, mají problémy s přípravou na hodinu

-

často nemají vůbec žádnou přípravu na vyučování (domácí)

Velmi často se tyto děti vzdělávají v praktických školách (viz další kapitola).
Žákům chybí pozitivní vzory a mnohdy napodobují jednání svých rodičů, především
to sociopatologické. Právě kvůli tomu, že žáci žijí v sociálně vyloučených lokalitách,
jsou tito žáci ve značné nevýhodně oproti ostatním žákům, nejen proto že do doby,
než nastoupí povinnou školní docházku, se v jiném prostředí nevyskytovali (většina
dětí ze sociálně vyloučených lokalit nenavštěvovala mateřskou školu, ani jinou
předškolní přípravu) a právě doba, kterou děti v předškolním zařízení tráví, má vliv
na školní úspěšnost těchto dětí. (Švec, 2010)
Dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit (2015) jsou domácnosti v těchto
lokalitách hůře vybaveny na domácí přípravu dětí a celkem 22% ze všech žáků, kteří
žijí v sociálně vyloučených lokalitách, se vzdělává v etnicky homogenních školách.
Žáci ze sociálně vyloučených lokalit často neznají nebo neviděli jiné vzorce
chování, které by mohli kopírovat a osvojovat si je. Stává se, že sociální
znevýhodnění je zaměňováno za znevýhodnění mentální a intelektové selhání a tak
tito žáci často nesprávně získávají stigma a nálepku „hloupého dítěte“.

45

4. Škola a sociální znevýhodnění – vliv na vzdělávání žáka
4.1. Legislativní podpora na půdě školy
V první kapitole jsem vymezila termín sociální znevýhodnění ve vztahu
k různým disciplínám a legislativě. Jediný závazný právní dokument, který se zabývá
žáky se sociálním znevýhodněním v rámci školy, je jak už jsme si uvedli, školský
zákon č. 561/2004 Sb. Připomenu, že žáci se sociálním znevýhodněním jsou dle
tohoto legislativního opatření:
1. žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením
2. žáci ohroženi sociálně patologickými jevy
3. žáci, jimž je nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova
4. žáci v postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka
řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle
zvláštního právního předpisu
Ještě připomenu, že dle vyhlášky č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.
73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, jsou žáci se sociálním
znevýhodněním zahrnuti do vyrovnávacích opatření, které může a má škola žákům
se sociálním znevýhodněním poskytovat.
„Vyrovnávacími opatřeními při vzdělávání žáků se zdravotním nebo sociálním
znevýhodněním se pro účely této vyhlášky rozumí využívání pedagogických,
popřípadě speciálně pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzdělávacím
potřebám žáků, poskytování individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku,
využívání

poradenských

služeb

školy

a

školských

poradenských

zařízení,

individuálního vzdělávacího plánu a služeb asistenta pedagoga. Škola tato opatření
poskytuje na základě pedagogického posouzení vzdělávacích potřeb žáka, průběhu a
výsledků jeho vzdělávání, popřípadě ve spolupráci se školským poradenským
zařízením.“ (vyhláška č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb.)
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4.2. Žáci se sociálním znevýhodněním mimo legislativní rámec
podpory
V předchozí kapitole jsem uvedla, které skupiny žáků se sociálním
znevýhodněním mají nárok na podporu ve škole dle legislativních opatření, avšak
aby podpora byla doopravdy účinná a cílená, je nutné se věnovat zevrubně a
dlouhodobě diagnostice těchto žáků a navázat spolupráci se školskými poradenskými
zařízeními, s rodiči, s příbuznými žáka, s okolím nebo se zařízením, kde je žák
umístěn. Bez tohoto kroku nikdy diagnostika žáka se sociálním znevýhodněním ani
následná intervence nebude úspěšná. Na rozdíl od jiných typů znevýhodnění,
zejména zdravotního, je sociální znevýhodnění hůře diagnostikovatelné a mnohdy
tak těžko uchopitelné.
Často se stává, že žák nezíská potřebnou podporu, protože dle školského
zákona do kategorie „žák se sociálním znevýhodněním“ nespadá. Velký problém je
například s termínem „žák z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním
postavením“. Je totiž obtížné přesně určit, které rodiny mají nebo nemají nízký
socio-kulturní status. Dost často se také zapomíná na nízký ekonomický status
rodiny, který je z velké části činitelem sociálního znevýhodnění u žáků.
Další skupiny žáků, které dle mého názoru potřebují podporu v rámci školy
z důvodu sociálního znevýhodnění a nejsou zahrnuty v legislativním opatření:



žáci z rodin s nízkým ekonomickým statusem (zadlužené rodiny nebo
zadlužení sami žáci)



žáci z rodin, které jsou závislé na příjmech sociálních dávek (rodiny jsou
závislé na systému státní sociální podpory)



žáci z rodin, které žijí v materiálním nedostatku (špatné bytové,
hygienické a stravovací podmínky – tzv. žáci „bez svačin, bez
zaplacených obědů“)



žáci bez rodinného zázemí, ale mimo zařízení, kde se vykonává ústavní
nebo ochranná výchova (žáci nad 18 let)



žáci samoživitelé (bez podpory rodiny nebo rodina neplní vyživovací
povinnost po dobu docházky dítěte na střední školu)
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žáci bez domova, bez stálého bydlení (žáci bez podpory rodiny, žáci
závislí na bydlení v azylových domech, domech na půli cesty, atd.)



žáci z rodin, kde je např. jeden člen ve výkonu trestu nebo žáci z rodin,
kde byl člen rodiny trestán nebo spáchal trestnou činnost, či recidivu

Dle Bedekru sociálním znevýhodněním (2011) se za prvky sociokulturní
odlišnosti u žáků dají považovat:


jazykové odlišnosti (nedostatečná znalost vyučovacího jazyka)



významně odlišná rodinná konstelace



významně odlišná hodnotová orientace a uplatňované vzorce chování

Bedekr ale upozorňuje, že žák, který je sociokulturně odlišný, nemusí být nutně
sociálně znevýhodněn.

4.3. Diagnostika
Prvním krokem ke správně zacílené podpoře žáků se sociálním znevýhodněním
je kvalitní diagnostika. Jen díky správné diagnostice je možné zajistit efektivní
podporu žáků se sociálním znevýhodněním, nejen při vyučování, ale i v jejich
celkovém rozvoji. Smyslem diagnostiky je detekce sociálního znevýhodnění a
problémů s ním spojených, při diagnostice je nezbytné odlišit sociální znevýhodnění
od jiných znevýhodnění, především od toho zdravotního. Nutné je rozlišení
především kategorie žáka se sociálním znevýhodněním a žáka s diagnózou lehké
mentální retardace. Dle Metodického doporučení (Laurenčíková, MŠMT, 2009) byla
podle údajů, které vyplývají z analýz mezi léty 2008 a 2009 jedna třetina z celkového
počtu romských žáků, kteří plní povinnou školní docházku vzdělávána dle RVP pro
základní vzdělávání – přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním
postižením. Podle výsledků těchto analýz jsou následkem této nesprávné diagnostiky
vzdělanostní šance romských a ostatních žáků nevyrovnané a pravděpodobnost, že
bude romský žák vzděláván dle RVP pro základní vzdělávání – přílohy upravující
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je výrazně vyšší než u ostatních
neromských žáků.
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Při diagnostice sociálního znevýhodnění je třeba brát v úvahu specifičnost
tohoto znevýhodnění a předcházet jakékoliv diskriminaci, ať už z důvodu
náboženské příslušnosti, odlišného etnika, jiné národní příslušnosti nebo sociálního
či ekonomického statusu.
Dle Tematické zprávy (Postup transformace bývalých zvláštních škol ve
školním roce 2011/2012) České školní inspekce (2012) bylo zjištěno, že do škol pro
žáky s lehkým mentálním postižením byli zařazováni žáci nesprávně, jednalo se
především o žáky v tzv. hraničním pásmu, žáky, pro které je vzdělávání v hlavním
vzdělávacím proudu rizikové, a žáky se sociálním znevýhodněním. Tematická zpráva
(ČŠI, 2012) dále upozorňuje na to, že novela vyhlášky č. 73/2005 Sb., a to vyhláška
č. 147/2011 Sb. se pokoušela o vymezení sociálního znevýhodnění, aby se mohly
jednoznačně identifikovat důvody speciálních vzdělávacích potřeb žáka a volby
vhodných vyrovnávacích opatření, avšak vymezení sociálního znevýhodnění,
obzvláště formulace v novele vyhlášky č. 73/2005 Sb., tedy ve vyhlášce č. 147/2011
Sb., je velmi vágní a je nevhodně (metodicky i legislativně) prohlouben model, kdy
je definice zákona korigována prováděcím předpisem. Česká školní inspekce
upozorňuje, že k zásadní legislativní změně nedošlo, zvláště ne takové, která by
zabránila institucionálnímu spojování školských poradenských zařízení a bývalých
zvláštních škol. Důležitým deficitem této vyhlášky je jednoznačné a zvláště důsledné
metodické vedení k diagnostice, kterou provádí školská poradenská zařízení. Chybí
sjednocené a ucelené doporučení a postup při diagnostice, pro zpracování
doporučení, jak a za jakých podmínek provádět integraci žáka. Dále Česká školní
inspekce uvádí deficity hlavně v oblasti spolupráce školy a školského poradenského
zařízení, zda je ředitel školy vázán na vyjádření školského poradenského pracoviště
či nikoliv. Česká školní inspekce také zjistila souvislost s vykazovaným počtem žáků
se sociálním znevýhodněním a žáků romského původu. To znamená, že stále nedošlo
k systémové změně a že se stále nerozlišují potřeby žáků se sociálním
znevýhodněním a žáků s diagnózou lehkého mentálního postižení.
Z mezinárodního srovnávání žáků PISA, kterou pořádá organizace OECD
(Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) a která zkoumá mimo jiné i např.
čtenářskou gramotnost, je také patrné, že Česká republika se zařazuje k zemím, kde
se nacházejí největší rozdíly u žáků s dobrým rodinným zázemím a špatným
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rodinným zázemím. Dále je také Česká republika velmi kritizována z důvodu
zařazování žáků do škol dle rodinného zázemí. (OECD, 2001)

Díky těmto nepříznivým podmínkám je třeba si uvědomit, že diagnostika žáků
se sociálním znevýhodněním nejvíce závisí právě na citlivosti a přesné, důsledné
práci osob, které diagnostiku provádí. Dokud nedojde k nějaké větší legislativní
změně, je důležité apelovat na pracovníky školských poradenských zařízení a na
pracovníky školy, aby rozlišovali u svých žáků sociální znevýhodnění a podle toho
jim poskytovali potřebnou podporu ve vzdělávání a celkovém rozvoji žáka. Jen díky
tomu můžeme předejít selháním v osobním, školním i profesním životě žáků se
sociálním znevýhodněním a bude se jim dostávat vhodné podpory a intervence.

4.4. Projevy sociálního znevýhodnění ve školním i mimoškolním
prostředí
Z hlediska diagnostiky je dle mého názoru školní prostředí ideální
k diagnostice sociálního znevýhodnění a následné intervenci v této oblasti. Ve škole
je snazší toto znevýhodnění detekovat. Zároveň má učitel na rozdíl od pracovníka
školského poradenského zařízení určitý nadhled, je mu k dispozici vzorek celé třídy,
kde může žáky poznávat a také žáka sledovat kontinuálně po celou dobu školní
docházky. Velkou výhodou také je, že žáka může poznat i mimo vyučování (např. o
přestávkách nebo při mimoškolních aktivitách). Oproti tomu pracovník školského
poradenského zařízení má k diagnostice jen omezenou dobu. Další nevýhodou je, že
žák je při diagnostice v novém, cizím prostředí a jeho chování je tomu podřízené. Jak
jsme uvedla, ve škole je možné pozorovat změny u žáka, ať už se jedná o změny
v chování, vzhledu žáka, prospěchu nebo v jiných oblastech. Nyní nastíním možné
projevy sociálního znevýhodnění u žáků. Je třeba žáka důsledně pozorovat, protože
výskyt některého z těchto faktorů nemusí hned znamenat sociální znevýhodnění.
Michalík, Baslerová, Felcmanová a kol. (2015) uvádí, že je třeba žáka
kontinuálně sledovat, zjišťovat jeho situaci a zaznamenávat nové události a změny.
Pracovník školy nebo jiného zařízení by měl umět dobře rozpoznávat změny
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v chování, vzhledu a tyto změny registrovat, aby podpora a intervence u sociálně
znevýhodněného žáka byla úspěšná.
Nyní uvedu charakteristiky žáka, který může vykazovat sociální znevýhodnění.
Tyto znamení, které u žáka můžeme zaznamenat, však hned sociální znevýhodnění
nemusí predikovat. Jedná se o oblasti fyzických znaků a vzhledu, dále o projevy
chování a emocí, specifickou oblast sociálně patologických jevů a projevy, se
kterými se můžeme setkat přímo ve výuce, tzv. školní potíže. Tyto projevy a signály
jsem vypozorovala přímo při práci s žáky se sociálním znevýhodněním.
a) fyzické znaky, vzhled:


disproporce nebo retardace v psychomotorickém vývoji

Vliv na psychomotorický vývoj dítěte má především dědičnost, ale i
výchova a učení se v rodině, ve škole a ve společnosti. Může dojít k retardaci
v tomto vývoji vlivem špatného prospívání a zanedbávání péče v rodině.


výrazné výkyvy váhy, problematika poruch příjmu potravy

Ke vzniku poruch příjmu potravy (mentální anorexie nebo bulimie)
mohou vést psychické problémy spojené se zanedbáváním péče v rodině nebo
problémy v kolektivu. Další příčinou může být kompenzace neúspěchu, řešení
psychických problémů, nějaká traumatizující událost (rozpad rodiny, úmrtí,
stres) nebo závislost na drogách či lécích. Poruchami příjmu potravy častěji trpí
dívky, než chlapci. Výrazné hubnutí a neprospívání se může střídat
s přibíráním na váze. Tyto změny ve váze můžeme pozorovat hlavně u žáků,
jejichž rodiče nebo oni sami jsou závislí na dávkách státní sociální podpory
nebo neumí hospodařit s financemi. Často se tyto žáci přejídají, nají se tzv. „do
zásoby“, když mají finanční dostatek. Tyto peníze rychle utratí a po zbytek
měsíce nemají co jíst. Další příčinou výkyvů v příjmu potravy může být
užívání drog. Chuť uživatelů drog může být buď utlumená, nebo naopak
zvýšená vlivem drogy. Typická je např. nevolnost v době absence drogy pro
uživatele pervitinu. Pro uživatele marihuany je typické zase přejídání.
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výrazně zvýšená nemocnost

Je třeba rozlišit dva typy nemocnosti u žáků. Prvním je opravdová
nemocnost, kdy má žák doopravdy nějakou chorobu, většinou se jedná o
nemoci z důsledku snížené imunity, která velmi úzce souvisí s výživou,
psychickou pohodou, rodinným zázemím, stresem, atd. Žák, který nemá
zabezpečeny základní životní potřeby a má nějaké obtíže, je mnohem více
nemocný, než ostatní žáci. Dalším typem nemocnosti je nepravá nemocnost
nebo útěk do nemoci. Žáci tak mohou řešit nejrůznější psychické problémy,
šikanu ve škole, ale mohou si tak i získávat emoce, které jim např. v rodinném
zázemí nebo institucionální péči chybí. Jedná se hlavně o emoce jako soucit,
lítost, láska nebo pozornost nebo pomoc okolí. Útěk do nemoci může být také
útěkem od povinností nebo závazků (např. kontrola OSPOD, splácení dluhů,
předvolání k soudu, apod.).


nezdravý vzhled

Nezdravý vzhled žáka může souviset s výše zmíněnou nemocností,
útěkem do nemoci, dále také s užíváním drog nebo se zanedbáváním péče
v rodině. Signálem mohou být např. zarudlé oči nebo pobledlá, nezdravě
vypadající kůže.


