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ABSTRAKT
Bakalářská práce Sociální pedagog a jeho možnosti uplatnění ve školském systému se
zabývá problematikou uplatnění sociálních pedagogů ve školách a dalších výchovných
a vzdělávacích zařízení. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které s tímto tématem
souvisí, a také historie samotné sociální pedagogiky. Praktickou část pak tvoří kvalitativní
výzkum. Cílem této práce je zmapovat názory pedagogických pracovníků na problematiku
sociální pedagogiky a jejich představy o praktickém uplatnění sociálních pedagogů při
výchově a vzdělávání dětí.
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ABSTRACT
The bachelor thesis Social Work Educator and its potential application in the school
system deals with the application of social educators in schools and other educational
and non educational facilities. The theoretical part explains the concepts that relate to this
topic, as well as history of social pedagogy itself. The practical part is a qualitative
research. The aim of this study is to explore the views of the teaching staff on issues
of social pedagogy and their ideas about the practical application of social pedagogues in
the raising and education of children.
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ÚVOD
Sociální pedagogika je vnímána jako velice mladý obor, jehož přesnou definici není podle
některých oponentních názorů možné zcela konkrétně specifikovat. Navíc zde panuje
názor, že je příliš spjata nebo dokonce zaměnitelná s profesí sociálního pracovníka.
Pravdou je, že v některých zemích, jako příklad by se dalo uvést USA, pojem sociální
pedagogika neexistuje. Problémové otázky veškeré populace s různými handicapy
(psychickými, fyzickými či sociálními), které se zde vyskytují, řeší právě sociální
pracovníci. Tyto země si ale prošly vlastním historickým vývojem, během kterého získaly
cenné zkušenosti, z nichž v současné době čerpají informace. V dějinách naší republiky
sociální pedagogika žádné významné postavení nikdy nezískala. Až zhruba v posledních
deseti letech minulého století se veřejnost s tímto termínem začíná setkávat stále
intenzivněji a častěji. Ve školském katalogu pracovních pozic nebyla funkce „sociální
pedagog“ do dnešního dne zavedena, oficiálně tedy neexistuje. V pedagogické praxi jsou
pro jejich činnost používána náhradní označení, například vychovatel nebo asistent
pedagoga. Tato pozice se nevyskytuje ani ve specializovaných poradenských zařízeních.
(PPP, SVP apod.) Bylo by tedy zapotřebí jednoznačně vymezit postavení sociálního
pedagoga v našem školském systému, aby se stal rovnocenným partnerem ostatních
odborníků v této oblasti, ke kterým se řadí především psychologové, speciální pedagogové
a sociální pracovníci.
Cílem této bakalářské práce je popis současného stavu sociální pedagogiky u nás,
porovnání s minulostí, zjištění názorů a postojů současných pedagogických pracovníků
v různých školských zařízeních. S těmito pracovníky budou uskutečněny rozhovory
a jejich výsledky posléze uspořádány a interpretovány.
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VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Sociální – odvozuje se od anglického a francouzského slova „social‘‘, což znamená
spole-čenský. Jeho dalším významem je označení situací, jevů, procesů, situací či
problémů, jež vyžadují určité řešení. Tento pojem zahrnuje vše, co se opírá o hodnotová
hlediska morálních, společenských a právních norem.
Sociální pedagogika – jedná se o velice mladé pedagogické odvětví a či obor, v naší zemi
se intenzivně rozvíjející v posledních asi dvaceti letech. Podle některých oponentních
názorů nelze její přesnou definici zcela jednoznačně určit. Její náplní je především
pomáhat při řešení životních problémů osobám či sociálním skupinám s různým sociálním
znevýhodněním (například zdravotním, etnickým atd.), jež nejsou schopny tyto problémy
plnohodnotně a samostatně řešit.

Vyplňuje prostor především tam, kde se stávající

a zaběhnuté pedagogické postupy ukazují jako málo účinné. Výchovně působí a pomáhá
potřebným osobám kdykoliv během jejich života při řešení pro ně obtížných situací.
Zahrnuje v sobě prevenci a ochranu těchto osob a skupin před rizikovými faktory
ve společnosti, mezi její činnosti patří taktéž socializace a resocializace.
Sociální práce – obor nejvíce se podobající sociální pedagogice a též obdobně rychle se
v posledních letech rozvíjející. Vychází z teoretických poznatků mnoha společenských věd
a je ovlivněna historickou tradicí, kulturou, morálkou, zvyky a hodnotovými systémy
konkrétní společnosti. Mnohem větší tradici než u nás má však především v zahraničí.
V reálném prostředí se jedná o naplňování sociální politiky, o přímou aplikaci vědy
do praktické činnosti. Její vztah k sociální pedagogice je popisován velice mnohostranně
dle konkrétní země nebo regionu. Někde se může jednat o splynutí obou disciplín, jinde
o zřetelné odlišení (například u nás). Další možností je částečná integrace obou, ale se
zachováním si vlastní samostatnosti. Toto řešení se jeví jako vhodné a přijatelné.
Sociální péče – odbornou pomocí pomáhá jedincům a skupinám v adaptaci v sociálním
prostředí a při uspokojování jejich potřeb. Působí jak na člověka, tak i na sociální
prostředí, ve kterém se pohybuje a jež mu způsobuje dané problémy. Jejím cílem je
i prevence negativních vlivů ohrožujících zdravý vývoj jedince. V uspokojování
společensky uznaných hmotných, sociálních a psychických potřeb se sociální péče stává
součástí sociální politiky. Konkrétní náplní jsou služby sociální péče a dávky.
Sociální politika – je zahrnuta v politice všech kulturně vyspělých zemí. Vytváří
předpoklady pro zdravý vývoj jedinců a skupin, snaží se minimalizovat sociální
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nerovnováhu ve společnosti. Je uskutečňována prostřednictvím státu a také nestátních
institucí.
Etopedie - v rámci sociální pedagogiky velice příbuzné a související odvětví, řešící otázku
výchovy narušené a jen těžko vychovatelné mládeže. Podle mínění části speciálních
pedagogů byl tento obor uměle napojen a sloučen s oblastí pedagogiky speciální.
Sociální adaptace – pro jedince či skupinu celoživotně probíhající proces přizpůsobování
se neustále se měnícímu společenskému prostředí. Rychlost a kvalita adaptace je rovněž
ovlivněna úrovní vzdělání člověka.
Sociální deviace – jedná se o jakékoliv chování jedince nebo skupiny, jež porušuje uznané
sociální normy. Mezi konkrétní projevy deviace patří například různé druhy závislostí,
kriminalita, rasismus apod. Sociální deviace neznamená přímo trestnou činnost, ta patří
pouze mezi její formy. Může se projevovat jak negativně, tak i pozitivně. Znamená to,
že tato deviace není pouze porušení určité normy, nýbrž se jedná o jakoukoliv odchylku
od ní, například její dovádění do krajnosti.
Socializace – pozvolná přeměna člověka jako biologické bytosti v bytost společenskou.
Jedinec se kultivuje, zapojuje do sociálních vazeb a rolí, realizuje se v životě
a mezilidských vztazích, probíhá u něj sociální učení.
Deviantní socializace – odchylka vzniklá jako důsledek protispolečenského vlivu skupin
nebo osob na jedince vymykajícím se společenským normám.
Resocializace – základem jsou převýchovné postupy, znovu napravení jedince.
Výchova – proces formování osobnosti člověka. Jedná se o dlouhodobé a cílevědomé
působení na jedince výchovnými postupy a prostředky s cílem jeho optimálního rozvoje.
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SOUČASNÝ STAV SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY V ČR