špatný stav pleti žáka

Za špatným stavem pleti může být opět nemoc, užívání drog. Pro
uživatele drog je typickým příznakem problematická pleť s akné nebo
zanícenými vředy.


zanedbaný vzhled

Příčinami zanedbaného vzhledu může být nedostatečná rodinná péče,
zanedbávání hygieny, špatné bytové a hygienické podmínky. Zanedbaný
vzhled je častým signálem nějaké změny v rodině, např. přestěhování na
ubytovnu, život na ulici či v sociálně vyloučených lokalitách nebo útěk
z domova. Žák se nemá např. kde umýt, vyprat si oblečení a často přespává u
kamarádů, na ulici nebo po ubytovnách, apod.
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špinavé, zničené oblečení

Špinavé nebo poničené oblečení nám detekuje zanedbávání péče, pobyt
na ulici nebo mimo domov. Žák, který do školy nosí špinavé nebo zničené
oblečení, je často mimo domov, bydlí na ulici nebo rodina nemá vhodné bytové
podmínky či trpí finanční tísní.


zápach, zanedbávání hygieny

Zanedbávání hygieny a zápach souvisí s výše uvedenými známkami
zanedbávání péče v rodině nebo pobytu žáka mimo domov či na ulici, kde
nejsou vhodné hygienické podmínky.


skrývání těla oblečením

Maskování těla je typické pro uživatele drog, kteří například i v létě nosí
dlouhé rukávy a dlouhé kalhoty, aby nebyly vidět např. vpichy po jehlách nebo
poraněná kůže s modřinami, boláky, apod. Často si i žáci, kteří trpí poruchami
příjmu potravy, skrývají svoje tělo volnějším oblečením.


úrazy, podlitiny

Úrazy a podlitiny, které má žák na těle, mohou souviset s šikanou,
fyzickým týráním v rodině, stýkání s problémovou partou (např. pouliční
agresivita, šarvátky) nebo jinými sociálně patologickými jevy, obzvláště
s kriminalitou nebo přítomností v sektě či nějaké extrémistické organizaci (u
chlapců se velmi často jedná o náklonnost k nejrůznějším radikálním
skupinám, nejčastěji extrémně pravicovým – např. hooligans, ultras, apod.)


kruhy pod očima, ospalost, spánkový deficit

Spánkový deficit nám může prozradit problémy v rodině žáka, psychické
problémy nebo například toulání se po nocích mimo domov (velmi často
souvisí s užíváním návykových látek). Žáci také tráví čas v noci mimo domov
pobytem v klubech, diskotékách, restauracích nebo hernách. Žák také může
v noci pracovat, buď z finanční tísně, nebo z donucení rodičů (např. potřebují
splácet pohledávky, hrozba exekutora, apod.)
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oblékání dle jednotlivých subkultur

Samotné projevy příslušnosti k subkultuře nemusí znamenat nějaké
problémy v prospívání žáka, velmi často jde o utváření vlastní identity, hledání
sebe sama ve věku puberty. Existují ale subkultury, které představují riziko pro
rozvoj žáka, jedná se hlavně o subkultury metal, hooligans, punk, squatting, hip
hop, skate, atd.
Tyto subkultury například odmítají autority nebo nerespektují vzdělávání
v institucích a prosazují např. „školu ulice“, život bez závazků, život na ulici,
apod. Dále je přítomnost v těchto subkulturách spojená s určitými rituály, které
souvisí například s kriminalitou nebo s užíváním drog a pitím alkoholu. Dle
Clowarda a Ohlina (In Smolík, 2009) můžeme rozlišit subkultury na:


„kriminální (racionální aktivita orientovaná zejména
k ekonomickému zisku, odehrává se ve městech jako
pouliční kriminalita)



konfliktní (agresivní, násilná aktivita)



únikové (retroaktivní, zejména narkomanie, alkoholismus)“

Problematičnost subkultur spočívá v tom, že pro dospívající žáky je
velmi lákavá (mohou si zde vybudovat identitu, autoritu, osamostatnit se), ale
velmi často sklouznou k sociálně patologickým jevům a pokud se budou chtít
od party, kterou spojuje nějaká subkultura, oprostit, mohou být členy
pronásledováni, fyzicky napadeni, osočeni ze zrady apod. Toto riziko často
žáci nechtějí postoupit, a tak dál v subkultuře setrvávají.
U žáků se ve škole často vyskytují atributy sekt, drog, apod. (např.
přívěsky s listem marihuany, satanistické symboly na oblečení, apod.).


výrazné změny v oblékání, materiálním zabezpečení

Často např. u uživatelů-dealerů drog nebo poskytovatelů prostituce se
můžeme setkat s tím, že během krátké doby si vydělají velkou sumu peněz a
utratí ji za značkové oblečení, drahou elektroniku nebo si tzv. „kupují
přátelství“ formou jídla, dárků nebo cigaret.
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b) chování
V chování žáka můžeme narazit na tyto projevy, které nepřímo souvisí se
sociálním znevýhodněním. Je třeba tyto projevy detekovat a zaznamenat, a to
nejen při vyučování, ale i o přestávkách a mimo školní lavici. Důležité je
sledovat změny v chování žáka a tyto změny si dávat do souvislostí, popřípadě
informovat spolupracující organizace (školské poradenské pracoviště, OSPOD
a další).


závislostní chování



pasivita, lhostejnost



uzavřenost, stranění se kolektivu (může vést až k sociální
izolaci)



neuspokojivé sociální dovednosti



navazování patologických přátelství



nerespektování autorit (zvláště ve školním prostředí zesměšňování učitele, drzé chování, tito žáci si často
budují autoritu v kolektivu tímto způsobem)



agresivní chování



porušování společenského chování



potíže v sociální komunikaci

c) emoce
Emoční stránka žáka také velmi souvisí s jeho psychickým a fyzickým
stavem, rodinným zázemím, pohodou, problémy nebo životními událostmi,
které žák prožívá. Týrání, zanedbávání péče či zneužívání se na emočním stavu
a vyjádření žáka velmi podepíše. Je třeba, aby si učitel těchto projevů všímal a
konzultoval je s dalšími pracovníky, např. školním psychologem. Může se
jednat o tyto projevy:


neschopnost vyjádření emocí



tzv. citová plochost



výrazné vazby, tzv. náhradní emocionální
vazby
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projevy vzteku, agresivní chování



úzkosti, depresivní stavy



často

velmi

výrazné

projevy

emocí

(střídání pláč x smích)


snížené sebevědomí a sebehodnocení

4.5. Sociálně patologické jevy
V neposlední řadě se sociální znevýhodněním souvisí projevy sociálně
patologických jevů, zvláště na půdě školy. Výskyt sociálně patologických jevů může
znamenat predikci sociálního znevýhodnění. V této kapitole krátce popíšu jednotlivé
sociálně patologické jevy a jejich projevy.
a) drogy a zneužívání psychoaktivních látek
Zneužívání drog, psychoaktivních látek (včetně léků) a alkoholu je
velmi častým jevem u žáků se sociálním znevýhodněním. Dle mého
názoru užívání drog nebo alkoholu může být důsledkem sociálního
znevýhodnění nebo doprovodným jevem sociálního znevýhodnění.
1. Užívání alkoholu, drog nebo zneužívání léků jako příčina
sociálního znevýhodnění
Žáci s nestabilním nebo patologickým rodinným zázemím
mohou mít tendence k únikům „mimo realitu“. Velmi často si zvolí
alkohol nebo drogy jako cestu k prožívání hezkých chvil, jiné
„reality“, jiných, lepších zážitků. Zpočátku se jedná o pouhé
experimentování

s drogou.

Tomuto

experimentování

často

předchází kouření cigaret. Žáci, kteří mají nějaké problémy
v rodině (zanedbávání péče, syndrom CAN, neúplná rodina,
zadlužená rodina, atd.), často chtějí „někam patřit“ a být
respektováni. Tito žáci tak často ve velmi nízkém věku začínají
kouřit cigarety. Přes cigarety se dostanou k nějaké (často závadové)
partě, mnohdy starších spolužáků, kteří žákovi nabídnou alkohol,
poté marihuanu, která je považována odborníky za startovací drogu
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drogové kariéry. Žák se začne stýkat s lidmi, kteří užívají
marihuanu nebo jiné drogy a většinou se nechá zlákat k užívání
drog. Experimenty s drogami či alkoholem mohou vést až ke
vzniku závislosti.

2. Užívání drog jako doprovodný jev sociálního znevýhodnění
U žáka s již vzniklým sociálním znevýhodněním může také
vzniknout závislost na drogách či alkoholu právě z důvodu
nepříznivého stavu v rodině nebo častým pobytem v zařízeních,
kde se vykonává ochranná nebo ústavní výchova. Často to mohou
být žáci, jejichž rodiče také užívali nebo užívají drogy, jejichž
rodiče jsou tolerantní k návykovým látkám nebo dokonce rodiče,
kteří svoje dítě podporují v užívání návykových látek. Tito žáci pak
experimentují s drogami, často se vyskytují ve společnosti osob,
které užívají návykové látky nebo jsou již dokonce závislí na
psychoaktivních látkách či alkoholu.

Pokorný, Telcová a Tomko (2003) zdůrazňují, že po
experimentech s drogami závislost může a nemusí nastat. U jedince,
který je závislý na psychoaktivních látkách, pak můžeme zaznamenat
tyto fakta:
-

Jedinec má tendence dál užívat drogu a tu se snaží
získat jakýmikoli prostředky (tato skutečnost souvisí
s vysokou kriminalitou mládeže v oblasti krádeží).

-

Jedinec má tendence neustále zvyšovat dávky drog.

-

Jedinec je na droze (drogách) fyzicky i psychicky
závislý. Dostavuje se pak abstinenční syndrom a žák
se dostává do „začarovaného kruhu užívání drog“.

Ne každý žák s disharmonií v rodině nebo se sociálním
znevýhodněním je náchylný k experimentování s drogami nebo ke
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vzniku závislosti, avšak tato skupina žáků je ohrožena tímto sociálně
patologickým jevem více, než jiné marginální skupiny žáků.
Pokorný, Telcová a Tomko (2003) také popisují společné rysy
jedinců, kteří jsou více náchylní ke vzniku závislosti na drogách.
Jedná se o:


nezdrženlivost (jedinec např. není schopen oddálit svoje
přání a potřeby)



impulsivní jednání (u jedince často nejsou přítomny zábrany
a jedná na základě okamžitého nápadu)



zvýšená emoční labilita (např. změny nálad, nezdrženlivost
nebo zvýšená unavitelnost CNS)



charakteristiky jako je sebestřednost, potřeba na sebe poutat
pozornost okolí (velmi časté u žáků se sociálním
znevýhodněním)



psychická nestálost (např. nestálost názoru nebo absence
názoru)



porucha osobnosti (přítomnost psychopatických rysů)
Dále popisují, že obecně tyto znaky vykazují lidé,
kteří:

o mají disharmonii ve struktuře osobnosti, zejména v oblasti emotivity
o lidé s nižším intelektem
Obecně tedy lze říci, že žáci se sociálním znevýhodněním jsou
jako skupina velmi náchylní k užívání drog. V jejich případě se
nemusí jednat o nižší intelekt, ale o patologické chování v rodině,
nižší intelekt rodičů nebo jak jsme si uvedli pokus o únik z reality a
řešení problémů (odsouvání problémů) drogami.
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b) záškoláctví a útěky z domova nebo zařízení
Záškoláctví se u žáků se sociálním znevýhodněním mnohokrát
objevuje v jejich kazuistikách. Žák nedochází do školy z mnoha
důvodů.
Může se jednat o společenské faktory, jako jsou negativní vzory
okolí (zejména v prostředí, které je ohrožené sociální vyloučením),
nízká úroveň vzdělání (především rodiny), chudoba, nezaměstnanost
nebo příslušnost k minoritní skupině (zejména romská minorita).
Dalším určujícím faktorem záškoláctví je osobnost žáka. Může hledat
náhradní uspokojení při deprivaci (emoční) nebo neuspokojených
základních psychických potřebách, osobnost

žáka může být

disharmonická (problémové chování, výrazný egoismus, nízká
sebekontrola, apod.). Dalším faktorem se může stát škola. Žák může
mít negativní vztah ke škole, ať už z důvodu nějakých negativních
zážitků spojených se školou (např. šikana, neúspěch ve škole, špatné
sociální postavení v kolektivu, špatné klima ve třídě), dále z důvodu
přístupu rodiny ke škole jako instituci (např. u romské menšiny nemá
vzdělání vysokou hodnotu a prioritu) nebo z důvodu přístupu
pedagoga

(zesměšňování,

nespravedlivé

hodnocení,

tzv.

„nálepkování‘“, vysoké požadavky na žáka nebo necitlivý přístup).
Dalším činitelem může být sama rodina, a to bych u žáků se sociálním
znevýhodněním zdůraznila. Sami rodiče například nejdou dětem
příkladem, podporují ho v záškoláctví a jsou pro žáky špatným
vzorem. Výchova rodičů může být příliš liberální nebo extrémně
autoritativní nebo se nezajímají o trávení volného času svého dítěte
(typické pro rodiny se sociálním znevýhodněním). Častou příčinou
záškoláctví u žáků se sociální znevýhodněním je také chození do
práce nebo na brigády. Žák je nucen rodinou, která má finanční
nedostatek, navštěvovat brigády a finančně přispívat k rodinnému
rozpočtu (v tom případě se jedná o záškoláctví podporované rodičem).
A posledním rizikovým faktorem je samotné trávení volného času.
Žák se může stýkat se závadovými partami, kde dochází
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k experimentování s drogami nebo žák už je na drogách přímo závislý
a nedochází do školy. Dále se může pohybovat v prostředí, které je
ohrožené sociálním vyloučením nebo kde se odehrává kriminální
činnost. (Metodické doporučení k prevenci rizikového chování,
MŠMT, 2010)

c) útěky z domova nebo zařízení
Dalším častým doprovodným jevem sociálního znevýhodnění
jsou útěky. Tzv. „útěkářství“ je většinou spojované s dětmi a žáky,
kteří jsou umístěni v zařízeních pro ochrannou nebo ústavní výchovu,
v léčebnách, dětských psychiatrických léčebnách či zdravotnických
zařízeních (např. dětský detox), ale i s žáky žijící v rodinách. Z mých
zkušeností tyto děti často utíkají z důvodu nespokojenosti v rodině,
týrání, zanedbávání nebo zneužívání (syndrom CAN), dále z důvodu
násilí

v rodině,

negativního

působení

rodiny

na

dítě

nebo

přetěžováním dítěte. Oproti tomu děti, které utíkají ze zařízení, jsou
většinou nespokojeni v zařízení, dělá jim problém přijetí řádu,
pravidel nebo jiných ústavních opatření a mají pocit, že jsou ve
vězení. Často jsou tito žáci izolováni od party přátel nebo od rodiny a
ke svým blízkým se chtějí vrátit. Se složitými problémy se také
potýkají žáci, které rodiče z domova vyhodili na ulici. Důvodů
k takovému jednání může být hodně od zanedbávání péče (nebo přímo
syndrom CAN), přes zneužívání drog nebo kriminální činnost žáka, až
po patologii v rodině (např. neúplná rodina s autoritativním partnerem
matky, který odmítá nevlastní děti, nebo nový člen neúplné rodinyvětšinou partner jednoho z rodičů, který má na děti vysoké nároky, je
závislý na alkoholu nebo jiných látkách, apod.).