2.1 Cíle sociální pedagogiky
Zde je nutno znovu si uvědomit, že sociální pedagogika nemá v naší zemi výraznou tradici
a o jejím dynamickém rozvoji můžeme hovořit až v souvislosti uplynulých více než
dvaceti let. Odborné publikace uvádějí velice obsáhlý rozsah témat, činností a cílů, kterými
by se měla zabývat.
Odlišné přístupy v náhledech na sociální pedagogiku vycházejí také z toho, je-li na ni
pohlíženo pouze z teoretické roviny, nebo naopak spíše prakticky. V praktické rovině se
jedná například o zřizování nejrůznějších institucí, zařízení, ústavů apod. Je to konkrétní
pomoc a podpora všem vrstvám obyvatelstva, které ji potřebují. Některé pohledy na tento
mladý obor jsou více rozvětveny, další zase o mnoho stručnější a vymezenější. Obecně je
možno konstatovat, že sociální pedagogika dospěla do obecnější a širší koncepce.
Nezabývá se tedy pouze vybranými vrstvami obyvatel, nýbrž se snaží poskytovat pomoc
v podstatě veškeré populaci. Tento postoj také zaujímá největší počet autorů.
Nejobšírněji pojímá tuto oblast J. Haškovec tvrzením, že vlastně celá pedagogika by měla
být sociální. (Haškovec, 1993). M Cipro píše, že úkolem teorie i praxe sociální pedagogiky
má být spíše prevence než represe, což je ovšem v současnosti o to těžší, že mnohdy
nezodpovědné jednostranné zdůrazňování a prosazování práva na svobodu jedince není
provázeno stejným důrazem na povinnost respektovat svobodu druhých. (Cipro, 2001)
Existují však i autoři specifikující tento obor poměrně úzce. Z. Moucha spojuje obsah
sociální pedagogiky s ústavní výchovou a náhradní rodinnou péčí. (Moucha, 1993)
S. Klapilová definuje sociální pedagogiku především jako teorii životní pomoci ohrožené
mládeži ( Klapilová, 1996).
Sociální pedagogika současnosti obsahuje v sobě stránku sociální a pedagogickou.
Sociální stránka je tvořena podmínkami v dané společnosti, která vytváří určité podmínky.
Zde však vznikají problémy, jelikož tyto podmínky mohou narušovat ideální socializaci
celých sociálních skupin a jedinců. Sociální pedagogika se toto snaží vyřešit a zkoumá
prostředí výchovy, které se rychlým tempem mění a snaží se na ně působit.
Pedagogická stránka se zabývá tím, jak pedagogickými prostředky dosáhnout vytčených
cílů a zároveň utlumit výše popsané problémy, které vznikly.
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Sociální pedagogika má také za cíl korigovat životní situace s důrazem na individualitu
konkrétního člověka, posílení jeho sociální tvořivosti, rozvoj správného a zdravého
životního stylu a zmírněním problémů vzniklých v souvislosti se společenským prostředím
a podmínkami. Plní i další dvě funkce: preventivní (profylaktickou) a terapeutickou
(kompenzační).
Základem prevence je provedení analýzy, kde působí silný vliv prostředí na jedince. Patří
sem rodina, nejrůznější sociální skupiny, organizace a lokality. Po vyhodnocení analýzy se
pak pedagogickými kroky redukuje případné ohrožení jedince. Toto provádějí například
protidrogová centra, střediska prevence aj.
Cílem terapeutické funkce je náprava negativního stavu, výchovná činnost a odstraňování
nedostatků zapříčiněných zápornými vlivy prostředí. Zahrnuje jednak péči o osoby
problémové vůči společnosti (s deviantním chováním, osoby trestané a nepřizpůsobivé),
ale rovněž osoby znevýhodněné. (např. zdravotně postižené). Terapie se zde uskutečňuje
v součinnosti s ostatními příbuznými obory, jako etopedie, sociální práce, psychoterapie.
Jako oblasti, kterými by se sociální pedagogika měla zabývat, můžeme uvést:
 výchovná činnost včetně volnočasových aktivit
 sociálně výchovná práce ve školách a výchovných zařízeních
 reedukační a resocializační činnost včetně penitenciární a postpenitenciární péče
 poradenství a depistáž
 organizace volného času
 vědeckovýzkumná činnost

Je také velmi důležité:
 obdobně jako u sociální práce vytyčit vzdělávací standardy a harmonizovat vzdělávací programy
 stanovit profesní standardy ve spolupráci se zaměstnavateli absolventů tohoto
oboru
 řešit mezinárodní uplatnění studentů v této oblasti
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 spolupráce s národními i mezinárodními asociacemi vzdělavatelů a zaměstnavatelů
sociálních pedagogů

2.2 Uplatnění sociálního pedagoga
V dějinách naší země sociální pedagogika nikdy nezískala žádné význačné postavení.
Teprve až v posledních letech tento termín čím dál tím více proniká na veřejnost a můžeme
se s ním setkávat stále častěji. Sociální pedagog jako samostatná odborná funkce a pozice
v našich školských zařízeních dosud nebyla zavedena a vlastně tak neexistuje, není
uvedena v katalogu prací. Pro tuto specifickou činnost se tak v naší pedagogické praxi
užívá podobné označení, jako například vychovatel nebo asistent pedagoga. Dokonce se
tato pozice nevyskytuje ani ve specializovaných poradenských zařízeních, jako jsou
pedagogicko- psychologické poradny a střediska výchovné péče. Pro plnohodnotné
uplatnění pozice sociálního pedagoga v našem školském systému by bylo žádoucí naprosto
jednoznačně vymezit jeho postavení jako rovnocenné vůči ostatním odborníkům v této
oblasti, mezi které řadíme především sociální pracovníky, psychology a speciální
pedagogy.
Například podle Hopfa mezi obecné úkoly sociálně výchovné práce ve školách patří:
 zprostředkovat mimoškolní činnost mládeže s prací ve škole
 ve školním prostředí zabránit vzniku odchylek v chování žáků
 konkrétními akcemi a nabídkami aktivit podpořit sociální kompetence dětí
a mládeže
 ve shodě s pedagogy se starat o různé skupiny žáků
 rodičům postižených a handicapovaných dětí nabízet pro ně vhodné pomocné
programy.(Hopf, 2001)

Přestože A. Hopf přímo nezmiňuje profesi sociálního pedagoga a hovoří o sociálním
pracovníkovi a sociální práci, jedná se o tuto výchovnou činnost a v logice věci můžeme na
tento konkrétní obor usuzovat. Jak již bylo zmíněno, v našem školském systému tato
specifická funkce zavedena není a Zákon o pedagogických pracovnících (563/2004 Sb.)
jmenuje spolu s učiteli vychovatele, pedagoga volného času, školního psychologa,
speciálního pedagoga a asistenta pedagoga.
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Také Z. Bakošová poukazuje na sociálního pedagoga ve škole a takto vymezuje jeho
činnost (Bakošová, 2005, s. 149):
-

Zajistit ve škole solidaritu se žáky, kteří jsou na okraji pozornosti.