d) agresivita, kriminalita a delikvence
Z vlastní zkušenosti se mi potvrdilo, že u některých žáků se
sociálním znevýhodněním je riziko agresivního chování o něco vyšší,
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než u žáků intaktních. Děje se tak především kvůli tomu, že jsou tito
žáci častěji ve styku s rizikovým prostředím a se sociálně
patologickými jevy. Toto chování může vést až ke kriminálním a
delikventním činům. Žáci z rodin, které jsou ohroženy sociální
exkluzí, mají vyšší tendenci se uchylovat k těmto činům. Významnou
roli hraje opět rodina, výchova a tolerance k takovému jednání a
chování. (Katalog podpůrných opatření, 2015)
Sociálně patologické jevy jako jsou projevy agrese,
kriminalita a delikvence žáků mohou mít nejrůznější příčiny. Může se
jednat o formu obrany a projev neschopnosti řešit náročné životní
situace, velkou roli hraje patologické prostředí, ať už rodinné,
přátelské nebo celkově společenské (například v sociálně vyloučených
lokalitách). Další příčinou může být osobnost jedince (poruchy
osobnosti), výchova, pobyt v zařízeních, kde dochází k realizaci
ochranné

nebo

ústavní

výchovy,

důsledek

syndromu

CAN,

vyrovnávání se skrze agresivní a delikventní chování s realitou a
nepříznivou životní situací, vliv závadové party nebo poruchy chování
(může se jednat např. o ADHD, opoziční poruchu, lhářství, apod.).
(Martínek, 2009)

4.6. Projevy sociálního znevýhodnění při vyučování
Sociální znevýhodnění u žáků se může projevovat přímo při vyučování. Je
důležité, aby si učitel všímal těchto varovných signálů přímo při probíhající výuce
nebo při kontrole plnění školních povinností. Jedná se o tyto signály:


šikana



zhoršený školní prospěch



snížená motivace



nepřipravenost na vyučování



žáci jsou často bez svačiny, nemají zaplacené obědy



žebrání u spolužáků (peníze, jídlo, cigarety)



snížená výkonnost při vyučování
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poruchy myšlení



specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie,…)

V těchto kapitolách jsem popsala nejrůznější průvodní jevy, projevy a signály
sociálního znevýhodnění. Téměř vždy přítomnost tohoto znevýhodnění u žáka bude
mít přímý nebo nepřímý negativní dopad na jeho vzdělávání, ať už se jedná o žáka
s odlišným sociokulturním zázemím či nižším ekonomickým postavením, o žáka
odlišného etnika, žáka, který je ohrožen sociálně-patologickými jevy či žáka, který
má nařízenou ústavní či uloženou ochrannou výchovu nebo žáka-azylanta.
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5. Specifické vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním na středních
školách
5.1. Principy vzdělávání
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním s sebou nese mnoho úskalí, rizik
a specifik, která musí pedagog s celým týmem překonávat a se kterými musí být
obeznámen, aby intervence ve škole byla úspěšná a žákovi se tak dostalo adekvátní
podpory při vzdělávání na střední škole a jeho následném zapojení do života.
V této kapitole popíšu jednotlivé principy a přístupy k žákům se sociálním
znevýhodněním a žákům ze sociálně vyloučených lokalit, dále popíšu možnosti a
podmínky, za kterých budou tyto jednotlivé principy účinné a přiblížím tak
specifickou práci s žáky se sociálním znevýhodněním. V těchto doporučeních
vycházím zásadně z vlastní zkušenosti z práce s žáky se sociálním znevýhodněním.

1. multidisciplinární přístup, multidisciplinární spolupráce
Multidisciplinární přístup je důležitý pro vytvoření pozitivního,
motivujícího a podporujícího prostředí. Při integraci žáka s potřebou
podpory v sociální oblasti je zásadní zapojit všechny pracovníky školy
(seznámit je s problémy, handicapem žáka, s jeho rodinnou i osobní
anamnézou a charakteristikou osobnosti žáka, jeho specifik a individuálních
potřeb), a to učitele, ale i asistenty pedagoga, vychovatele, výchovného
poradce, školního psychologa, školního speciálního pedagoga a další
odborníky ve škole. Do procesu intervence u žáka se sociálním
znevýhodněním či zmírnění dopadu sociálního znevýhodnění na vzdělávání
je zapotřebí zapojit rodinu či zařízení, ve kterém je žák umístěn. Rodina či
zařízení hrají v procesu inkluze žáka se sociálním znevýhodněním
nejdůležitější roli. Dále je potřeba přizvat ke spolupráci OSPOD,
Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogická centra, ale i
například zdravotní zařízení, je-li žák v jeho péči (např. pediatra) a další
subjekty, které se podílí na integraci žáka a rodiny do společnosti (terénní
sociální pracovník, popřípadě pracovníci neziskových organizací, které
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působí

např.

v sociálně

vyloučené

lokalitě

nebo

s nimiž

rodina

spolupracuje).
Spolupráce, hlavně ta multidisciplinární, je také důležitá u žáků
umístěných v zařízeních, kde se vykonává ochranná nebo ústavní výchova.
Z praxe vím, že často se tato spolupráce opomíjí a pracovníci školy
s pracovníky těchto zařízení nekomunikují nebo komunikují velmi málo
(např. jen při třídních schůzkách). Z hlediska náročnosti péče a vzdělávání
žáků se sociálním znevýhodněním je důležitá pravidelnost a důslednost v
komunikaci a spolupráce všech klíčových aktérů s těmito zařízeními.
Multidisciplinaritou v intervenci u žáků se sociálním znevýhodněním se
rozumí nejen spolupráce školy a všech pracovníků školy s rodinou, která je
prvořadá, ale i aktivní a přímá spolupráce zaměstnanců školy mezi sebou a
spolupráce rodiny a žáka s jinými výše popsanými organizacemi.
Zjednodušeně řečeno je důležité, aby všechny subjekty, které se podílí na
snižování dopadu sociálního znevýhodnění na žáka, potažmo rodinu,
kompaktně spolupracovaly mezi sebou. Je důležité, aby o sobě tyto
jednotlivé subjekty věděly a předávaly si informace o stavu žáka. Jedině tak
může být podpora žáka se sociálním znevýhodněním opravdu efektivní a
úspěšná.
2. individuální a nediskriminující přístup
Veškeré výchovné nebo vzdělávací problémy žáka se sociálním
znevýhodněním si žádají individuální, citlivý a nediskriminující přístup
k žákovi i jeho rodině. Je třeba posuzovat konkrétní problém nebo změnu
v konkrétních souvislostech. Aby byl rozvinut potenciál žáka se sociálním
znevýhodněním, je třeba reagovat na potřeby každého takového žáka zcela
individuálně bez předsudků a tzv. labellingu.
Labelling čili „nálepkování“ (= etiketizace)
Etiketizace znamená obvykle přisouzení charakteristik skupině
lidí, avšak bez ohledu na to, zda tato skupina lidí společnou
charakteristiku skutečně vykazuje. Této skupině osob je pak přisouzena,
obvykle negativní, nálepka a podle přisouzené charakteristiky se s nimi
následně stereotypně jedná a zachází.
64

Při nediskriminujícím přístupu bychom měli dát pozor na koncept tzv.
rituální nečistoty. Tato představa vychází z myšlenky, že některé osoby,
činnosti nebo věci nejsou čisté a je třeba se jim vyhýbat, abychom se také
neznečistili. S takovýmto počínáním se můžeme setkat hlavně v kolektivu
žáků, kde může docházet k šikaně, diskriminaci a označování žáka ze
sociálně vyloučené lokality jako nečistého majoritním kolektivem. V roli
pedagoga je třeba dbát na to, aby k takovéto diskriminaci v kolektivu žáků
nedocházelo. Je třeba pracovat s celým kolektivem, nejlépe na hodinách
multikulturní výchovy, na třídnických hodinách či v rámci nejrůznějších
preventivních programů. (Bedekr sociálním znevýhodněním, 2011)
3. zatraktivnění školy, prezentace školy jako přátelské instituce
Protože vysoký počet rodin žáků se sociálním znevýhodněním
považuje školu za spíše nepřátelskou instituci, je třeba jejich obavy mírnit.
Lze takto učinit vhodnými postupy ze strany školy. Mohou to být
neformální setkání na půdě školy i mimo ni, školní aktivity pro rodiče,
materiální pomoc rodině a citlivý, empatický přístup. Je vhodné si rodiče do
školy pozvat, ukázat jim prostředí školy, seznámit je s vyučujícími a
personálem školy, otevřeně a přátelsky si promluvit např. u kávy. Tento
postup je třeba nejednou opakovat, aby došlo k navázání důvěry ve školu
jako instituci a nastolení pocitu bezpečí. Změní-li se totiž vztah rodičů a
školy, změní se i přístup žáků k výuce a k docházce do školy. V praxi jsem
vypozorovala, když rodiče dospějí k tomu, že je škola instituce, která na
žáka nepůsobí negativně, ale naopak může žákovi i jeho rodině pomoci,
svoje dítě pak v docházce do školy více podporují, dbají na přípravu žáka na
vyučování a více sledují jeho prospěch. Často mají rodiče žáka se sociálním
znevýhodněním zažitou školu jako nepřátelskou instituci, protože oni sami
při své vlastní školní docházce nezažívali úspěch, byli diskriminováni nebo
dokonce šikanováni. V praxi se také osvědčily aktivity školy jako například
pořádání materiální sbírky a nabídnutí rodičům materiální pomoci (oblečení,
výbava pro miminko, nábytek, apod.), setkávání rodičů intaktních žáků
s rodiči ze sociálně znevýhodněných lokalit, nabízení informací o
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problematice sociálního znevýhodnění v rámci třídních schůzek nebo
aktivity školy v místě sociálně vyloučených lokalit či okolí školy.
4. důsledná diagnostika žáka se sociálním znevýhodněním, jeho rodiny a
prostředí, kde žák žije
Jen díky důsledné a přesné diagnostice skutečného sociálního
znevýhodnění se může zabránit chybnému zařazování žáků se sociálním
znevýhodněním do základních škol praktických. Užitečné bývá rovněž
nasměrování rodičů na organizaci, která jim návazně pomůže s jejich
rozmanitými problémy. Díky včasné kvalitní intervenci je možné efektivně
předejít sociálně patologickým jevům u žáků se sociálním znevýhodněním,
jejich propadu na sociální dno nebo jejich neúspěšnosti ve vzdělávání a
následným překážkám při hledání zaměstnání. Přesná a komplexní
diagnostika nám pomůže odhalit specifika či obtíže v jednotlivých
oblastech, na které se můžeme při intervenci zaměřit a zvolit vhodný postup
a metodu při řešení obtíží spojených se sociálním znevýhodněním. Celková
diagnostika žáka se dá rozdělit dle jednotlivých oblastí.
a) pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika
Pomůže poznat školní dovednosti, návyky, některé nedostatky ve výuce
či specifika, která se projevují ve školním prostředí, dále také rozumové
schopnosti, strategie učení nebo může odhalit některé poruchy učení.
Diagnostika se provádí ve speciálně pedagogických centrech, popřípadě v
pedagogicko-psychologických poradnách. Tato diagnostika je podkladem
pro školního speciálního pedagoga, který sestavuje individuální vzdělávací
plán žáka (IVP). Žákovi se sociálním znevýhodněním může IVP velmi
pomoci při překonávání výukových obtíží, může mu pomoci zvládnout
učivo a motivovat tak k úspěšnému dokončení školy.
b) diagnostika osobnosti žáka
Tato diagnostika nám pomáhá zjistit hodnotovou orientaci, psychické
vlastnosti žáka, charakteristiku osobnosti, jeho specifika v chování, v oblasti
emocí, vztahů. Může nám odhalit některé psychické potíže, zároveň nám
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může pomoci lépe pochopit prožívání a chování žáka v souvislostech. Tuto
diagnostiku provádí psycholog z pedagogicko-psychologické poradny,
může se na ní podílet psycholog či psychiatr dítěte, popřípadě pediatr a
školní psycholog. Tato diagnostika by měla být součástí IVP a IPSI
(Individuálního plánu sociální integrace) žáka.
c) sociální diagnostika
Při zpracování této části celkové diagnostiky žáka je třeba hledat a
analyzovat příčiny, které vedly ke vzniku sociálního znevýhodnění.
Důležité je sestavit anamnézu žáka, identifikovat problémy a vyhodnotit
aktuální podmínky a stav žáka. Neméně důležité je do tohoto procesu
zapojit i jiné odborníky, než pracovníka OSPOD, a to například pediatra,
pracovníka neziskové organizace, která spolupracuje s rodinou, apod.
Důležitá je citlivá práce s rodinou a empatický přístup. Tuto diagnostiku je
vhodné sestavit z více zdrojů informací. Můžeme tak využít metody jako
jsou pozorování žáka, rozhovor s žákem, rodiči a učiteli, popřípadě
s pracovníkem OSPOD nebo školním sociálním pracovníkem, je-li ve škole
přítomen. Dále se můžeme při této diagnostice opřít o odborné posudky,
lékařské zprávy či zprávy jiných institucí (např. vyjádření soudu, policie,
ústavů apod.).
Výsledkem této fáze diagnostiky by měl být sestavený individuální
plán sociální integrace (IPSI), který pomůže žákovi překonat potíže a
nesnáze spojené se sociálním znevýhodněním při studiu na střední škole.
d) diagnostika rodinného prostředí – rodinná anamnéza a anamnéza
životního prostředí a bydlení
Tato diagnostika by měla přiblížit rodinné vztahy, vztah rodičů
k žákovi, bytové podmínky a prostředí, ve kterém žák vyrůstá a kde dochází
k jeho výchově, přípravě na vyučování a socializaci.
Na této diagnostice se podílí sociální pracovník OSPOD, dále
jakýkoliv jiný pracovník organizace, která s rodinou spolupracuje,
výchovný poradce školy a pokud je ve škole zaměstnán, tak také školní
sociální pracovník. Tato diagnostika se provádí v terénu a pro intervenci u
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žáka se sociálním znevýhodněním je velmi důležitá, protože nám pomáhá
odhalit rodinnou atmosféru a prostředí, kde by se žák měl připravovat na
výuku a kde dochází k jeho vývoji.
Dle mého názoru je správná celková diagnostika žáka důležitá pro
úspěšnou intervenci. Na této diagnostice by se mělo podílet více osob a
institucí, aby byla co nejobjektivnější a mohly se stanovit efektivní,
dosažitelné cíle vzdělávání a výchovy žáka se sociálním znevýhodněním.
Opět by i zde měl platit multidisciplinární přístup.
Důležité je sledovat žáka, jeho stav, zaznamenávat úspěchy či nezdary a
konzultovat průběh studia s pedagogy, školním psychologem a rodiči. Jeho
individuální plány rozvoje by měly být přístupné všem odborníkům, kteří
s žákem pracují a každý by měl mít možnost do tohoto dokumentu zanášet
důležité údaje, události, progres žáka nebo zhoršení jeho stavu. Tento
postup v praxi se mi velmi osvědčil.
5. zařazování multikulturní výchovy do školních vzdělávacích programů
Velmi vhodným nástrojem pedagogů pro předcházení diskriminace a
šikany ve škole z hlediska odlišnosti žáků je zařazování multikulturní
výchovy do školních vzdělávacích programů. Dle webového portálu
Inkluzivní škola (2013) je „pojem multikulturní výchova (MKV) používán
jako zastřešující označení pro pedagogickou práci s diverzitou ve třídách“.
Multikulturní výchova může a měla by být důležitým nástrojem inkluze ve
škole. Je důležité ji do školních vzdělávacích programů zařazovat, může
pozitivně ovlivnit nejen jednotlivé žáky, klima třídy, ale i klima celé školy.
„MKV rozvíjí především:


kompetence sociální a personální
-

žák přispívá k upevňování dobrých mezilidských
vztahů na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s
druhými lidmi;
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kompetence občanské
-

žák respektuje přesvědčení druhých lidí, je schopen
vcítit se do situace ostatních lidí, odmítá útlak a
hrubé zacházení;

-

žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní
i historické dědictví“
(Buryánek, 2006)

Buryánek (2006) také uvádí vzdělávací oblasti, do kterých je vhodné
multikulturní výchovu zařadit. Jedná se o oblasti Člověk a společnost
(Občanský a společenskovědní základ, Dějepis), ale i oblast Jazyk a
jazyková komunikace, Umění a kultura nebo dokonce Matematika a její
aplikace. Cíle multikulturní výchovy lze nicméně uskutečňovat skoro ve
všech předmětech. Je velmi důležité, aby pedagog tato témata do svých
učebních plánů a přípravy na výuku zařazoval. Vzhledem ke kurikulárním
změnám RVP multikulturní výchova nemá být na školách jen dalším
tématem, měla by se stát součástí celého školního vzdělávacího programu.
Realizací multikulturní výchovy se rozumí nejen její samotná výuka, ale i
zavedení výukových metod, které umožní vytvořit ve škole inkluzivní a
multikulturní, přístupné klima pro všechny. Jedná se také o realizaci
projektových dnů nebo kooperativní výuku. Školní klima by tak mělo být
založené na partnerství, dialogu, otevřenosti a přístupnosti všem.

6. strategie výuky zaměřené na rovné příležitosti ve vzdělávání – podpora
inkluzivního vzdělávání a úprava kurikula
K vytvoření úspěšného inkluzivního prostředí ve škole je důležité
uplatňovat principy individuality. Je vhodné a účelné školní vzdělávací plán
(ŠVP) doplnit individuálním vzdělávacím plánem, kde budou nároky na žáka
přesně formulovány a konkretizovány. Individuální vzdělávací plán je prostor
právě pro uplatnění individuality a osobního přístupu, který je důležitý při
vytváření inkluzivních podmínek. ŠVP může pedagog doplnit o materiály,
které se věnují kultuře a tradici žáka (viz podkapitola Zařazování
multikulturní výchovy do školních vzdělávacích programů). Dále může
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organizovat doučování či vrstevnické doučování. Zásadním činitelem úspěšné
inkluze je prostředí školy, které by mělo být přátelské, mělo by rozvíjet
pozitivní vazby mezi všemi členy školy a pro žáky by mělo představovat
bezpečí a jistotu. Velmi důležité je dbát na respektování a dodržování
nastavených pravidel u všech a přistupovat ke všem rovnoprávně. Tyto
pravidla, která chceme, aby žáci dodržovali, postupně přecházejí do pravidel
vnitřních (tzv. interiorizace) a postupně tak dojde k autoregulaci chování
žáka. Dále je neméně důležitá spolupráce s rodinou a citlivá práce s ní i
žákem. (Filová, Havel, Kratochvílová, In Němec, Vojtová a kol., 2009)
K zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání, zvláště u žáků se
sociálním znevýhodněním, je tedy vhodné dodržovat při výuce tyto
strategie:
-

uplatnění individuálního přístupu, především respektování tempa žáka,
zohlednění zátěže, zadávání učiva a úkolů dle potřeb a možností žáka

-

aplikace vhodných výukových metod jako například aktivizující, inscenační
nebo situačních, zahrnutí simulací určitých situací, apod.

-

volba vhodné organizace výuky, hlavně střídání individuální, skupinové a
hromadné práce

-

volba adekvátního způsobu hodnocení, hodnocení žáka by se mělo
vztahovat i na hodnocení sociálních dovedností a učitel by měl žákovi
stanovovat krátkodobé a především reální cíle, pedagog by měl také
poskytovat žákovi adekvátní zpětnou vazbu
(Watkins, In Filová, Havel, Kratochvílová, In Němec, Vojtová a kol., 2009)
Pro srovnání Bartoňová a Vítková (In Pipeková, 2010) uvádí tyto

podmínky pro inkluzivní vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním:
-

„individuální nebo skupinová podpora

-

přípravné třídy základní školy

-

pomoc asistenta pedagoga

-

odpovídající metody a formy práce

-

specifické učebnice a materiály

-

pravidelná komunikace a zpětná vazba
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-

spolupráce s psychologem, speciálním pedagogem – etopedem, sociálním
pracovníkem, případně s dalšími odborníky“
Dále můžeme podmínky pro vyučování

žáků se sociálním

znevýhodněním srovnat s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP),
(2005). Dle tohoto RVP je nejdůležitějším činitelem úspěšného vzdělávání
učitel, který volí vhodné postupy, zná specifika žáků se sociálním
znevýhodněním, volí vhodné přístupy a vytváří ve třídě pozitivní klima.
V RVP se dále uvádí, že je potřeba zajistit tyto podmínky pro vzdělávání, a
to „individuální nebo skupinovou péči, přípravné třídy, pomoc asistenta
pedagoga, menší počet žáků ve třídě, odpovídající metody a formy práce,
specifické učebnice a materiály, pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu a
spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem – etopedem, sociálním
pracovníkem, případně s dalšími odborníky“.

7. podpora povědomí o žácích se sociálním znevýhodněním
Je důležité podporovat a vzdělávat nejen odbornou veřejnost, učitele
na školách, pracovníky neziskových organizací, pracovníky OSPOD nebo
pedagogicko-psychologických poraden, ale také rodiče intaktních žáků a
celou veřejnost. Sociální znevýhodnění se může týkat kohokoliv a těžko mu
nějak plošně zamezíme, avšak můžeme změnit přístup k němu a opatření,
která nám pomohou eliminovat důsledky tohoto znevýhodnění a efektivně
pomáhat rodinám a žákům se sociálním znevýhodněním.
Pro pedagogické pracovníky je důležité, aby se neustále vzdělávali
v oblasti podpory žáků se sociálním znevýhodněním, aby navštěvovali
semináře, kurzy a workshopy, kde se mohou naučit novým přístupům
v inkluzivním vzdělávání, aby tak prostřednictvím pedagogického působení
na žáky dále pozitivně ovlivňovali přístup mladé generace k osobám
s jakýmkoli znevýhodněním, k osobám s odlišným etnikem, náboženstvím,
barvou kůže nebo jinou sexuální orientací. Dojde-li totiž ke změně přístupu
mladé generace k odlišnosti jako takové, může dojít ke změně postoje celé
společnosti a právě školní půda je k tomuto ovlivňování ideální, protože si
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žáci pomocí pozitivních vzorů utvářejí svoje vlastní hodnoty, postoje a
názory.
8. zřizování přípravných tříd
Viz kapitola „Specifické vzdělávání romských žáků“.
9. možnosti efektivní podpory žáků se sociálním znevýhodněním na půdě
školy, nabídka služeb pro žáky a rodiny se sociálním znevýhodněním
K prevenci a zmírnění dopadu sociálního znevýhodnění na žáka a jeho
vlivu na vzdělávání je důležité žákovi a jeho rodině nabídnout adekvátní
služby, podporu a strategie, které mohou žákovi i jeho rodině pomoci. Z mé
vlastní praxe se nejvíce osvědčilo:
a) působení školního sociálního pracovníka
Působení sociálního pracovníka na půdě školy se budu podrobně
věnovat v samostatné kapitole.
b) působení školního speciálního pedagoga
Působení školního speciálního pedagoga je na škole velmi důležité,
nejen kvůli intervenci u žáků se zdravotním znevýhodněním, u žáků s
poruchami učení nebo u žáků, kteří mají jakékoliv jiné specifické
vzdělávací potřeby, ale hlavně kvůli jeho participaci na multidisciplinární
spolupráci. Cílem práce školního speciálního pedagoga by mělo být
zmírnění potíží při vyučování spojených se sociálním znevýhodněním žáka,
především těch, které se týkají vysoké absence žáka a následné doplňování
učiva, dále práce s žákem se specifickými poruchami učení a jinými
problémy při výuce. Dalším cílem práce školního speciálního pedagoga je
podpora sociálně znevýhodněných žáků, jejich motivace k učení a
vzdělávání, spolupráce s poradenskými zařízeními, tvorba individuálního
vzdělávacího plánu, jeho následné hodnocení a eliminace problémů
v komunikaci žáka. Další oblastí, ve které by měl školní speciální pedagog
působit, je doučování žáků se sociálním znevýhodněním, dále by měl
participovat na kariérním poradenství, zajišťovat speciální pomůcky,
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učebnice či didaktické materiály a podílet se na konzultacích s ostatními
pracovníky a členy multidisciplinárního týmu. Školní speciální pedagog by
tak měl být plnohodnotným členem pedagogického sboru, měl by se podílet
a koordinovat intervenci u žáků se sociálním znevýhodněním a přispívat tak
k jejich motivaci a podpoře vzdělávacího úspěchu.
c) působení školního psychologa
Důležitým prvkem při podpoře žáka se sociálním znevýhodněním
jsou také služby školního psychologa, jeho působení na škole a jeho vliv na
školní klima. Školní psycholog by měl ve škole zajišťovat odbornou
depistáž, diagnostiku specifických poruch učení a chování, výchovných
problémů či jiných problémů spojených s prospěchem dítěte. Dále by měl
poskytovat individuální konzultace žákům s problémy různé povahy,
poradenství ohledně kariéry a dalšího vzdělávání. Školní psycholog by se
také měl věnovat prevenci v oblasti rizikového chování, školní neúspěšnosti
a krizové intervenci, nejen s žáky, ale i rodiči. Školní psycholog by dále měl
pomáhat při integraci žáků s potřebou podpory a jejich rodičům. Svoji
pozornost by měl také zaměřovat na práci se třídou při řešení multikulturní
problematiky a sociálně patologických jevů. Dalším cílem práce školního
psychologa by měla být podpora rodiny, pomoc pedagogům při práci
s rodinou a jejich metodické vedení a v neposlední řadě spolupráce se
školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními a dalšími
zařízeními, které spolupracují se školou nebo v jejichž péči je žák školy. U
žáků středních škol by měl školní psycholog spolupracovat s ostatními
kolegy při kariérovém poradenství a pomáhat tak žáky středních škol vést k
vyhovujícímu výběru zaměstnání či dalšího vzdělávání. Školní psycholog
má své nezastupitelné místo v multidisciplinárním týmu školy a jeho
působení na školní půdě je velmi důležité a přínosné pro žáky se sociálním
znevýhodněním a jejich rodiny.
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d) zapojení asistentů pedagoga do výuky a jejich financování z dotačního
programu, který finančně podporuje asistenty žáků se sociálním
znevýhodněním
Působení asistentů, kteří pracují v oblasti vzdělávání žáků se
sociálním znevýhodněním má poměrně dlouhou tradici, již v devadesátých
letech minulého století na některých školách asistenti žáků se sociálním
znevýhodněním působili, tehdy se jednalo hlavně o podporu romských žáků
při výuce. Jejich činnost ve škole však byla jen v kompetenci ředitele školy,
nebyla nijak legislativně ukotvená. V roce 1998 vydalo MŠMT oficiální
dokument, který nesl název „Informace o zřízení funkce romského asistenta
v základní a zvláštní škole“. Tento dokument umožňoval ředitelům škol,
které navštěvoval vyšší počet romských žáků, zřídit pozici tzv. romského
asistenta. Ten romským žákům i pedagogům pomáhal při výuce i
mimoškolní činnosti. Dle názvu však můžeme soudit, že šlo o profesi, která
byla vymezená etnicky. Tato profese byla velmi žádána, což dokazují i
některé statistiky. (Bartoňová, In Němec a kol., 2014)
V roce 2000 MŠMT vydalo Metodický pokyn ke zřizování
přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním a k ustanovení funkce
vychovatele – asistenta učitele. Pozice romského asistenta tedy byla zrušena
a nahrazena pozicí vychovatele – asistenta učitele. Od začátku roku 2005,
kdy vstoupil v platnost aktuální školský zákon č. 561/2004 Sb., byla pozice
vychovatele - asistenta učitele nahrazena funkcí asistenta pedagoga. Tato
pozice existuje dodnes a je zřizována dle školského zákona č. 561/2004 Sb.
Náplň práce asistenta pedagoga je definována vyhláškou č. 73/2005 Sb.
Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a
dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č. 147/2011).
Tato vyhláška uvádí, že
„hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou:

-

pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a

vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky a zákonnými zástupci
žáků a komunitou, ze které žák pochází,
-

podpora žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí,
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-

pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku,

-

nezbytná pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při

sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou
mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku
uskutečňuje vzdělávání“
(vyhláška č. 73/2005 Sb., v pozdějším znění vyhlášky č.
147/2011Sb.)

Avšak specifická práce asistentů se liší v každé škole a jeho náplň
práce se upravuje právě dle potřeb jednotlivých žáků. Jde o to efektivně
reflektovat skutečné potřeby žáků a jako asistent na ně pružně reagovat.
Tam, kde je vyšší koncentrace žáků se sociálním znevýhodněním, je hlavní
náplní asistenta pedagoga intervence, reflexe jejich potřeb a spolupráce
s rodinou a s pedagogy žáka, popřípadě školním sociálním pracovníkem
nebo školním speciálním pedagogem, výchovným poradcem či školním
psychologem. Asistent pedagoga je tedy při vzdělávání žáků se sociálním
znevýhodněním důležitý, obzvláště při pomoci přímo při vyučování a při
interakci žák – pedagog – intaktní žáci.

e) spolupráce školy s neziskovými organizacemi
Škola by měla mít k dispozici partnerskou síť organizací, které mohou
žákovi se sociálním znevýhodněním nebo jeho rodině významně pomoci.
S těmito partnerskými organizacemi je důležité navázat a udržovat kontakt,
vzájemně se podporovat a předávat si informace. Tuto partnerskou síť
nestátních neziskových organizací je vhodné, aby udržoval a spravoval
školní sociální pracovník, je-li ve škole zaměstnán. Pokud není ve škole
školní sociální pracovník, tak tuto funkci může převzít školní speciální
pedagog, výchovný poradce, metodik prevence či psycholog. Je důležité
s organizacemi, které spolupracují se školou seznámit i pedagogický
personál školy a využívat nabídek nestátních organizací na vzdělávání,
workshopy a kurzy, které pořádají.

75

Nyní uvedu některé organizace, se kterými mám vlastní zkušenost a
které pomáhají žákům a rodinám se sociálním znevýhodněním.
Meta o.p.s. – společnost pro příležitost mladých migrantů
Tato organizace se zabývá nastavováním rovných podmínek k rovné
mladých migrantů, hlavně ve vzdělávání. Pořádá různé kurzy pro
učitele, kurzy českého jazyka pro cizince apod.
http://www.meta-ops.cz/

Slovo 21 z.s.
Organizace Slovo 21 pomáhá romské menšině a cizincům
prostřednictvím celé řady svých projektů.
http://www.slovo21.cz/

IQ Roma servis
Podporuje rodiny, děti a mladé lidi při studiu.
http://www.iqrs.cz/

Rytmus o.p.s.
Organizace Rytmus o.p.s. nabízí pro své klienty podporované
zaměstnání a především tranzitní program, kdy studentům škol
pomáhá s nácvikem pracovních návyků a

dovedností

přímo

prostřednictvím praxe. Rytmus o.p.s. se také věnuje inkluzivnímu
vzdělávání.
http://www.rytmus.org/
Nová škola o.p.s.
Nová škola o.p.s. pomocí svých projektů podporuje vzdělávání nejen
sociálně znevýhodněných žáků, ale i příslušníků etnických menšin,
cizinců či jinak znevýhodněných žáků. Dále pořádá kurzy pro
pedagogy, asistenty pedagoga a podporuje dobrovolnické doučování.
http://www.novaskolaops.cz/
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5.2. Specifika vzdělávání romských žáků
Edukační strategie u žáků se sociálním znevýhodněním jsem popsala
v předchozí kapitole. V této kapitole se budu věnovat edukačním specifikům u žáků
romského etnika, protože jsou z hlediska práce s těmito žáky a jejich edukace velmi
odlišné od ostatních žáků se sociálním znevýhodněním. Z hlediska inkluzivního
přístupu ve vzdělávání je sice nevhodné a segregační rozlišovat žáky školy etnicky,
avšak u romské populace je již zmíněný přístup ke vzdělávání natolik specifický, že
jsem se rozhodla tomuto fenoménu věnovat samostatnou kapitolu.
Až 94% všech dětí absolvuje mateřskou školu, avšak dle výzkumu společnosti
GAC z roku 2009 (Kaleja a kol., 2012) vysoký počet romských dětí ze sociálně
vyloučených rodin se předškolního vzdělávání neúčastní.
Dle Zprávy o stavu romské menšiny v České republice z roku 2010 (Kaleja a
kol., 2012) je docházka a absolvování mateřské školy náročná pro všechny rodiny
bez ohledu na etnicitu a národnost. Důvodem je trvale nízká kapacita mateřských
škol, vysoká finanční náročnost a podceňování významu předškolního vzdělávání
z hlediska vývoje dítěte. Pro romskou menšinu ze sociálně vyloučených oblastí je
většinou překážkou také umístění mateřské školy daleko od bydliště.
Alternativní možností předškolní přípravy je docházka do přípravné třídy
základní školy, které jsou zřizovány dle školského zákona č. 561/2004 Sb. a
vyhlášky č. 73/2005 Sb., resp. její novelizované podoby č. 147/2011 Sb. při
mateřských nebo základních školách.