-

Podporovat autoritu učitelů.

-

Posilovat demokracii ve škole a třídách.

-

Zaručit ochranu před masmediálním násilím.

-

Zajistit dozor ve škole.

-

Pracovat s agresory.

-

Pracovat s obětmi šikany a násilí.

-

Analyzovat spolu se žáky případy šikanování.

-

Koordinovat a řídit práci s rodiči.

-

Koordinovat a řídit spolupráci s policií, sociálními pracovníky, psychology, lékaři
apod.

Sociální pedagog by měl mít schopnost empatie, umět naslouchat, vytvářet prostředí
vhodné k tomu, aby se na něj jeho žáci mohli kdykoliv s důvěrou obrátit a svěřit se mu
bez obav se svými starostmi. Měl by se svým jednáním snažit docílit toho, aby na něj žáci
nepohlíželi jako na pouze jednoho z mnoha svých pedagogů, protože v tom případě by
jeho činnost v podstatné míře ztrácela na svém významu. Škola jako taková nemá a asi ani
nemůže mít o svých jednotlivých žácích dokonalý přehled a dostatek informací, mnohdy
ani nejeví o tuto oblast odpovídající zájem. Standardním pedagogům a vychovatelům chybí
nejenom ucelený přehled a obraz o dětech, které vychovávají, efektivní způsob
komunikace a současně také profesní znalosti o prostředí a rodinách svých žáků.

Velice důležitými místy v rámci uplatnění sociálního pedagoga jsou též rozličné výchovné
a převýchovné ústavy a zařízení, kde se podílejí na reedukaci, resocializaci, terapii
a prevenci. Jedná se zejména o věznice, léčebné ústavy pro drogově závislé, alkoholiky,
psychiatrické ambulance, terapeutická a kontaktní zařízení. Zde spolupracuje s dalšími
odborníky a sociálními pracovníky, vytváří koncepce a metodické materiály, vykonává
depistáže, screening, poradenskou a organizační činnost, je součástí výzkumných a jiných
projektů.
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Pro všechnu tuto činnost by měl být sociální pedagog náležitě vzdělán vědomostmi
a sociálními dovednostmi. Patří sem znalosti pedagogické, psychologické, sociologické,
právní, etické apod. Mezi potřebné dovednosti pak především tvorba projektů, sociální
komunikace, diagnostika jedince a prostředí, využívání metodologie, metody prevence
a terapie. Nezbytné jsou i jeho osobnostní předpoklady – empatie, psychická a fyzická
odolnost a vyrovnanost, morálka, sebekontrola, kreativita a celková aktivita.
Uplatnění sociálního pedagoga lze nalézt v těchto oblastech:
1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – domovy mládeže, dětské domovy,
školní kluby, družiny, výchovné poradenství ve školách, koordinace a metodika
prevence, krizová centra, sociálně výchovná činnost včetně pomoci seniorům.
2. Ministerstvo spravedlnosti – vychovatelé ve věznicích a nápravných zařízeních
jako součást penitenciární a postpenitenciární péče, mediační a probační služba.
3. Ministerstvo práce a sociálních věcí – sociální kurátoři pro mládež, asistenti, ústavy
sociální péče, sociálně výchovná péče o seniory.
4. Ministerstvo vnitra – utečenecké tábory, kriminální prevence.
5. Církevní, společenské a neziskové organizace – nadace, péče o mládež,
humanitární a charitativní instituce.

U některých z výše uvedených oblastí uplatnění je s profesí sociálního pedagoga počítáno,
jinde si teprve proráží cestu. Někde je navíc potřebné další specifické vzdělávání (mediační
a probační služba, protidrogová centra, rehabilitační zařízení aj.).
Přes neustálou snahu o začlenění této profese do katalogu prací nebylo tohoto cíle doposud
dosaženo, pouze do zákonů o sociálních službách a výchovných pracovnících se podařilo
včlenit, že vystudování oboru sociálního pedagoga postačuje pro výkon daných činností.
V současnosti s přihlédnutím ke změnám například v rodinném prostředí, kde nedostatek
času rodičů na své děti v tvrdé ekonomické realitě brání čím dál tím více jejich výchově,
lze už jen velmi těžko o potřebě této profese pro fungující společnost pochybovat.
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POSTUP VÝZKUMU

Cílem výzkumu bylo zmapovat pohled pedagogických pracovníků na zapojení sociálního
pedagoga ve školských zařízeních. Dále také porovnat postoje těchto lidí, jejich názory
na celou problematiku a také informovanost ohledně sociální pedagogiky ve školství.
Výsledky výzkumu poslouží k přesnějšímu zmapování a porovnání názorů pedagogů, kteří
se dnes a denně potýkají s problematikou, která je náplní práce sociálních pedagogů.

3.1 Druh výzkumu
K získání informací jsem zvolil kvalitativní výzkum. Jeho výhodou je možnost získat
komplexnější ucelený názor subjektů na dané téma. Jako metodu jsem zvolil
polostrukturovaný rozhovor. V rámci takového rozhovoru pokládá výzkumník všem
výzkumným subjektům stejné otázky, ale v případě, že má někdo k některému tématu více
informací, je možné od původních otázek uhnout a probrat se subjektem související témata,
která nebyla původně součástí připravených otázek.
Respondenti mají možnost rozpovídat se celé problematice, prezentovat své názory,
postřehy a zkušenosti a nejsou nijak limitovaní prostorem ani časem. V případě nejasností
mohou položit výzkumníkovi doplňující otázku a ujasnit si tak, na co přesně mají odpovídat. Nemůže tedy nastat situace, kdy respondent špatně pochopí danou otázku a reaguje
na problematiku, která se původního výzkumu netýká.
Výzkum tedy ve výsledku přinese odpovědi i na různé související otázky. Respondenti
vždy prezentují pouze své osobní názory, které nemusejí korespondovat s názory vedení
školního zařízení.

3.2 Vyhodnocení výzkumu
Veškeré rozhovory byly provedeny při osobním setkání, se všemi dotazovanými jsem tedy
navázal osobní kontakt. Rozhovor probíhal ve velice přátelském duchu bez jakéhokoliv
nátlaku, v prostředí, které bylo pro respondenty příjemné a přirozené. V případě nejasností
byly pokládány doplňující otázky na obou stranách. Všechny rozhovory byly zaznamenané
na nahrávací zařízení, aby s nimi bylo možné dále pracovat. Tento záznam jsem posléze
přepsal do písemné podoby, aby mohla snadněji probíhat kategorizace, která následně
pomohla roztřídit jednotlivé postřehy a názory, na základě kterých jsem byl poté schopný
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vyhodnotit veškeré získané informace a učinit si tak obrázek o současném postavení
sociální pedagogiky v oblasti vzdělávacích zařízení.
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VÝZKUM