Avšak zřizování přípravných tříd může

působit segregačně.
Přípravné třídy mají pomoci romským žákům překonat především jazykový
handicap, pomoci žákům rozvíjet kulturu, jazyk a tradice romského etnika, ale také
získat potřebné sociální dovednosti, které žáci uplatní při docházce na základní
školu. (Šotolová, 2011)
Avšak výzkumné studie MŠMT z roku 2009 dokazují, že absolvování
přípravné třídy ZŠ v délce jednoho roku, nenahradí absolvování docházky do
mateřské školy. Kaleja a kol. (2012) také zmiňuje fakt, že z prováděných výzkumů
(MŠMT či Zpráva o stavu romské menšiny) vyplývá, že děti, které absolvovali
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předškolní přípravu či přípravnou třídu, jsou pak ve škole mnohem úspěšnější, než
děti bez jakékoliv předškolní přípravy.
Šotolová (2011) uvádí některé postupy, díky kterým lze úspěšně vzdělávat
romské děti v mateřských školách, a to především využití romských dobrovolníků
k podpoře romských dětí (především díky používání romského jazyka), dále výukou
českého jazyka u romských dětí a vytvářením příznivých podmínek pro rozvoj
českého jazyka.
Dle mého názoru si děti v mateřské škole či v jiné formě předškolního
vzdělávání či setkávání neuvědomují nějaké odlišnosti, ať už to jsou fyzické znaky či
zdravotní handicap nebo odlišnost sociokulturní, etnickou nebo náboženskou. Avšak
při přechodu na základní školu si žáci začínají uvědomovat rozdíly mezi sebou. Dle
mého názoru je mateřská škola pro inkluzivní myšlenky a budování inkluzivní školy,
popřípadě společnosti, velmi důležitá. Právě díky tomu, že v předškolním věku děti
nedělají rozdíly mezi sebou, je právě mateřská škola ideálním místem k integraci,
popřípadě inkluzi, všech znevýhodněných dětí. Předškolní přípravu proto nelze
podceňovat. Je velice důležité, aby ji děti v nějaké formě absolvovaly, nejen kvůli
socializaci, vytvoření návyků, režimu a řádu, ale i kvůli tomu, aby si zvykly být ve
společnosti dětí, které jsou odlišné, mají handicap nebo jsou jinak znevýhodněné
oproti majoritě. Právě tato zkušenost v předškolním věku je dle mého názoru
nejdůležitější pro pozdější akceptaci jakékoliv odlišnosti na základní škole a dává
prostor pro budování inkluzivní společnosti.
Právě u romských žáků s sebou docházka do základní školy nese mnoho obtíží,
ať už to jsou obtíže v učení (např. jazykové), obtíže v jiném vnímání času, řádu nebo
pravidel nebo odlišnosti v sociální a kulturní sféře. (Vágnerová, In Kaleja a kol.
2012).
Výraznou tendencí bylo dle výzkumů České školní inspekce z roku 2012
zařazovat romské žáky do základních škol praktických (viz předchozí kapitoly).
Právě k předcházení zařazování žáků do základních škol praktických zpracovalo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Metodické doporučení k zabezpečení
rovných příležitostí ve vzdělávání žáků a žákyň se sociálním znevýhodněním (č.j.
27607/2009-60) pro mateřské a základní školy. V tomto dokumentu jsou obsažena
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podpůrná vyrovnávací opatření, která jsou potřebná k eliminaci záměny zdravotního
postižení za sociální znevýhodnění a k podpoře vzdělávacího potenciálu.
Dle výstupů projektu Varianty (2002) se romští žáci potýkají na základní škole
s těmito problémy:


nedostatek času a prostoru na domácí přípravu



neochota rodičů zajistit základní školní pomůcky



priorita pracovat doma (péče o sourozence) než ve škole



nezvyk na pevný denní režim, přísný řád a aktivity vyžadující
dlouhodobé soustředění



neschopnost se samostatně rozhodovat a zodpovídat sám za sebe



nerozvinutá jemná motorika, neznalost kreslení a psaní



neznalost pojmů, které nejsou potřeba v praktickém životě a které
děti získávají z knih a encyklopedií



jazyková bariéra i u dětí, které již nemluví romsky, ale stále užívají
etnolekt češtiny

Při plnění povinné školní docházky žáků romského etnika je důležité pěstovat
na základní škole příznivou atmosféru, která je důležitá pro rozvoj dítěte, dále zařadit
hudební a pohybovou výchovu a podle možností nepovinný předmět – výuku
romštiny. Je také důležité zanést do učiva historii a kulturu romského etnika.
(Šotolová, 2011)
Bartoňová (In Kaleja a kol., 2012) uvádí problematičnost motivace některých
romských žáků. Tyto romské žáky nelze motivovat budoucností, neboť žijí pouze
současností. To ale platí i pro některé romské rodiny, se kterými učitel či sociální
pracovník pracuje. Tento poznatek je podle mého názoru důležitý právě při
vzdělávání romských žáků na středních školách a jejich pozdějším uplatnění.
Právě podpora romských žáků při výuce na středních školách je velmi důležitá.
Žáci středních škol jsou velmi ovlivňováni rodinou, především jejich hodnotový
žebříček. Dá se tedy předpokládat, že pokud v rodině žádný člen nepracuje, tak ani
své dítě nebude rodina motivovat ke studiu a školní přípravě na povolání. Rodina má
většinou zájem na tom, aby pro jejich děti bylo prioritní pracovat doma (např. starat
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se o sourozence), i z tohoto důvodu je pro žáky středních škol problematická
docházka.
Dle statistik o počtu žáků středních škol je zřejmé, že většina romských žáků
svojí školní kariéru končí už na základní škole. Většina žáků základních škol se hlásí
na školy střední, avšak v případě romské populace se 16% žáků nehlásí na střední
školu vůbec. Ti, co se hlásí na střední školu, tak si většinou vybírají výuční obory,
jen 14% romských žáků se hlásí na maturitní obory. Dalším problémem je předčasné
ukončení střední školy. Až padesát procent romských žáků nedokončí střední školu.
Dalším zajímavým zjištěním je, že žáci, které vycházejí v nižším než devátém
ročníku základní školy, si častěji nepodávají vůbec přihlášku na střední školu. Téměř
39 procent romských žáků ze sociálně vyloučených lokalit předčasně opustí základní
školu. Studie také upozorňuje na tendenci koncentrace žáků ze sociálně vyloučených
lokalit v podobných školách. (Gabal a kol., 2010)
Vzhledem k těmto dostupným informacím je důležité se zaměřit také na tyto
sociálně znevýhodněné žáky středních škol, pomáhat jim v překonání bariér
spojených se sociálním vyloučením a snažit se o inkluzivní vzdělávání těchto dětí. Je
důležité jako pedagog působit proti segregaci romských žáků a podporovat je při
vzdělávání. Důležité také je rozvíjet silné stránky žáka a pomáhat mu překonávat
potíže s českým jazykem, ale i jinými předměty a žáka vhodně motivovat. Je vhodné
mu ukázat i jiné možnosti a životní hodnoty, než je život v sociálně vyloučené
lokalitě. Vhodné je také tyto žáky také motivovat úspěchem, především jejich vlastní
užitečností. O tomto druhu vzdělávání a profesní kariéry žáků se sociálním
znevýhodněním se podrobněji zmíním v další kapitole.

5.3. Možnosti podpory - působení školního sociálního pracovníka
Dle mého názoru a zkušeností je působení školního sociálního pracovníka na
škole nejpřínosnější právě pro podporu žáků se sociálním znevýhodněním, jejich
motivaci ke vzdělávání a prevenci sociálního znevýhodnění nebo vymanění se
z tohoto znevýhodnění. Pozice školního sociálního pracovníka zatím není nijak
legislativně ukotvená. Není tomu ani ve školském zákoně č. 561/2004 Sb., ani
v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Jediná zmínka o postu
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sociálního pracovníka je v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. V tomto
zákoně ale není zmíněno, že sociální pracovník má nebo měl by mít pedagogické
vzdělání, tudíž tento zákon nepočítá s tím, že sociální pracovník bude svoji činnost
vykonávat ve škole. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách neomezuje nijak
práci sociálního pracovníka přímo na půdě školy. I přesto, že zatím není ve školském
zákoně (č. 561/2004 Sb.), ani v jiném legislativním předpisu pozice školního
sociálního pracovníka zakotvena, některé školy právě pozici školního sociálního
pracovníka zřizují. Většinou se jedná o školy, při kterých je zřízeno i speciálně
pedagogické centrum, tudíž se z velké části jedná o školy speciální. Důvodem
nízkého počtu školních sociálních pracovníků je především finanční náročnost
dalšího pracovního místa ve škole. Ředitel školy tak musí zabezpečit financování
dalšího zaměstnance.
Školní sociální pracovník by měl být zaměstnanec školy, aby měl s žáky
kontakt při vyučovacích hodinách nebo mimo školní vyučování. Zároveň by to
neměl být výchovný poradce či speciální pedagog. Na mnoha školách se tyto funkce
slučují a provádí je jedna osoba z pedagogického sboru. Aby však práce školního
sociálního pracovníka byla efektivní, je důležité, aby se kompetence školního
sociálního pracovníka a například školního speciálního pedagoga či výchovného
poradce nezaměňovaly a neslučovaly. Školní sociální pracovník by tedy měl mít
aktivní kontakt s žáky, dále by to měl být člověk, který s žáky je ochoten a schopen
pracovat i v terénu mimo „zdi školy“.
Práce školního sociálního pracovníka by se dala shrnout do těchto oblastí.
Jedná se o:
-

práce s žákem

-

práce s rodinou žáka

-

práce s multidisciplinárním týmem školy

-

práce s partnerskými organizacemi

-

práce na sobě, další vzdělávání, odborný dohled (supervize)
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Cílem působení školního sociálního pracovníka a jeho náplň práce na škole je:

-

propojení žáka, školy a rodiny a podílení se na řešení problémů spojených
se sociálním znevýhodněním

-

minimalizace bariér při vzdělávání žáka se sociálním znevýhodněním

-

minimalizace dopadu sociálního znevýhodnění na vzdělávání a celkový
rozvoj žáka

-

podpora žáka při vzdělávání a motivace ke studiu (počítá se spolupráce se
školním speciálním pedagogem, popřípadě školním psychologem)

-

podpora při plnění řádné školní docházky

-

podpora a pomoc rodině

-

udržování

kontaktů

s rodinou

a

s institucemi,

se

kterými

rodina

spolupracuje
-

udržování kontaktů se sítí partnerů školy, nestátními neziskovými
organizacemi, se zdravotnickými zařízeními či zařízeními poskytující
sociální služby

-

pravidelné konzultace s rodinou žáka, s pracovníky OSPOD, popřípadě
jiných zařízeních

-

pomoc při řešení konfliktů a potíží, které u žáka nastanou vlivem sociálního
znevýhodnění

-

působení v oblasti sociálně patologických jevů (prevence sociálně
patologických jevů, řešení problémů spojených se sociálně patologickými
jevy a jejich dopady na žáka)

-

působení v oblasti jiného rizikového chování žáka

-

poskytování informací v oblasti sociálního poradenství (příspěvky či dávky
státní sociální podpory, služby apod.)

-

práce se žáky ze sociálně vyloučených lokalit (zahrnuje i terénní práci)

-

pravidelné

konzultace

s pedagogy

žáka,

vychovateli

či

jinými

pedagogickými pracovníky, kteří přijdou do styku s žákem
-

depistáž sociálního znevýhodnění u žáků

-

provádění diagnostiky žáka (na které se podílí i ostatní zaměstnanci školy)

-

vypracování anamnézy žáka a následné vypracování individuálního plánu
sociální integrace, individuálního plánu rozvoje
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-

vedení agendy žáků se sociálním znevýhodněním, popisuje průběh jejich
působení na škole, dosažené úspěchy, hodnotí progres či regres situace žáka

-

realizování návštěv v rodinách, v zařízeních

-

sledování situace žáka v rodinách

-

sledování situace žáka, který je umístěný v zařízení, kde vykonává
ochrannou či ústavní výchovu

-

pomoc při jednání na úřadech či v jiných institucí, popřípadě doprovod žáka
při těchto jednáních

-

poskytování individuálního poradenství v oblasti zaměstnání, dalšího
vzdělávání, bydlení, apod.

-

podpora romských žáků, především jejich motivace ke studiu a podpora
jejich rodin

-

realizace preventivních programů na škole

-

realizace multikulturní výchovy na škole

-

spolupráce s poradenskými zařízeními

-

podpora inkluzivního a pomáhajícího prostředí

Služby školního sociálního pracovníka jsou velmi podobné službám sociálního
pracovníka jiné než pedagogické organizace, avšak v jeho kompetencích a náplni
práce je jasný přesah do vzdělávání, který je v tomto případě účelný. Školní sociální
pracovník má také výhodu znalosti terénu školy, znalosti anamnézy žáka a na rozdíl
od jiného pracovníka může být ve styku s žákem daleko častěji a vzhledem k povaze
střední školy (respektive docházky každý den do odpoledních hodin) i velké pole
působnosti. Další výhodou je sledování chování žáka v jeho přirozeném prostředí a
možnosti intervence přímo ve škole (bez potřeby objednávání k pracovníkovi
OSPOD, apod.). Díky působení školního sociálního pracovníka je možné řešit
problémy a dopady sociálního znevýhodnění přímo na půdě školy a mnohdy bez
represivních řešení, která mohou mít na žáka negativní dopad. Dále je tu výhoda
znalosti prostředí, možnosti seznámení se s rodinným prostředím žáka a terénní práce
přímo v rodině. Velikou výhodu má charakter zaměstnání školního sociálního
pracovníka. Často se stává, obzvláště u rodin ze sociálně vyloučených lokalit nebo u
rodin, které se potýkají s dluhy, že v pracovníkovi OSPOD nebo kurátorovi vidí
„nepřátelskou“ osobu, avšak ve školním sociálním pracovníkovi často vidí spojence,
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který chce rodině pomoci s problémy a ne úředníka, se kterým např. dříve získali
špatné zkušenosti.
Kvalifikační předpoklady
Jak jsme si uvedli, školský zákon č. 561/2004 Sb., ani zákon č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících zatím nijak nedefinují funkci ani kvalifikační
předpoklady školního sociálního pracovníka. Profese sociálního pracovníka je
ukotvena v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, jelikož se nejedná o školní
legislativní předpis, je evidentní, že na pozici sociálního pracovníka nejsou kladeny
nároky pedagogického vzdělání. V dokumentu MŠMT v “Metodickém pokynu k
odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských
zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací” je v kapitole
“Zařazení nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení do platových
tříd“ zahrnut i sociální pracovník. Jeho plat se pohybuje v 8-13 platové třídě a hrubá
výplata se pohybuje okolo 15 tisíc korun. V tomto případě je na uvážení ředitele
školy, zda školního sociálního pracovníka zaměstná a jak ho odmění. Jednou
z možností je financování pracovního místa školního sociálního pracovníka formou
dotací z projektů a druhou možností je financování tohoto místa z finanční podpory
škole od soukromých dárců či nadačních fondů. Další možností je registrace školního
sociálního pracovníka jako sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách, avšak nenašla jsem žádnou základní či střední školu, která by tuto sociální
službu měla registrovanou.
Je ale vhodné, aby školní sociální pracovník měl pedagogické vzdělání, nejlépe
v oboru speciální pedagogika, kde získá zkušenosti s žáky se znevýhodněním, ať už
sociálním či zdravotním. Dále se při studiu speciální pedagogiky naučí správnému
přístupu k žákům se znevýhodněním, specifikům jejich výuky, vývoje a výchovy.
Tímto studiem také získá předpoklady pro realizaci inkluzivního vzdělávání žáků a
pro rozvoj jejich potenciálu.
Osobnostní předpoklady
Školní sociální pracovník by měl být empatický, trpělivý a otevřený. Měl by
mít osvojené základy a zásady práce s žáky se sociálním znevýhodněním. Školní
sociální pracovník musí být schopný komunikovat s celým multidisciplinárním
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týmem, partnerskými organizacemi školy a dalšími zaměstnanci školy. Měl by být
ochotný se dále vzdělávat a učit se novým věcem. Školní sociální pracovník by měl
být velmi flexibilní, a pokud je to potřeba, být k dispozici v případech krizové
intervence. Měl by dbát o svoji duševní hygienu, protože práce sociálního pracovníka
mnohdy bývá hodně psychicky náročná. S tím souvisí i pravidelná supervize, kterou
by měl mít školní sociální pracovník k dispozici a měl by ji pravidelně využívat.
Metody práce
Školní sociální pracovník využívá především těchto forem sociální práce:
-

individuální práce s žákem

-

práce s rodinou žáka

-

práce s třídním kolektivem (skupinová práce)

-

terénní sociální práce

-

krizová intervence

Školní sociální pracovník by měl ovládat jak individuální práci s žákem, tak
skupinovou práci s celou třídou a práci s rodinou. Měl by zvládat pracovat jak ve
škole, tak v terénu, popřípadě v jiných zařízeních.
Školní sociální pracovník má ve škole specifickou, nezastupitelnou funkci. Je
velmi důležitým členem multidisciplinárního týmu i pedagogického sboru školy.
Jeho působení na škole je zásadní pro práci s žáky se sociálním znevýhodněním, ale
nejen pro ty. Školní sociální pracovník má prostor pro opravdu efektivní práci s žáky
a díky němu může škola kvalitněji spolupracovat s rodinou, zařízeními a samotnými
žáky se sociálním znevýhodněním. Vzhledem ke kompetencím, je školní sociální
pracovník důležitou osobou jak na základní tak i na střední škole. Má prostor a čas se
věnovat

žákům

s potížemi

v sociální

oblasti,

žákům

ohroženým

sociálně

patologickými jevy a především má možnost podporovat žáky v jejich profesním
životě, hlavně v oblasti kariérního poradenství, rozvoji finanční gramotnosti a
celkově orientaci na trhu práce a v „dospělém“ životě. Žádný jiný pracovník školy
nemá dostatečný čas a prostor se těmto tématům kvalitně a dostatečně věnovat.

85

5.4. Vlastní užitečnost jako motivace ke vzdělávacímu a profesnímu
úspěchu žáka se sociálním vyloučením
Principem

této

metody

práce

s žáky

středních

škol

se

sociálním

znevýhodněním je motivace zkušeností především v pomáhajících profesích. Žáci
středních škol, kteří pocházejí z patologických rodin nebo z rodin, které se potýkají
s problémy v sociální oblasti, nebo jsou nějak ekonomicky či sociokulturně
znevýhodněni, žáci ze sociálně vyloučených lokalit, žáci, kteří jsou umístěni
v zařízeních nebo žáci ohroženi sociálně patologickými jevy či sociální exkluzí, mají
jedno společné, a to je ztížený přechod na trh práce, obtížné uplatnění na trhu práce a
snížená motivace ke vzdělávání a hledání zaměstnání. Z vlastní zkušenosti se
osvědčil koncept vzdělávání žáků středních škol, kteří jsou motivováni vlastní
užitečností. Žákům, kteří se vzdělávají v pomáhajících profesích, v rámci praxí
umožníme zažít úspěch a potřebu jejich vlastní užitečnosti pro druhé. Často se stává,
že je tomu poprvé, kdy nějaký z těchto pocitů tito žáci prostřednictvím takovéto
formy vzdělávání, zažili. V celém konceptu je hlavní myšlenkou vzdělávání žáků
v pomáhajících profesích a následné vykonávání této profese na trhu práce.
Samozřejmě tento koncept vzdělávání nejde paušalizovat a generalizovat. Ale
většina žáků se sociálním znevýhodněním díky zprostředkované zkušenosti
s prospěšností jejich vlastní osoby a pomocí někomu druhému, je daleko více
motivovaná k dokončení studia a hledání zaměstnání. Ideálními obory, které mohou
žáci se sociálním znevýhodněním studovat, jsou např. pečovatelské služby, sociální
či zdravotnické obory (sanitář, pracovník v sociálních službách, osobní asistent,
pečovatel, pracovník ve zdravotnictví, apod.). Právě v rámci praxí při péči o druhého
člověka tito žáci získají motivaci, posílí si sebedůvěru, zažijí úspěch a najdou tak
často i smysl života. Pokud navíc tito žáci studují v inkluzivním prostředí, kde mají
podporu celého multidisciplinárního týmu, tak se učí toleranci a vzájemné pomoci i
při společném soužití s žáky se zdravotním znevýhodněním nebo handicapem.
Díky tomu, že se budeme jako škola s podporou celého multidisciplinárního
týmu včetně školního sociálního pracovníka podílet na řešení sociálního kontextu
života žáků se sociálním znevýhodněním, zvýšíme tím efektivitu jejich vzdělávání a
následné uplatnění na trhu práce.
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6. Kazuistiky - konkrétní práce s žáky se sociálním znevýhodněním
V průběhu dvou let po dobu trvání projektu v rámci Operačního programu
Praha Adaptabilita jsem mohla kontinuálně pozorovat, provádět depistáž,
diagnostikovat sociální znevýhodnění, provádět intervenci a pracovat s žákyněmi se
sociálním znevýhodněním na střední škole. Tento projekt, který jsme nazvali
Motivace vlastní užitečností, jsme realizovali na Dívčí katolické střední škole
v Praze, kde jsem i díky tomuto projektu mohla působit jako školní sociální
pracovník a věnovat se tak opravdu pečlivě a kvalitně žákyním se sociálním
znevýhodněním a jejich rodinám. Zároveň jsem po dobu trvání tohoto projektu
zkoušela rozmanitou práci s touto skupinou žákyň, jak ve škole, při výuce, tak i
v terénu, v místech bydliště žáků, v zařízeních, léčebnách, apod.
Nyní pomocí kazuistik představím konkrétní práci sociálního pracovníka na
střední škole, důležitost působení tohoto odborníka ve škole, jeho vliv na zmírnění
projevů sociálního znevýhodnění na žákyně a dopadu na jejich život, vzdělání a
budoucí zaměstnání. Pro tento účel jsem vybrala pět dívek, se kterými jsem po celé
dva roky pracovala a pomáhala jim překonat nesnáze spojené se sociálním
znevýhodněním. Zároveň jsem jim pomáhala usnadnit cestu ke střednímu vzdělání,
budoucímu uplatnění na trhu práce a celkově zlepšit běžný život. Díky projektu
Motivace vlastní užitečností bylo podpořeno třicet dívek. Následující kazuistiky pěti
žákyň nám poslouží jako demonstrace různorodosti práce školního sociálního
pracovníka a hlavně představit jeho nenahraditelný přínos pro žáky se sociálním
znevýhodněním. Kazuistiky jsem si vybrala jako nejlepší formu zprostředkování
informací a zkušeností, které jsem v průběhu projektu nasbírala a nejlepší způsob
ukázky náplně práce školního sociálního pracovníka a jeho přínos pro žáky se
sociálním znevýhodněním.
Kvůli diskrétnosti, povaze práce a velmi citlivým údajům uvádím v práci
záměrně odlišná jména žákyň.
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6.1. Eva, 21 let
Osobní anamnéza (průběh dětství, rodinné poměry, informace o situaci
žákyně před intervencí)
Eva se narodila před 21 lety. Po porodu byla biologickou matkou umístěna do
kojeneckého ústavu. Z kojeneckého ústavu se přesunula hned do náhradní rodiny,
která si Evu adoptovala. Z dětství si toho moc nepamatuje. Má hezké vzpomínky na
otce, který ale zemřel, když chodila na základní školu. Matka ji po smrti otce
vychovávala sama. Eva se na základní škole výborně učila, měla dobré výsledky.
Přechod na střední školu byl problematický. Eva se po smrti otce začala stýkat
s problémovou partou na sídlišti, začala kouřit a docházka na střední školu
zaměřenou na jazyky, které Eva velmi dobře ovládala, začala být problematická. Eva
začala často chodit za školu. Stýkala se s partou kamarádů ze sídliště, se kterými
začala také pít alkohol a užívat marihuanu. Často se celé dny procházela venku, jen
aby nemusela na střední školu. S matkou měla velmi často konflikty. V listopadu
2013 Evu ze střední školy definitivně vyhodili. Chvíli byla bezprizorní, toulala se po
městě a pak přišla k nám do školy na doporučení kamarádky.
Střední škola
Intelektem Eva ostatní spolužačky velmi přesahovala, byla velmi bystrá a
mohla se chlubit skvělými vědomostmi. Bohužel Eva začala hodně pít alkohol.
Alkohol byl pro Evu způsob, jak se vyrovnávat s nepříznivými situacemi. Řešila si
tak nespokojenost doma, neúspěch a selhání na předchozí střední škole i vztahové
problémy. Tím se tak postupně prohlubovaly konflikty mezi Evou a její adoptivní
matkou. K nám do školy zpočátku docházela pravidelně, avšak postupem času
přestala chodit úplně. Asi tři měsíce se ve škole neukázala vůbec, telefonní číslo
měla nedostupné, tak jsme ji neměli jak kontaktovat. Na jaře 2014 se Eva ve škole
ukázala. Přišla v hodně zanedbaném stavu s prosbou o pomoc.
Eva se celé ty měsíce pohybovala v bludném kruhu. Na začátku měsíce jí na
účet přišla výplata sirotčího důchodu, která činila asi šest tisíc korun. Sirotčí důchod
většinou utratila hned první týden za alkohol, jídlo a cigarety. Když Evě došly
peníze, tak doma něco zcizila, prodala v bazaru, aby měla další peníze na alkohol a
zábavu. Často se s matkou hádaly, měly konflikty, Eva v opilosti byla agresivní a
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matku dokonce napadla. Matka na Evu zavolala polici a vykázala ji z bytu. Eva
tehdy měla soudní zákaz pohybu okolo bytu na 500 metrů. Většinou pobývala na
ulici, přespávala venku, u kamarádů a v opuštěných domech. Denně pila velké
množství alkoholu a užívala marihuanu. K nám do školy přišla až po nějaké době a
prosila o pomoc. V tu chvíli měla velké množství dluhů, především u mobilního
operátora, u zdravotní pojišťovny (za měsíce, kdy nebyla ve škole a zároveň nebyla
přihlášená na úřadu práce) a na dopravním podniku. Eva neměla kde bydlet a musela
čelit matce, která na ní podala trestní oznámení za domácí násilí a napadení.
V tu chvíli bylo na našem týmu Evě pomoci a na mě jako sociálním
pracovníkovi zahájit intervenci v následujících oblastech.
Intervence sociálního pracovníka
-

bydlení

Jelikož adoptivní matka Evu vykázala, Eva byla celé měsíce na ulici. Podařilo
se nám s naší partnerskou organizací – Azylovým domem pro ženy, zajistit Evě
velice rychle bydlení v azylovém domě.
-

docházka do školy

Eva díky tomu, že měla střechu nad hlavou a podporu od pracovníků
azylového domu, se kterými jsme byli dohodnuti (třídní učitelka a sociální
pracovník), že se budeme navzájem informovat o docházce Evy do školy, začala opět
pravidelně docházet do školy a neměla žádné absence. Evě se podařilo dohnat
zameškané učivo a úspěšně tak dokončit první ročník oboru Pečovatelské služby.
-

dluhy

Po stabilizaci stavu Evy jsme společně začaly řešit dluhy, se kterými se
potýkala. Společně jsme tedy obešly všechny věřitele (mobilního operátora, dopravní
podnik a zdravotní pojišťovnu) a Eva si zažádala o splátkový kalendář. Společnosti
jejímu požadavku vyhověly a sestavily splátkové kalendáře adekvátní k jejímu
příjmu (sirotčí důchod). Eva tak začala pomalu splácet svoje dluhy.
-

užívání alkoholu

Během pobytu v azylovém domě jsme se informovali u pracovníků azylového
domu, zda Eva pije alkohol a předávali jsme si průběžně informace. Zároveň jsme do
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vzdělávacího plánu Evy zařadili i preventivní programy a výuku preventivně
zaměřenou na pití alkoholu a alkoholismus.
-