4.1 Sběr dat s pomocí polostrukturovaných rozhovorů
4.1.1 J. N., učitelka prvního stupně základní školy.
Jaký názor máte na obor sociální pedagogika?
Tento obor samozřejmě znám. Ve svojí dosavadní pedagogické činnosti jsem se
s problémy spadajícími pod tuto oblast již setkala.
Musela jste řešit nějaký konkrétní problém?
Ano, v mé třídě jsem vyučovala žáka, který byl evidentně pomalejší a ostatním v tempu
výuky zjevně nestačil. Z pedagogicko-psychologické poradny jsem obdržela konkrétní
poznatky o tomto žákovi a na základě toho jsem tak pro něj mohla zpracovat individuální
studijní plán.
Myslíte si, že by profese sociálního pedagoga našla v našem školství potřebné uplatnění?
Rozhodně ano, navíc v dnešní situaci, kdy je snaha o co největší integraci sociálně
znevýhodněných žáků do běžných škol, může těchto problémů velmi rychle přibývat.
A pro mě jako vyučující by bylo již velice obtížné mít například ve své třídě současně
několik takových žáků. Jen velmi těžko bych se jim mohla individuálně věnovat,
přizpůsobovat jim tempo a program svoji vyučovací hodiny a zároveň probírat učivo
s ostatními žáky. Proto jsem přesvědčena, že sociální pedagog by na každé škole určitě své
místo našel. Současně ale chápu, že je v dnešní době ve školství kvůli ne příliš dobré
finanční situaci zřejmě dost velký problém zajistit dostatek finančních prostředků pro větší
rozšíření sociálních pedagogů ve školách.
Je podle vás funkce sociálního pedagoga více potřebná spíše ve městech než například
ve vesnických školách, kde by mohlo teoreticky existovat větší sepětí mezi pedagogy
a rodiči studentů?
Tato skutečnost sice může sehrát určitou pozitivní roli v komunikaci ve prospěch škol
především v menších obcích, přesto bych ale upřednostnila přítomnost sociálních
pedagogů v co největším počtu školských zařízení.
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Domníváte se, že je to především nedostatek finančních prostředků, co brání většímu využívání sociálních pedagogů ve školách a obdobných zařízeních?
Je to zřejmě jeden z hlavních důvodů. A zřizovat ve školách pozice sociálních pedagogů
na úkor platů ostatních pedagogických anebo nepedagogických pracovníků by také nebylo
určitě tím nejoptimálnějším řešením. Další možností, jak zvýšit množství finančních
prostředků pro tyto účely by určitě bylo i lepší využívání některých fondů a grantů
Evropské unie.
Byla ve vaší škole zřízena funkce sociálního pedagoga například ve formě pedagogického
asistenta?
Za mého působení na naší škole pozice sociálního pedagoga nebyla zřízena, pouze jako
výchovný poradce zde pracoval jeden z mých kolegů, který jinak vyučoval i svoje vlastní
předměty.
Myslíte si, že sociální pedagogika není pouze jakousi pseudovědou, ale měla by v našem
systému školství mít své jasně stanovené místo?
Podle mého názoru se jedná o skutečně užitečný pedagogický obor a já osobně bych
pomoc sociálního pedagoga při výuce jakkoliv znevýhodněných žáků velice uvítala.
Zároveň si myslím, že tento pedagog by měl být ve své činnosti velice aktivní. Provádět
preventivní činnost a v případě, že problémy již existují se je snažit co nejdříve rozpoznat
a následně účinně řešit.
4.1.2 J. M. ředitel základní školy
Je u vás na škole sociální pedagog?
Nikdo takový na naší škole není, máme tu pouze funkce preventisty, a pak také
výchovného poradce. Jsou to učitelé, kteří mají svoje běžné vyučovací předměty, a část
jejich úvazku tvoří tato činnost. Mají navíc jakési speciální vzdělání a finanční příplatek.
Preventista většinou řeší případné problémy, co se týká alkoholu, drog, patologického
chování. Já jsem se tomuto docela bránil, protože většina těch problémů stejně nakonec
spadne na starost vedení školy.