soud

Matka Evy podala na dceru trestní oznámení za napadení a domácí násilí.
Soudem jsme byli jako škola vyzváni o vyjádření k celé události a ke stavu Evy, její
docházce a prospěchu ve škole. K soudu jsem Evu doprovázela. Bohužel pro Evu dal
soud za pravdu matce a tímto se tak zřekla péče o dceru. Eva navíc musela soudu
zaplatit soudní výlohy a objevil se jí tak záznam v trestním rejstříku.
Do konce června 2014 byl stav Evy víceméně stabilizovaný. Eva si doplnila
učivo, úspěšně dokončila první ročník, měla kde bydlet a alkohol pila jen výjimečně.
Na prázdniny měla domluvenou brigádu jako pečovatelka a osobní asistentka u
seniora, k němuž docházela již v rámci školní praxe. Jelikož pobyt v azylovém domě
byl Evě umožněn jen na tři měsíce, tak po opuštění azylového domu měla Eva
domluvené bydlení u seniora, o kterého se o prázdninách měla starat a tímto si tak
vydělat nějaké peníze, které by využila také ke splácení dluhů. Během prázdnin jsme
se setkávaly, ve škole i mimo ni a řešily jsme její aktuální stav. Vše bylo na dobré
cestě. V srpnu 2014 na schůzku Eva nepřišla, na telefonu byla nedostupná a
k seniorovi také nenastoupila. Eva se opět ocitla na ulici a začala pít alkohol. Důvodů
její krize a selhání bylo více. Bylo to setkání s matkou, psychické potíže spojené
s osobním selháním, setkávání s problémovou partou, se kterou již dříve pila alkohol
a vztahové problémy. Eva se tak dostala opět do bludného kruhu, ze kterého
nevěděla jak ven. V září 2014 do druhého ročníku nenastoupila. V říjnu si opět přišla
do školy pro pomoc. V tu dobu již na alkoholu byla závislá, její stav byl kritický.
Jelikož Eva opět hodně zameškala a nedocházela do školy, tak podmínka ze strany
školy a celého týmu byla jedna, a to nástup na protialkoholní léčbu do Psychiatrické
léčebny v Bohnicích.
Pobyt v Psychiatrické léčebně
Ještě před nástupem na léčbu jsem s Evou pobývala v krizovém bydlení, které
patří ke škole. Nechtěla jsem dopustit, aby Eva opět „zmizela“ a nenastoupila na
léčbu, celou dobu jsem Evu motivovala a byla jsem jí na blízku. V den nástupu, jsem
Evu do psychiatrické léčebny doprovodila. Měla velký strach, odmítala si přiznat
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závislost na alkoholu, ale neměla jinou možnost, než léčbu podstoupit, a to i
vzhledem k tomu, že díky pobytu v Bohnicích měla na období zimy zajištěnou
střechu nad hlavou, péči a stravu.
V průběhu celé léčby jsme s Evou byly v neustálém kontaktu. Každý týden
jsem docházela na návštěvu, kdy jsem po setkání s Evou měla ještě schůzku
s ošetřující lékařkou a pracovníky oddělení. Během schůzky jsem vždy Evě předala
potřebné věci (hygienické potřeby, oblečení, cigarety), na které jsme se ve škole
skládali a shromažďovali je. Zároveň jsem Evě nosila úkoly ze školy, aby si mohla
doplňovat učivo po dobu, kdy ve škole chybí. Úkoly a materiály shromažďovala
školní speciální pedagožka, která spolupracovala s ostatními kolegy a vyučujícími a
také se mnou, se sociálním pracovníkem. Eva postupovala v léčbě výborně. Plnila
veškeré povinnosti a ošetřující lékařka a psycholožka jí velice chválily. Velmi ji
pomohlo, že nebyla v kontaktu s partou kamarádů a zažila také jiné vztahy než ty,
které jsou založené na konzumaci alkoholu a bezprizorním pobývání na sídlišti.
Velmi ji pomáhala podpora ze strany školy, byly jsme s Evou v kontaktu přes telefon
skoro každý den.
Během léčby se Eva domluvila s vedením Křesťanského domově mládeže, že
pokud absolvuje celou léčbu úspěšně, může k nim nastoupit bydlet. Během léčby
jsme společně s Evou a Křesťanským domovem mládeže vyřídili potřebné
dokumenty a Eva tak mohla po léčbě nastoupit.
V průběhu léčby Eva také poznala jiné lidi, kteří mají problémy s pitím
alkoholu, slyšela osudy mnoha žen, které se musely potýkat s dopady závislosti na
alkoholu na jejich život i s jinými nesnázemi. To Evu velmi motivovalo k abstinenci
a dokončení vzdělání.
Po léčbě
Když Eva opustila Psychiatrickou léčebnu v Bohnicích, měla připravené vše
potřebné k integraci zpátky do školy a do společnosti. Eva okamžitě nastoupila do
Křesťanského domova mládeže, kde byla ubytovaná. Pravidelně každý den
docházela do školy. Dále ambulantně docházela na skupinové terapie do organizace
Anonymní alkoholici a byla v ambulantní péči psychiatra v psychiatrické léčebně.
Eva navštěvovala i podpůrnou skupinu pro osoby závislé na alkoholu. Její pobyt na
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Křesťanském domově mládeže byl bezproblémový. Ochotně v domově mládeže
pomáhala, starala se o druhé a všichni si Evu chválili. S domovem mládeže i
ošetřujícím psychiatrem jsme byli neustále ve spojení a předávali si potřebné
informace. Eva opět začala splácet dluhy věřitelům a vše bylo na dobré cestě, aby
úspěšně dokončila střední školu.
Regres
V dubnu 2015 však nastal opět zlom a Eva opět začala mít problémy. Chovala
se agresivně a porušovala řád Křesťanského domova mládeže, ze kterého byla
zanedlouho vyloučena. Jako tým jsme museli jednat rychle, a tak jsme Evu okamžitě
přesunuli do krizového bydlení – Zátiší sv. Anežky české, které funguje při naší
škole. Je to cvičný byt a krizové bydlení pro osm studentek, které studují na naší
škole. Na bytě jsou většinou ubytovány studentky se zdravotním znevýhodněním, ale
je zřízený i pro tyto krizové situace. Eva tedy nastoupila na Zátiší sv. Anežky české,
kde měla být ubytovaná až do konce školního roku. Problematické bylo jen
víkendové bydlení, kdy Zátiší není v provozu. Ve spolupráci s partnery školy jsme
přes víkendy Evě zařídili bydlení v klášteře a jiném domově mládeže. Tím, že byla
Eva celý týden pod dohledem školy a jejích partnerů, nastal u Evy opět progres. Eva
úspěšně vykonala závěrečné zkoušky praktické a složila závěrečné zkoušky ústní,
dostalo se jí tak středního vzdělání v oboru pečovatelské služby, zároveň získala
osvědčení pracovník v sociálních službách a sanitář. Během posledních měsíců školy
jsme s Evou řešily převážně bydlení, zaměstnání nebo další školu. Ve spolupráci
s výchovným poradcem a speciálním pedagogem jsme Evu směrovali k dalšímu
vzdělávání. Eva si podala přihlášky na střední školu pedagogickou, kam se bohužel
nedostala, ale v srpnu ji dodatečně přijali na střední školu sociální, kde měla zajištěné
i internátní bydlení a brigádu o víkendech. Zároveň jsme s Evou společně
absolvovaly příjímací pohovory do domů na půl cesty. Do jednoho z nich Evu přijali.
Měla tedy po ukončení naší školy cestu otevřenou a zařízené vše potřebné ke
správnému vstupu do života. O prázdninách 2015, tedy po dokončení školy, jsme
byly stále v kontaktu. Avšak Eva do domu na půl cesty nenastoupila, začala bydlet u
partnera. O prázdninách se také pokoušela hledat svoji biologickou rodinu. Podařilo
se jí se zkontaktovat se sestrou, se kterou byla ve styku. Sestra je abstinent, a tak Evu
velmi motivovala k abstinenci alkoholu. V září 2015 Eva nastoupila na střední školu
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sociální, se kterou jsme byli v kontaktu. Informovali jsme pedagogy, vychovatele i
psychologa o osobní anamnéze Evy a předávali jsme škole informace, jak s Evou
pracovat při vyučování i mimo něj.

6.2. Petra, 19 let
Osobní anamnéza (průběh dětství, rodinné poměry, informace o situaci
žákyně před intervencí)
Petra se narodila do neúplné rodiny. Matka často střídala partnery. Petra má
celkem čtyři sourozence. Dětství prožila na pražském sídlišti, kam také docházela na
základní školu. Matka Petry často pila alkohol a měla problémy s jeho užíváním. O
děti se nestarala. Vlivem dluhů, které měla, a životním stylem, kterým žila, se rodina
ocitla na ulici. Děti byly matce odebrány a byly umístěny do ozdravovny, kde také
navštěvovali školu. Po dobu pobytu dětí v ozdravovně se matka začala postupně
s pomocí neziskových organizací a kurátorky OSPOD integrovat zpátky do
společnosti. Našla si bydlení na ubytovně i práci, díky které mohla splácet dluhy.
Děti se vrátily do péče matky. Petra dokončila základní školu, podala si přihlášku na
naší školu - obor Praktická škola dvouletá.
Střední škola
O osobní a rodinné anamnéze Petry jsme ve škole měli mnoho informací,
avšak u Petry nikdy nedošlo k potížím při zvládání učiva nebo docházce do školy.
Petra bydlela i se sourozenci a matkou na ubytovně a do školy docházela pravidelně
a veškeré úkoly plnila. Avšak v jednu chvíli se její prospěch rapidně zhoršil a Petra
začala mít mnoho absencí. Tento problém začala celý tým ve škole řešit. Na řešení se
podílel psycholog, speciální pedagog i sociální pracovník. Petra se svěřila, že má
matka nového přítele, který s nimi bydlí na ubytovně, což byl jeden pokoj, který
všichni členové domácnosti společně sdíleli. Matka v tu dobu pracovala v obchodě
jako pokladní a v noci pracovala v prádelně ubytovny, aby mohla splácet dluhy a
starat se o děti, které chodily do školy. Partner matky byl drogově závislý,
nezaměstnaný recidivista. Většinu peněz, které matka vydělala, utratil za drogy nebo
alkohol. Dříve byl tento muž trestaný za vraždu, trest vykonal a nyní byl stíhaný za
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zabití. Byl členem ultrapravicového skupiny a měl časté příznaky abstinenčního
syndromu. Na děti byl často agresivní, na Petru také. Jednou dokonce Petru škrtil.
Intervence sociálního pracovníka
Pozvali jsme matku do školy, avšak matka svého partnera „kryla“ a tvrdila, že
si dcera vymýšlí. Po následné konzultaci s celým týmem jsme se rozhodli rychle
jednat. Petru jsme okamžitě přesunuli z rodiny do našeho krizového bydlení, aby
mohla dál docházet do školy. Začala navštěvovat školního psychologa, se kterým
řešila psychické problémy. Petra se potýkala i s jinými potížemi. Byly to především
dluhy (u mobilního operátora, dopravního podniku a v knihovně), které jsme
společně začaly řešit. Petru jsem podporovala při schůzkách u věřitelů, pomáhala
jsem jí s vyřizováním úředních dopisů a dokumentace. Dále jsem ji doprovázela při
návštěvách úřadu práce, kdy jsme společně vyřizovaly příspěvky státní sociální
podpory a převedení příspěvku na dítě, který matka neprávem pobírala po Petřině
odstěhování. Během utajeného pobytu na krizovém bydlení se stav Petry velmi
stabilizoval, docházka do školy byla opět pravidelná a prospěch se zlepšil. Místo
krizového bydlení jsme před matkou tajili, neboť Petře bylo vyhrožováno ze strany
partnera matky. Během pobytu byl matky partner odsouzen a nastoupil výkon trestu.
Petra se tak mohla přesunout zpátky k matce. Rodině jsme nadále pomáhali jako
škola a začali jsme řešit i její bytovou situaci. Matce jsme spolu s neziskovou
organizací Letní dům pomáhali hledat adekvátní bydlení a dokonce jsme i našli
nadaci, která podporuje svobodné matky a která by byla ochotna financovat poplatky
spojené s pořízením nového bydlení (vratná kauce majitel, apod.). Rodina si byt
pronajala a přestěhovala se z ubytovny. S Petrou jsme pak řešily problémy spojené
s dluhy, kdy se nám podařilo sjednat splátkový kalendář a některé dluhy zaplatit
z brigády, kterou Petra jako pečovatelka o prázdninách vykonávala. Dále jsme Petru
učili finanční gramotnosti a nakládání s penězi. Petra úspěšně dokončila střední školu
a složila závěrečné zkoušky.
S rodinou jsme i po ukončení studia Petry stále v kontaktu a snažíme se ji
podporovat, jak jen to jde.
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6.3. Marcela, 26 let
Osobní anamnéza (průběh dětství, rodinné poměry, informace o situaci
žákyně před intervencí)
Marcela je sirotek. Na dětství si moc nevzpomíná, po smrti matky i otce ji
vychovávala babička, se kterou Marcela žila. Marcela absolvovala základní školu a
má za sebou úspěšně ukončené studium na střední zahradnické škole. Je vyučená
v oboru zahradník.
Na naši střední školu přišla již v době, kdy se potýkala s problémy sociálního
charakteru. Měla vysoké množství dluhů, především u společností, které poskytují
vysoké půjčky bez věřitele na hraně lichvy, stýkala se s partou lidí, kteří užívali
drogy a často pobývala mimo domov, tedy mimo byt babičky, která byla sama
závislá na alkoholu. Marcela žila v různých squatech, venku a občas přespala u
babičky. Byla velmi často v sociálně rizikových situacích. V tu dobu se také nakazila
žloutenkou typu C.
Střední škola
Když přišla Marcela k nám do školy, byla v dost špatném stavu. Do školy
docházela velmi zanedbaná, špinavá. Ve škole jsme ji vždy poskytli hygienické
zázemí, čisté oblečení a stravu. Co se týče učení, byla Marcela velmi inteligentní,
vnímavá a při výuce vynikala.
Zlom nastal, když s jedním členem party otěhotněla. Otec dítěte byl závislý na
drogách a v tu dobu Marcela užívala marihuanu. Když se dítě narodilo, vzala si ho do
péče Marcely teta. Marcela se sice o dítě starala, avšak ne tolik, kolik by miminko
potřebovalo.
Intervence sociálního pracovníka
Během docházky do školy jsme s Marcelou společně řešily tyto oblasti spojené
se sociálním znevýhodněním.
-

péče o dítě

Ve spolupráci s třídním učitelem, speciálním pedagogem a výchovným
poradcem jsme Marcelu učili jak správně pečovat o miminko. Do výuky jsme
zařazovali témata rodičovství a péče o dítě tak, aby se Marcela mohla jednou o své
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dítě starat opět sama. Zároveň jsme požádali o spolupráci Poradnu pro ženy a dívky,
kam Marcela docházela jednou týdně na sezení.
-

péče o sebe

Marcelu jsme učili základům hygieny, poskytovali jsme jí čisté oblečení a ve
škole měla vždy možnost se vykoupat a čistě obléci. Ve spolupráci s psychologem
jsme Marcelu směřovali k lepší péči o sebe a k tomu, aby dbala o svoje zdraví a
hygienu.
-

dluhy

Po celou dobu jsme Marcele pomáhali s úřední dokumentací, doprovázeli jsme
ji na schůzky s věřiteli a pomáhali při organizaci financí. Zároveň jsme Marcelu učili
finanční gramotnosti, kterou jsme cíleně zařazovali do výukových předmětů.
-

nalezení vhodného bydlení pro sebe a dítě

Celý tým Marcele pomáhal najít vhodné bydlení pro ni a pro dítě. Marcelu
jsem doprovázela na schůzky do azylových domů pro matky s dětmi, hledali jsme
vhodné spolubydlení a společně řešili otázku bydlení pro ni a pro dítě.
Vývoj situace
V průběhu školního roku jsme Marcelu motivovali ke změně, která také
podařila. Marcela si doplnila zameškané učivo, věnovala se více škole i péče o sebe,
dále úspěšně splácela dluhy věřitelům a celkově se její život velmi stabilizoval.
Marcela docházela do Poradny pro ženy a dívky, kde ji velmi podporovali psychicky
i materiálně. S drogově závislým partnerem se však dál stýkala. V roce 2013 však
Marcela přišla opět do jiného stavu. Přes všechny konzultace a intervenci se Marcela
rozhodla podstoupit interrupci. Díky tomuto kroku se stala v kolektivu velmi
neoblíbenou a spolužačky se s ní přestaly bavit. Interrupce však nebyla provedena
úspěšně, tak i přes tuto skutečnost, byla Marcela dále v jiném stavu. Rozhodla se
tedy dítě donosit a porodit. Po konzultacích s psycholožkou a pracovnicemi poradny
pro ženy a dívky se Marcela rozhodla o druhé dítě starat sama. Nechtěla dopustit,
aby opět skončilo v cizí péči. Během těhotenství jsme s Marcelou hledaly společně
vhodné bydlení, zajišťovaly jsme materiální zabezpečení dítěte. Dále jsme jako škola
spolupracovali s OSPOD, kdy jsme dbali na to, aby po narození mělo dítě zajištěnou
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adekvátní péči a výživu. Marcele jsme poskytovaly ve škole stravu, aby si za
rodičovský příspěvek a sirotčí důchod mohla dovolit kvalitní péči o dítě. O dítě se
s podporou naší školy starala velmi dobře. V červnu 2014 úspěšně složila závěrečné
zkoušky. V červenci 2014 měla nastoupit do azylového domu pro matky s dětmi,
protože jen tak by se odpoutala od drogově závislého přítele, který ji v situaci
nepomáhal, spíš naopak. I když s našimi studentkami udržujeme kontakt i po
ukončení studia, tak u Marcely byl problém, že neměla mobilní telefon, ani přístup
k jinému prostředku komunikace. Na smluvenou schůzku do školy nepřišla a do
azylového domu dle informací sociální pracovnice nenastoupila. Avšak věřím, že
jsme Marcele jako škola zjednodušit nelehkou cestu životem a pomohli ji řešit potíže
spojené se sociálním znevýhodněním.

6.4. Katka, 18 let
Osobní anamnéza (průběh dětství, rodinné poměry, informace o situaci
žákyně před intervencí)
Katka se narodila jako nechtěné dítě matce, která byla závislá na drogách.
Matka se jí po porodu zřekla a Katka byla umístěna do kojeneckého ústavu. Ve dvou
letech byla adoptována manželským párem. Katka měla velmi problematické dětství.
Již od útlého věku se u ní projevovali poruchy chování a psychické potíže (šikana,
sebepoškozování, ničení majetku, apod.). Na základní škole se tyto poruchy začaly
stávat více intenzivní a problematické. Katka měla velmi často emocionální výkyvy,
záchvaty a agresivní stavy. Začala se také často sebepoškozovat a ničit věci okolo
sebe. Na základní škole měla problém s pozorností a také s respektováním autorit. Již
v průběhu docházky na základní školu se pokusila o sebevraždu a na žádost rodičů
byla několikrát v péči dětské psychiatrické léčebny. Rodiče péči o Katku nezvládali,
jejich manželství je velmi konfliktní a matka Katku velmi omezovala a extrémně
(nevědomky) ovlivňovala.
Střední škola
Když Katka nastoupila na Dívčí katolickou střední školu, byla v ambulantní
péči

psychiatra,

víceméně

stabilizovaná

a

užívala

velké

množství

léků

(antipsychotika, antidepresiva a další psychofarmaka). Katka je velmi společenská,
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komunikativní a ve škole s učením neměla nikdy vážné problémy. Přes týden Katka
bydlela na internátu a na víkendy jezdila k rodičům domů. Jelikož jsem působila i
jako vychovatelka na internátu (krizové bydlení – Zátiší sv. Anežky české) mohla
jsem Katku pozorovat i mimo školní lavice. Katka pokaždé přijela z víkendu od
rodičů velmi rozrušená, labilní. Často se s matkou hádala, otec při těchto hádkách byl
spíš v ústraní. Velmi často také trávila víkendy mimo domov, s partou přátel ve
městě, kde navštěvovali hudební kluby, diskotéky, pili alkohol a užívali marihuanu.
Katka skoro každý víkend utíkala z domu, avšak na internát a do školy přijela
vždycky. Naše škola pro ni bylo bezpečné místo a útočiště, kde se cítila dobře a
spokojeně. Občas měla na Zátiší a ve škole nějaké výkyvy nálad, ale většinou si
agresi řešila sama a obracela ji proti věcem (měla naučené triky na zvládání agrese,
např. deformace pet lahví, trhání a mačkání papíru, apod.). Zároveň se čím dál tím
více začaly objevovat u Katky stopy sebepoškozování. Svoji agresi si tak začala
vybíjet na sobě a autoagrese se tak stala prostředníkem pro vyrovnání se
s nepříznivou situací. Matka neustále Katce něco zakazovala a často ji držela doma.
Matka také zakázala Katce vycházky na internátu, tudíž i možnost kouřit. Tato
omezení a zákazy měly na Katku fatální dopad. Katka se začala stýkat s partou přátel
závislých na návykových látkách, začala utíkat i z internátu a několikrát byla hledána
policií. Několikrát byla hospitalizovaná v Dětské psychiatrické léčebně Opařany, ale
problémy se vždy objevily znovu. Po krátké době se zjistilo, že Katka začala užívat
nitrožilně pervitin.
Intervence sociálního pracovníka
-

drogy

Po zjištění pozitivity na pervitin byla Katka hospitalizována na Dětském
detoxu při Nemocnici sv. Karla Boromejského. S pracovníky dětského detoxu jsem
byla neustále ve spojení a s ošetřujícím lékařem jsme si předávali důležité informace.
Po absolvování léčby byla ve spolupráci s rodiči, pracovníky dětského detoxu a
pracovníky naší školy dohodnut další postup. Katka byla po detoxifikaci přesunuta
do Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech. S léčebnou jsme byli ve spojení a
informovali se o stavu Katky a jejím vývoji. Za dobu hospitalizace jsme společně se
školní psycholožkou absolvovala návštěvu v léčebně a setkala jsem se s ošetřující
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lékařkou a psycholožkou. Rodiče absolvovali konzultace s psycholožkou a snažili se
změnit svůj přístup k dceři.
Po léčbě
Po ukončení hospitalizace se Katka vrátila zpět do školy. Zároveň jsme
spolupracovali s rodiči v otázce zákazů a ti Katce dovolili kouřit a měla dokonce
dovolené i vycházky ven po škole. Do školy se mohla vrátit s podmínkou abstinence.
K dokončení školy byla velmi motivovaná a rodiče, pedagogové i spolužáci Katku
velmi podporovali. Katka také docházela ke školní psycholožce a konzultovala s ní
psychické problémy. Dále měla domluvené bydlení o víkendech v Praze, aby mohla
docházet na brigádu, kterou jsme Katce zajistili, aby nějak efektivně trávila volný
čas.
Bohužel po chvíli fungování nastal opět regres a Katka začala utíkat. Opět
přestala zvládat své problémy a tak rodiče rozhodli o přerušení docházky do školy.
Nyní Katka bydlí u své babičky, její stav je stabilizovaný a Katka je motivovaná od
září opět nastoupit do školy. S rodiči jsme stále v kontaktu a snažíme se
spolupracovat. Katka také udržuje kontakt se spolužačkami, které jí pomáhají zvládat
emocionální výkyvy a sebedestrukční sklony.

6.5. Tereza, 19 let
Osobní anamnéza (průběh dětství, rodinné poměry, informace o situaci
žákyně před intervencí)
Tereza pochází ze sociálně vyloučené lokality, je romské národnosti. Do naší
školy přišla, protože se chtěla stát zdravotní sestrou. Její rodina pochází z Mostu ze
sociálně vyloučené lokality, kde střídavě žije i Terezy sestra Kristýna. Tereza dříve
trpěla poruchami příjmu potravy. Rodina Terezy žije v Mostu. Matka je gamblerka a
svoje dcery posílala na ulici provozovat prostituci za účelem vydělání peněz. Obě
dívky, Tereza i sestra Kristýna, se často „prodávaly“ i za drogy. Obě také v době
povinné školní docházky skončily na Detoxifikační ambulanci v Nemocnici pod
Petřínem. Tereza byla v jednu chvíli velmi závislá na pervitinu. Matka se o děti
nestarala a rodina také ne. Jediná starost ze strany rodiny byla, aby Tereza přinesla
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domů nějaké peníze. Asi před čtyřmi lety ji napadl skinhead a znásilnil, o rok později
i Terezy sestru. Rodinné zázemí v tu dobu neměla opravdu žádné. Tereza je velmi
labilní, snadno ovlivnitelná dívka. Její charakter a osobnost formovaly nepříjemné
události, hlavně drogy a rodina, dá-li se tak nazvat prostředí, kde dřív žila. Potýká se
s psychickými problémy, trápí ji poruchy spánku, které samozřejmě také mají vliv na
školní výkonnost. Před třemi roky se Terezy ujal David, se kterým se seznámili, když
Tereza stopovala. David ji odstěhoval z Mostu a začali spolu žít normální život.
Zároveň ji pomohl s přihláškou na střední školu a tak se Tereza dostala až k nám do
školy.
Střední škola
Tereza začala bydlet na internátu a zpočátku byla docházka do školy i průběh
vzdělávání bez problémů. Terezy přítel David jí se vším velmi pomáhal, finančně
podporoval a motivoval k dokončení studia. Stejně tak činila i Davidova rodina.
Tereza se tak dostala mimo sociálně vyloučenou lokalitu, ukončila patologická
přátelství a vztahy a hlavně styky s rizikovou rodinou. Tereza tak začala nový život.
Vše vypadalo velmi nadějně. Avšak za Terezou přijela do Prahy její sestra. Terezu
opět nalákala zpátky za rodinou a ta ji začala vydírat. Tereza opět začala mít
hysterické stavy, začala být agresivní a jednou při útěku mě dokonce fyzicky
napadla. Zásnubní prsten za třicet tisíc korun, který dostala od přítele Davida, Tereza
prodala a peníze utratila za jeden večer za drogy a zbytek dala rodině. Tereza
nečekaně a nechtěně otěhotněla se drogově závislým členem party v Mostě. Po
intervenci školního psychologa se Tereza rozhodla podstoupit interrupci a od té doby
se vše vrátilo do původních kolejí.
Intervence sociálního pracovníka
Vzhledem k tomu, že Tereza byla na útěku, pobývala na neznámých adresách a
její telefonní číslo bylo nedostupné, rozhodli jsme se spolupracovat s OSPOD, který
má v péči celou rodinu v Mostě. Vzájemně jsme se informovali o stavu Terezy a o
její motivaci k návratu zpátky do školy a do společnosti. Dále jsme spolupracovali
s přítelem Davidem, kterého nejednou pod záminkou usmíření, okradla. Díky vysoké
absenci jsme ji bohužel museli ze školy vyloučit, avšak snažili jsme se s Terezou být
stále v kontaktu, jak jen to šlo. Během dalšího školního roku Tereza znovu
otěhotněla, dítě donosila a porodila a žije v Mostě. Dle informací OSPOD se o dítě
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stará a má motivaci si školu dokončit a odstěhovat se od rodiny. S Terezou jsme
v kontaktu, přijela dokonce do Prahy na schůzku a od září nastupuje znovu do školy.
Pro Terezu je také zařízené bydlení v azylovém domě pro matky s dětmi.

Nyní jsem vám představila pět kazuistik žákyň se sociálním znevýhodněním,
se kterými jsem pracovala a měla jsem možnost jim pomoci. Ne vždy byla intervence
úspěšná a ne vždy se podaří žákyni pomoci, avšak dle mého názoru bez podpory
sociálního pracovníka a celého týmu školy by žákyně se sociálním znevýhodněním
nepokročily tak daleko. Práce se žákyněmi se sociálním znevýhodněním je velmi
náročná, ale hlavně potřebná, i když často není úspěch vidět hned a často dochází
k recidivám a regresím, tak věřím, že tato práce a intervence v této oblasti měla, má a
bude mít smysl.
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7. Závěr
V práci jsem představila sociální znevýhodnění jako fenomén, který velmi
ovlivňuje vzdělání dítěte, jeho budoucí aspirace a uplatnění na trhu práce. Zároveň
jsem dokázala, jak je to vysoce aktuální téma, které je dle mého názoru potřeba
v rámci školy řešit.
V prvních kapitolách práce jsem se zabývala charakteristikou sociálního
znevýhodnění. Především ve vztahu k legislativě. Zároveň jsem zde upozornila na
nedostatky aktuální legislativy, která se vztahuje k sociálnímu znevýhodnění, zmínila
jsem především vágní formulaci žáka se sociálním znevýhodněním dle zákona č.
561/2004 Sb. Krátce jsem se věnovala vývoji a historii sociálního znevýhodnění.
Také jsem se v této části zabývala problematikou sociálního vyloučení v kontextu
sociálně vyloučených lokalit. Velkou část této práce obsáhla analýza faktorů, které
přispívají k stoupajícímu počtu žáků se sociálním vyloučením. Jednalo se o faktory
jako zvyšující rozvodovost párů, vyšší počet žáků-cizinců, zvyšující se zadluženost
rodin a s tím související chudoba, bezdomovectví, dále pak vyšší tolerance
společnosti k užívání návykových látek, kriminalita nebo vzdělání rodičů dítěte. Dále
jsem v práci analyzovala vliv rodiny na sociální znevýhodnění žáka, především
změny, kterými rodina v posledních letech prošla, vliv nefunkční rodiny a
zanedbávání péče o dítě, které může vést až k syndromu CAN. Velkou pozornost
jsem věnovala diagnostice a projevům sociálního znevýhodnění ve škole. V této části
jsou obsažené informace získané na základě vlastní zkušenosti. Jedná se oblast
fyzických znaků a vzhledu žáka, chování, oblast emocí a také problematiku sociálně
patologických jevů, které mohou být průvodním chováním žáků se sociálním
znevýhodněním a projevům sociálního znevýhodnění při vyučování. Také jsem se
snažila přiblížit důležité principy a specifika při práci s žáky se sociálním
znevýhodněním ve škole. Jednalo se o využití multidisciplinárního přístupu,
uplatnění principu individuality, zatraktivnění školy a prezentace školy jako
přátelské instituce, důslednou diagnostiku, zařazování multikulturní výchovy do
vyučování, strategie výuky zaměřené na rovné příležitosti ve vzdělávání, především
podporu inkluzivního přístupu, podpora povědomí o sociálním znevýhodnění a jako
poslední možnosti podpory na půdě školy. V této části jsem se snažila představit
práci odborníků ve škole – školního psychologa, školního speciálního pedagoga,
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asistenta pedagoga a spolupráci s neziskovým sektorem. Ukázala jsem zde důležitost
spolupráce tohoto multidisciplinárního týmu a jeho vliv na zmírnění projevů
sociálního znevýhodnění u žáka. Cílem této práce bylo také přiblížit práci školního
sociálního pracovníka a vliv jeho působení ve škole na žáky se sociálním
znevýhodněním. Zároveň jsem popsala metody jeho práce, náplň práce, kvalifikační
a osobnostní předpoklady. Také jsem přiblížila strategii přístupu ke vzdělávání žáků
se sociálním znevýhodněním na středních školách, a to využití vlastní užitečnosti
jako motivace ke vzdělávání a profesnímu úspěchu, tím i k eliminaci projevů
sociálního znevýhodnění. Poslední část práce představuje kazuistiky žákyň se
sociálním znevýhodněním, tedy konkrétní práci školního sociálního pracovníka a
celého multidisciplinárního týmu v praxi.
Díky tomu, že jsem shromáždila odborné poznatky a věnovala se analýze
odborné literatury, jsem mohla demonstrovat komplikovanost a komplexnost
fenoménu sociálního znevýhodnění u žáků, které má, jak jsme se mohli přesvědčit,
na vzdělávání nesporný vliv. Zároveň jsem představila jednu z velmi efektivních
možností práce se sociálně znevýhodněnými žáky a poukázala tak na vysokou
efektivitu práce se sociálně znevýhodněnými žáky přímo na půdě školy. Zároveň
jsem také upozornila na nedostatky v současné platné legislativě z hlediska práce
s žáky se sociálním znevýhodněním.
Sociální znevýhodnění je fenomén, jehož projevy budou muset dle mého
názoru odborníci řešit s daleko vyšší intenzitou. Přispívají k tomu faktory různé
povahy a je velmi důležité žáky se sociálním znevýhodněním podporovat, pomáhat
jim překonávat nesnáze s ním spojené a být jim oporou, kterou mnohdy jinde
nenalézají. Tím, že se budeme snažit řešit kontext sociálního znevýhodnění,
nebudeme k němu lhostejní, budeme k těmto žákům přistupovat individuálně,
nabídneme jim vhodnou intervenci, zvýšíme efektivitu vzdělávání a můžeme ovlivnit
i celou společnost.
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RESUMÉ
Tato práce představuje analýzu vlivu sociálního znevýhodnění na vzdělávání žáků.
Zabývá se legislativním ukotvením sociálního znevýhodnění, dále stručně
představuje historii a také současnou situaci, především vliv na zvyšující se počet
žáků se sociálním znevýhodněním. Práce zmiňuje také roli rodiny v sociálním
znevýhodnění, především její funkce a selhání funkce rodiny v kontextu zanedbávání
péče. Věnuje se legislativní podpoře na půdě školy, představuje skupiny žáků, kteří
se ocitli mimo rámec této podpory, a představuje některé projevy sociálního
znevýhodnění ve škole. Velká část práce je věnována specifikům vzdělávání sociálně
znevýhodněných žáků a přístupu k nim. Práce také ukazuje a popisuje možnosti
podpory a strategie v eliminaci dopadu sociálního znevýhodnění na vzdělávání a
ukazuje nám možnost využití vlastní užitečnosti žáků jako motivace ke vzdělání.
Poslední část práce je věnována kazuistikám jako představení konkrétní práce
školního sociálního pracovníka s konkrétními žákyněmi.
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SUMMARY
This thesis presents the legislative basis of social disadvantage, and also concisely
mentions the history of social disadvantage and the current situation, especially the
factors that are causing the numbers of socially disadvantaged pupils to increase. The
thesis also deals with the role of the family in social disadvantage, its function and
failure in the context of neglect. It focuses on support at school as well as for groups
of pupils who find themselves outside the framework of legislative support, and
describes some of the manifestations of social disadvantage at school. A large part of
the work is devoted to the specifics of education for socially disadvantaged pupils
and access to them. The thesis also shows the influence and impact of social
disadvantage on the education of secondary school pupils, the possibilities for
support, and strategies to eliminate the impact of disadvantage in education. It also
deals with the possibilities for using the pupils’ own usefulness as motivation for
education. The last section is devoted to case histories, which present the specific
work of the school social worker with socially disadvantaged female pupils.
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