Zajímal by mě váš obecný pohled na sociální pedagogiku, jestli ji nepovažujete jen
za jakousi pseudovědu, a jestli by u vás na škole našla uplatnění.
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Ne, nepovažuju, měla by u nás uplatnění. Já si dovedu představit, pokud by se na to
uvolnily peníze a nebyl by problém ty peníze uvolnit, kdyby školy měly svého sociálního
psychologa. Samozřejmě ne na každé škole, například kdyby 3 až 4 školy měly dohromady
svého psychologa. On by tady nějakou dobu byl, třeba týden nebo měsíc, domluvili
bychom se s ním, že potřebujeme rozebrat toho a toho žáčka, on by ho mohl pozorovat
na chodbách při přestávce, mohl by dělat asistenta pedagoga v hodinách, měl by to dítě
zmapované. Pak by nám mohl pomoci.
My takhle toho žáka pošleme s dotazníkem do pedagogicko-psychologické poradny,
máma ho ještě po cestě „zpracuje“, aby tam neudělal ostudu, a tam s ním třeba hodinu
mluví někdo, kdo ho vlastně nezná. Je v cizím prostředí, s cizím člověkem. Taková pomoc
nám není moc platná, člověka s odborným vzděláním v tomto směru bychom moc
potřebovali přímo tady, u nás ve škole. Jak už jsem říkal, byl by tu klidně na část úvazku,
a konkrétního žáka by zde důkladně zkoumal. A až by ho dostatečně poznal, teprve pak by
jej mohl diagnostikovat a poradit nám učitelům, jak s takovým dítětem pracovat. Potom by
s ním mohl provádět pohovory a různé testy, ale už by věděl, o koho jde. Už by věděl, jak
se tento žák chová ke spolužákům na chodbách, k vyučujícím v hodinách. Vy to s tímto
vaším vzdělání opravdu umíte, to už jsem si opakovaně ověřil.
Takže když se vám na škole vyskytne výchovný problém, který by spadal do kompetence
sociálního pedagoga, jak jej řešíte?
Takový problém pak dopadne na pedagogicko-psychologickou poradnu nebo SPC.
A oni sem potom někoho pošlou?
Ne, kdyby sem alespoň někoho poslali. My vyplníme tiskopis, který se jmenuje dotazník,
většinou třídní učitel tam napíše určité body, proč tam to dítě posíláme, ten psycholog si
ten tiskopis před samotným pohovorem přečte a to je jeho odborná příprava na práci s tím
konkrétním dítětem. Pak nám napíše vyrozumění. Nejvyšším stupněm je, že nám to dítě
takzvaně „zintegrují“. To znamená, že na to dítě dostaneme nějaké peníze navíc a také
určité pokyny, aby se tomuto žákovi umožnilo lépe se vzdělávat. Ale mnohokrát se nám
stalo, že ta zpráva z pedagogicko-psychologické poradny je ten dotazník, který my jsme
poslali, přeložený do „latiny“. To znamená, že některé ty body, které tam učitel vypsal,
jsou jen odborně nazvány – a tak se nám to vrátí zpátky. A když se občas ozveme, tak sem
ten psycholog s tím pedagogem přijdou, na jedno či dvě děti se tady na hodinu podívají,
řeknou, že se sem za půl roku vrátí, a pak je zase rok nevidíme.
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A zajímají se potom o to, jak to dítě dále prospívá?
Ne, to je právě ten rozdíl mezi skutečností a tím, jaký by měl být stav. To dítě je zajímá
pouze k tomu, aby jej zdiagnostikovali, v uvozovkách. To dítě neznají, takže jak jej mohou
diagnostikovat? Pak nám napíšou nějakou zprávu, a ta se musí každý rok obnovovat.
Protože jsou od nás daleko, tak je vlastně ani nezajímají problémy té školy, nedostávají se
do sporů s rodiči, a proč by taky měli? Uvedu příklad: Každý rok se tady při zápisu
do školy objeví několik maminek, které mají pocit, že jejich dítě by do první třídy ještě jít
nemělo. Je to jejich subjektivní pocit. Chtějí si prodloužit takový ten svůj vztah s dítětem
a jejich argumentem většinou bývá to, že jejich dítě je ještě moc hravé. Ale kdy už by to
dítě mělo být hravé, když ne v šesti letech? Ten věk nevybrali psychologové náhodou,
tuším se tomu říká druhá akcelerace. Prostě když to dítě necháme další rok zbytečně
ve školce a nebude s ním adekvátně pracováno, ztratí ten čas a může „zakrnět“. V té školce
už má málo podnětů ke svému rozvoji. Ale proč o tom mluvím… oni jdou potom
na pedagogicko-psychologickou poradnu, tam mamince napíšou, že odklad je možný.
Třeba o tom ani nejsou přesvědčeni, ale proč by se s tou maminkou dohadovali? Ona přijde
za mnou, protože o odkladu rozhoduji já, a řekne, že to má tady „černé na bílém“. Kdyby
zde byl na škole ten odborník, náš zaměstnanec, mohl bych se s ním poradit, jestli je to dítě
opravdu tak nezralé, že by do té první třídy ještě nemělo nastoupit. Já do té poradny sice
můžu zavolat a mohou mi v určitých případech i vycházet vstříc, ale celkově je jejich
rozhodování podle mě nekompetentní. Za tu jednu až dvě hodiny, co tam s tím dítětem
sedí, ho prostě nemůžou poznat. Neznají jeho chování v normálním prostředí a běžných
situacích.
Je podle vás rozdíl v uplatnění sociálního pedagoga při řešení výchovných problémů
ve škole ve městě oproti škole v obci, kde může hrát roli větší sepětí pedagogů a rodičů
dětí, včetně jejich lepší vzájemná komunikace?
To je sice pravda, většinu těch rodičů na vesnici známe, sami jsme je tu ještě učili, náš
pedagogický sbor stárne. Ale stejně se tu objeví dvě nebo tři děti, u kterých si učitel řekne,
že by nějakou zvláštní vzdělávací péči potřebovali. My je můžeme na tu poradnu
doporučit, ale rozhodují rodiče. To znamená, že když nám maminka řekne, že jí nebudeme
dělat z dítěte „blbce“, těžko s tím něco naděláme. Potom se jí musíme snažit vysvětlit, že
tohle my nechceme. Že se pouze snažíme docílit toho, aby se škola nestala pro její dítě
„černou můrou“.
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Domníváte se, že v současné době ve škole dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami
přibývá ve srovnání s dobou před 20 - 30 lety?
Tohle já neumím posoudit. Soukromě a laicky se domnívám, že takovýchto dětí je
v podstatě stejně. Zdá se, že jich je mnohem víc, protože se o tuto problematiku více
zajímají školské orgány a také z jiného důvodu. Podle mě se rodiče svým dětem už tolik
nevěnují a veškerou odpovědnost za to, že dítě ve škole neprospívá, přehazují na nás. Když
dneska narazíme na problém, který by se před lety řešil s rodiči, v současnosti je řešen
s psychologem. Můj odhad je, že těchto případů je asi 4 - 5 procent z populace. Toto je
také můj věčný spor s těmito zařízeními. Říkám jim, rozpusťte to a pojďte za námi do škol.
A oni mi zase říkají, že nemohou, že mají moc práce a ve škole by ji prý dělat nemohli. Já
jsem přesvědčen, že mohli, je to jen o přístupu. Pak by možná těch vykazovaných případů
skutečně ubylo. To takzvaně problémové dítě by totiž detailně poznali v jeho přirozeném
školním prostředí a zjistili by, že žádnou zvláštní pedagogickou péči vlastně nepotřebuje.
Že by jenom potřeboval občas dostat na zadek, což nevyřešíme stejně my tady ve škole, ale
nejlépe doma jeho táta. A svoji pozornost by naopak mohli zaměřit na žáka, jehož situace
by si tuto zvláštní péči skutečně zasluhovala.
Současné vedení ministerstva školství se navíc snaží uspořit finanční prostředky, bohužel
na špatném místě. Takže se na úkor praktických škol klade důraz na co možná největší
integraci do běžných škol s argumentem, že je to tak pro žáky lepší. Není to pravda. Děti
sice už od přírody dokáží být na sebe zlé, ovšem pokud je ten třídní kolektiv v jádru
zdravý, dokáže tomuto slabšímu jedinci pomoci. Problém je v tom, že toto dítě v běžné
škole těžko kdy zažije úspěch, nepozná, co to je být obdivovaný. V té škole praktické, kde
je například dvanáct zhruba stejně handicapovaných dětí, už není takový problém u tohoto
žáka vyzdvihnout jeho některé přednosti. Teď ještě navíc prý ministerstvo školství
usoudilo, že až 80 procent dětí ve výchovných ústavech by se lépe uplatnilo v běžné škole.
Takže když vyučující bude mít ve své třídě dva až tři handicapované žáky, pak mu tam
přidají ještě třeba 2 žáky z výchovného ústavu, které je třeba usměrňovat kázeňsky, jak
k tomu potom přijde ta většina těch žáků bezproblémových? Kdy se ten učitel bude moci
věnovat jim a připravovat je pro studium na střední škole na co nejlepší úrovni, kterou jsou
schopni zvládnout? To prostě není možné, diskriminujeme tím tu normální většinu,
abychom možná někdy někomu z těch handicapovaných pomohli.
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4.1.3 P. U., muž, učitel 2. stupně základní školy, zastávající též funkci výchovného
poradce
Jaký je Váš obecný náhled na sociální pedagogiku?
Co tím je myšleno, sociální pedagogika? (po vysvětlení definice sociální pedagogiky
pokračuje v odpovědi) No tak dneska je to potřebná věc, protože těch dětí s různými
poruchami neustále přibývá. My tady u nás třeba nemáme takové množství sociálně
znevýhodněných dětí, to se týká spíše oblastí s vyšším výskytem romského obyvatelstva.
My zde máme spíše případy zdravotního postižení nebo znevýhodnění ve smyslu
vývojových poruch učení a s tímto musíme pracovat. Ze zákona musí být ve škole
výchovný poradce, který má na starosti práci a evidenci všech těchto žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Tuto kartotékovou evidenci musí mít uzamčenou ve skříni, neboť
se zde jedná o osobní a důvěrné údaje. S výchovným poradcem spolupracuje metodik
prevence. Tento výchovný poradce má na starosti několik oblastí. Jednak je to kariérové
poradenství, to znamená příprava žáků na přijímací zkoušky na střední školy, pomoc
ve výběru vhodné střední školy, metodika ve vedení ostatních kolegů učitelů, spolupráce
s organizacemi, které jsou pro nás v těchto případech partnery, to znamená
pedagogicko-psychologická poradna (PPP), Speciální pedagogické centrum (SPC)
a Středisko výchovné péče (SVP). Spravuje i kartotéku zpráv z této poradny, tyto zprávy
nám předávají rodiče nebo zákonní zástupci těchto žáků, případně poskytují této poradně
svolení, aby nám je zaslala. Pokud nám tyto zprávy dát z nějakého důvodu nechtějí, nic
s tím neuděláme.
Pokud je některý žák zařazen jako zdravotně postižený například ve smyslu vývojové
poruchy učení, automaticky je mu stanoven individuální vzdělávací plán. Tento plán
vypracuje třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem na základě doporučení PPP.
V případech pouze lehčího zdravotního znevýhodnění se individuální vzdělávací plán
nestanovuje, ale vyučující o tomto žákovi samozřejmě ví a bere na něj ohledy opět dle
doporučení PPP.
Takže sociální pedagog přímo tady ve škole se vám nejeví jak potřebný?
Já nevím, k čemu přesně by nám tady byl. Jak už jsem řekl, pojem sociální pedagogika
jsem ještě neslyšel. Nám by zde pomohl psycholog. Kdybychom tady měli psychologa
nebo nějakého speciálního pedagoga, to by nám pomohlo, protože my neumíme ty děti
diagnostikovat. Dneska to probíhá tak, že učitel pozná, že některé dítě má nějaké speciální
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potřeby. Jenže v té PPS mají sice odborníky, ale to dítě tam musí podat nějaký výkon
za jednu nebo dvě hodiny, sám bez školního kolektivu, v cizím prostředí. Oni tam sice
na to mají metodologii, ale myslím si, že by to byla potřebná věc, kdyby ti psychologové
na školách byli. Což naráží na peníze, samozřejmě. Vím, že některé obce to dělají, třeba
ve Znojmě, kdy Znojmo jako zřizovatel platí tu funkci psychologa, který putuje
po znojemských školách. Pokud jsou žáci se sociálním znevýhodněním, a to se nemusí
jednat o již zmiňovanou romskou menšinu, ale i pro děti přistěhovalců jako například
z Vietnamu, Mongolska a podobně. Zde vím, že existuje možnost, jak do školy dostat
asistenta pro tyto žáky. Na tyto případy neposkytuje peníze ministerstvo školství, ale
ministerstvo práce a sociálních věcí. Na tyto asistenty prý ministerstvo práce a sociálních
věcí poskytuje až sto procent finančních prostředků na jejich platy, tito asistenti ale pracují
s těmito žáky až po skončení jejich vyučování. Chodí s nimi na kroužky, dělají domácí
úkoly, to je jejich náplň práce. Ale když chce škola přivést asistenta pedagoga placeného
z krajského rozpočtu, nedostane na něj plných sto procent finančních prostředků,
a musela by si jej tedy dotovat z vlastních zdrojů, což je problém. Jinak my můžeme jako
sociálně znevýhodněného označit v podstatě jakéhokoliv žáka. Toto určuje ředitel školy
na návrh výchovného poradce. Na rozdíl od žáků zdravotně postižených nebo takto
znevýhodněných, tyto případy samozřejmě stanovuje poradenské zařízení. My je takto
označovat nemůžeme, je to plně v kompetenci PPP, Speciálního pedagogického centra
(SPC), nebo Střediska výchovné péče (SVP). Tyto instituce jsou pro nás partnery a nikdo
jiný. V těchto případech není pro nás jako pro školu partnerem dokonce ani klinický
psycholog z nemocnice. Rodiče těchto dětí zmiňovaného klinického psychologa sice
mohou navštívit, ale jeho zprávu stejně musí doručit do nějakého z výše uvedených
zařízení.
Máte při své výuce čas věnovat se blíže některým znevýhodněným žákům, aniž byste ale
omezil tu většinu ostatních?
No tak to je velký problém. Když se budu držet pokynů z PPP určených pro tyto děti, tak
se to dá zvládnout opravdu jen velice těžko. Když budu mluvit sám za sebe, tak ano, budu
se takovému žákovi věnovat také individuálně, poskytnu mu určité úlevy, ale nejde to
bez omezení té ostatní většiny. Problém také je, že dneska školní inspekce se hodně
soustřeďuje na práci s těmito žáky. Není podle mě ani dobrý nápad, když se v současné
době dost tlačí na integraci dětí s lehkou mentální poruchou, přestože mají upravený
vzdělávací program, podle kterého my s nimi máme pracovat. Ano, dyslexie a dysgrafie
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ještě ano, ale dětem s lehkou mentální poruchou už by podle mého názoru bylo lépe
v praktické škole. To znamená v malé třídě, v malém kolektivu, kde zažijí úspěch. My
jsme tady u nás takové děti také měli, ten upravený vzdělávací program existuje, ony
spokojené byly. Přesto si ale myslím, že jinde by jim bylo lépe. Něco jiného je dítě tělesně
postižené. Když tady bude dítě třeba na vozíku, v tom já problém nevidím. Zde se dá
poskytnout ne asistent pedagoga, ale osobní asistent, který je mu nápomocen. Nebo děti
s mírně sníženým IQ, přišlo by mi asi zbytečné je posílat do praktických škol, zde bych
zřejmě volil formu určitých úlev.
Domníváte se, že existuje rozdíl při řešení výchovných problémů mezi školami ve městech
oproti školám v obcích, kde může probíhat větší sepětí mezi pedagogy a rodiči žáků, včetně
jejich možné bližší vzájemné komunikaci?
S tímto já nemám větší osobní praktické zkušenosti a netroufnu si tuto otázku zodpovědět.
4.1.4 A. H., učitelka 1. stupně základní školy, zároveň vykonávající funkci metodik
prevence
Uplatnil by se zde u vás na škole sociální pedagog?
Na to jsou teď vlastně asistenti pedagoga. Když se objeví takovýto případ, je možno
zažádat o asistenta, který potom u nás pracuje s takto znevýhodněným žákem. Tento
asistent je učiteli „k ruce“, je přiřazen na toho konkrétního žáka se speciálními
vzdělávacími potřebami. Já teď třeba mám ve své třídě takovou asistentku, je přiřazena
na konkrétního žáka, ale kromě něho může pracovat i s ostatními dětmi. Záleží na tom, jak
se spolu domluvíme a co je zrovna potřeba. Tento žák má poruchy chování, ona jej
usměrňuje. Já něco řeknu, ona mu to ještě jednou zopakuje, sedí s ním při výuce v lavici.
Začínali jsme před lety s jedním asistentem, který zde pomáhal s tělesně postiženým
žákem, nyní u nás působí asistenti tři. Ten asistent potom s tím konkrétním
znevýhodněným žákem pokračuje dál až do dalšího školního stupně.
Jak je to s finančními prostředky na tuto asistentku?
Je podána žádost na krajský úřad a ten uvolní určité peníze. Její úvazek je ale pouze
poloviční, nějakou částku zřejmě může doplácet škola, to přesně nevím.
Kdyby tedy nebyl problém po finanční stránce, uvítala byste zde někoho jako sociální pedagog?
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Odpověď: No tak určitě by tady práci našel. Některé problémy se objeví, až když se ta
situace vyhrotí, až se prostě něco stane. Takhle by tady vykonával více prevence
a některým problémům by se takto mohlo předcházet. Asi by nám to ulehčilo práci. Loni
jsem měla ve třídě 32 dětí, z toho 12 - 13 mělo nějaký problém, 6 z nich přímo
integrovaných, to bylo hrozné.
Těch 12 dětí na tom bylo jak?
Byly samozřejmě zohledňovány při výuce, na případné umístění do praktické školy to však
ještě nebylo. Byly sice pod průměrem, pomalejší, ale jinak tu školu, dá se říct, ještě
zvládaly. Měly třeba zkrácené úkoly, nebo si je vzal bokem asistent a věnoval se jim.
Neproberou to učivo až tak do hloubky, jenom ten základ a vícekrát ho zopakují. Já jsem
jim vždy udělala plán, co mají probrat a asistentka se pak s nimi učila. Navíc už byla
poměrně zkušená a věděla i sama, co má dělat. Teď mám asistentku zase novou, takže se
do toho pomalu dostává. Jinak pokud tady mám tu asistentku, tak je to výborné. Pokud to
tedy nějakému učiteli nevadí, že tam má v hodině dalšího pedagoga.
Vy jí ten výukový plán musíte nejprve připravit?
Rozhodně. Připravím jí plán a ona ho potom s těmi dětmi probírá.
Jaká je tedy přesně vaše náplň práce ve funkci metodika prevence?
Provádím preventivní činnost a v případě zjištění problému jej řeším dle metodických
pokynů. Objednávám preventivní programy, teď třeba nedávno jsme tady měli pana D. N.,
mistra světa v nějakých tuším BMX závodech na kole. No a on těm dětem prostě povídal
o sobě, o svém životním stylu, o sportu, o alkoholu, kterému po určitý čas holdoval a pak
s tím přestal. Děti ho „braly“ a opravdu mu naslouchaly. Mě to až překvapilo, s jakým
zájmem si tu jeho přednášku vyslechly a dokonce s ním komunikovaly, pokládaly mu
otázky a odpovídaly na ty jeho. Co si z té přednášky ale nakonec odnesou a co z ní si
vezmou k srdci, je už pak samozřejmě na nich. Jinak objednávám i jiné přednášky,
například na anorexii, zneužívání. Dokonce se nám jednou i stalo, že žák při přednášce
o pohlavních nemocech dokonce omdlel, součástí byly totiž i detailnější videozáběry.
Spolupracujete s výchovným poradcem?
Ano, spolupracujeme spolu a v některých případech i s vedením školy a třídním učitelem,
vlastně jako taková výchovná komise. Záleží na tom kterém případě, něco řeším spolu s
výchovným poradcem, něco s ředitelem školy či všichni dohromady.
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Když se například dostaví nespokojený rodič s určitým podnětem nebo problémem, kdo
primárně řeší tyto situace?
Pokud se to týká samotné výuky, tak především třídní učitel plus případně výchovný
poradce, v ostatních případech samozřejmě i já. Přijde mi, že je to poslední dobou čím dál
horší, rodiče se svým dětem dostatečně nevěnují a je to vidět.
Jaký názor máte na současnou snahu o co nejširší míru začleňování znevýhodněných dětí
do běžných typů škol?
Myslím, že to není dobře. Měla jsem loni tak početnou třídu, že kdyby tam byl někdo
hodně nadaný, byl by zanedbaný. Protože zvládnout 32 žáků, některé z nich problémové,
a potom někoho opravdu hodně nadaného, tak se mu prostě nestihnu věnovat. Podle mě ty
speciální školy mají smysl. Faktem ale taky je, že tam jsou ve velké míře zastoupeny
romské děti a rodiče těch „bílých“ je tam kvůli tomu nechtějí posílat. Myslím si, že děti,
které nemají na základní školu, by tady prostě neměly být, protože ty ostatní potom brzdí.
Takže já jim musím udělat plán, probírají jiné učivo, a jak je mám pak učit, když nemají
stejné učivo?
Jaké vzdělání mají tito asistenti?
Pokud vím, tak zatím stačila maturita, ale myslím, že teď už bude vyžadováno nějaké
speciální vzdělání, ale přesné podrobnosti nevím. Asistenti působící u nás ve škole
v současné době vysokou školu studují, v jednom případě nikoliv. Jsou také mizerně
placeni, mají poloviční úvazek a ještě v té nejnižší platové třídě. Jako nějaká praxe pro ně
asi dobrá, ale za tak malé peníze se snad ani nevyplatí chodit do práce. Ale jinak asistenti
ve třídě, to je ideál, zvláště při současných počtech dětí.
Myslíte si, že případů znevýhodněných žáků v současné době skutečně přibývá, nebo je to
jen tím, že je toto téma pouze více diskutované?
Přestože se o tomto tématu více mluví, i tak si myslím, že počet těchto případů
ve skutečnosti přibývá. Rodiče se dětem nevěnují a některé problémy ani nechtějí vidět. S
dětmi doma nepracují, pak zajdou do poradny, přijdou sem s papírem a žádají u nás úlevy
a zvýhodnění. Především u těch „hraničních“ případů s mírnou poruchou učení by právě
moc pomohlo, kdyby rodiče s těmi dětmi doma více pracovali a hodně těch problémů by
ubylo. Když se doma s dětmi opravdu pracuje, ten posun ve výkonnosti je zřetelně vidět.
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Je podle vašeho názoru rozdíl v počtech dětí s výchovnými problémy větší na vesnicích
nebo ve městech, kde je prostředí více anonymní z hlediska komunikace mezi rodiči
a pedagogy?
Myslím, že ve vesnických školách se nevyskytuje tolik problémů s drogami nebo šikanou,
ve větší městské škole se tohle podle mě hůře ohlídá.
4.1.5 K. N., učitelka základní školy, 3. -9- ročník, zároveň ve funkci výchovného
poradce
Je zde u vás ve škole vytvořena funkce sociálního pedagoga nebo jiná, která by byla
zaměřena na žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami?
My zde máme pro tyto účely zřízeny funkce preventisty a výchovného poradce. To je moje
funkce, kvůli které mám o 2 hodiny snížený pracovní úvazek, abych se mohla věnovat
i této práci. Máme zde i dyslektický kroužek, který také mohou využívat potřební žáci.
Jak probíhá konkrétně vaše spolupráce?
Když například zjistíme u některého žáka vzdělávací problém, spolupracujeme
s preventistou a vyučujícím v předmětu, kterého se problém týká. Dále oslovíme i ostatní
kolegy, ptáme se na jejich předměty a poté se případně domluvíme na určitých úlevách
pro tohoto žáka. Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou (dále jen“ PPP“)
vypracováváme také individuální vzdělávací plány pro děti v rámci integrace. Většinou
na určité období, rok nebo dva, poté se vyhodnotí výsledky a rozhodne se o dalším
postupu.
Jaká je z vaší strany spokojenost s prací PPP?
Někdy naše spolupráce s PPP nezafunguje tak, jak by měla. Máme zde například žáka,
který je zohledněn v matematice. V PPP mu bylo řečeno, že by měla stačit výuka ve škole
a doma že se už tolik připravovat nemusí. Tento žák na základě tohoto doporučení
okamžitě polevil a jeho výsledky se prudce zhoršily. No a maminka se potom diví, že má
čtyřky, když je v integraci a má přitom “papír“ z PPP. Takže i mezi kolegy převládá názor,
že tohle je špatně. Pokud ten žák na to z nějakého důvodu vyloženě nemá, bylo by mu lépe
ve škole speciální. Máme zde jasně dané standardní učební osnovy, penzum látky, kterou
musíme stihnout probrat. Ve speciálním zařízení nebude mít pocit, že ostatní spolužáky
zdržuje, nebude v takovém stresu. Tady on potom klidně řekne, že tohle a tohle po něm
nemůžeme chtít, protože to má potvrzeno z PPP.
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Přitom mnohokrát je vidět, že i žák se slabými výsledky se dokáže rapidně zlepšit, když už
jde takzvaně do tuhého. A stačí k tomu pouze to, že prostě jenom zabere a začne se více
učit doma.
Taky je problém se slovním hodnocením, rodič se diví, že dítě propadá, když je hodnoceno
slovně. Jenže my mu ty známky stejně nakonec musíme při výstupu napsat, v osmé a deváté třídě do katalogových listů.
Už se nám dokonce i stalo, že z PPP přišly papíry na úplně jiného žáka a úplně jiné
předměty, než bylo původně zažádáno.
Kdyby byla možnost mít zde ve škole navíc funkci sociálního pedagoga, našel by uplatnění
podle vašeho názoru?
Ano, byla by to úleva pro nás pro všechny, kdyby se mohl takový kolega věnovat těmto
žákům přímo během vyučování. Takhle je to mnohokrát na úkor i našeho volného času
a bývá to obtížné. Já jako výchovný poradce se můžu věnovat žákům i odpoledne
po vyučování, ale to už obvykle zase spěchají například na autobus, nebo se vyskytne jiný
časový problém.
Je výhodou školy na vesnici, že pedagog může při řešení různých výchovných problémů
žáků využít případnou osobní znalost s mnohými z jejich rodičů?
Je to tak půl na půl.

Pokud např. konkrétního rodiče znám a vím, že je s ním

problematická komunikace, můžu této znalosti využít a dopředu zvolit vhodnou taktiku při
samotném jednání. Naopak někdy může být zase výhodou, že rodiče osobně neznám,
protože je tak mezi námi větší odstup a mnohdy si na mě prostě tolik “nedovolí.“
Kolik dětí je u vás ve škole se zvláštními vzdělávacími potřebami?
V každé třídě je zhruba jeden žák v integraci a asi dva až tři, na které se uplatňuje
zohlednění ve smyslu například pomalejšího tempa výuky apod.
Jak konkrétně tedy v tomto případě probíhá vyučovací hodina?
Probíhá tak, že žáci, kteří nemají problém a jsou rychlejší, dostanou například ještě jeden
početní příklad k opakování navíc a je možno se potom více věnovat těm pomalejším.
Nebo některý žák třeba nestíhá jenom psát si poznámky, takže my mu je okopírujeme, a on
si je pak založí do svého sešitu. Snažíme se prostě v rámci našich možností věnovat všem
žákům v dostatečné míře, ale ta většina standardně výkonných žáků je zcela jistě občas
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omezena pomalejším průběhem vyučovací hodiny, kdy je nutno brát ohled i na jejich
v učení pomalejší spolužáky.
4.1.6 E. D., zástupkyně ředitele základní školy
Je ve vaší škole zřízena funkce sociálního pedagoga nebo někoho, kdo se zabývá řešením
problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami?
Máme zde jednak výchovného poradce, preventistu a také paní učitelku, která se stará
o tyto děti se speciálními vzdělávacími potřebami a věnuje se jim.
Tato její činnost probíhá při vyučování?
Ne, má se školou pracovní dohodu a těmto žákům se věnuje po skončení vyučování
formou kroužků. Pro tuto činnost má speciální vzdělání.
Jakým způsobem jsou určováni žáci s těmito potřebami?
Probíhá to většinou tak, že učitel konkrétního vyučovacího předmětu v případě zjištění
takovéhoto problému u žáka kontaktuje jeho třídního učitele, výchovného poradce
a po dohodě s rodiči a jejich souhlasem pak vypíšeme žádost o vyšetření žáka
v pedagogicko-psychologické poradně (dále jen PPP). Podle výsledků testů se potom
takovému žákovi věnuje naše paní učitelka ještě navíc po skončení vyučování. Toto se týká
žáků ve druhém stupni.
Na tuto paní učitelku máte přiděleny navíc finanční prostředky?
Ano, máme k dispozici tyto finanční prostředky a ještě jsou z těchto peněz hrazeny
například speciální počítačové výukové programy a různé pomůcky.
Jakým způsobem získáváte tyto finanční prostředky?
Tyto finanční prostředky nám jsou poskytnuty na základě provedených statistik o počtu
žáků s potřebou integrace nebo zohlednění.
Myslíte si, že v minulosti se ve školách objevovalo více případů žáků, u kterých by byla
nutná integrace nebo alespoň určitá forma zohlednění?
Spíše bych řekla, že v minulosti, když měli žáci ve škole nějaké problémy s učivem, tak se
více kladl důraz na domácí přípravu včetně většího zapojení a podpory jejich rodičů.
V současné době je tendence toto všechno přenášet na školu. Od rodičů se dovídáme, že
na domácí učení s dětmi nemají tolik času a tvrdí, že od toho je hlavně škola.
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Jenže když určitému žákovi vysvětlíte látku dvakrát nebo třikrát a přitom on to potřebuje
vysvětlit desetkrát, je to odpovědnost i rodičů. Jenže tito rodiče místo toho, aby se
takovému dítěti o to více věnovali a snažili se ho připravit na budoucí životní problémy
s tím spojené, raději pro své dítě seženou nějaký papír na úlevy a ve skutečnosti mu tím
vůbec nepomáhají.
Jste vy osobně pro co největší integraci handicapovaných žáků v běžných školách, nebo by
bylo podle vás vhodnější využívat ve větší míře speciálních škol?
To je opravdu těžká otázka a velmi individuální. Máme tady například jednu takzvaně
zohledněnou žákyni, která právě propadla z matematiky a skládala reparát. Konkrétně u ní
si troufám tvrdit, že ten špatný studijní výsledek byl zapříčiněn ze třiceti procent pouze její
vlastní leností.
Jinak obecně si myslím, že před třeba dvaceti lety když nějaký žák nezvládal učivo
v několika předmětech zároveň, nebyl takový problém domluvit se s jeho rodiči jako dnes.
Tenkrát by určitě více chápali, že přemístění jejich dítěte z běžné školy mu lépe pomůže
připravit se na budoucí život.
Oproti tomu v dnešní době rodiče nechtějí slyšet, že jejich dítě na učivo nestačí a raději
budou žádat různá zohlednění a tvrdit, že my to tady ve škole musíme zvládnout a dítě vše
naučit. Jestliže se jedná pouze o jeden nebo dva předměty, to ještě není tak zlé. Pokud ten
žák ale zvládá jen velice těžko většinu předmětů, v tomhle případě už je to problém.
Jak hodnotíte vaši spolupráci s PPP?
S PPP spolupracujeme standardně při naší činnosti ohledně posuzování vybraných žáků,
předávání doporučení, výukových programů atd. Třeba minulý rok nás její pracovníci
navštívili třikrát tím způsobem, že byli přítomni přímo v učebně při vyučování, aby
pozorovali konkrétní žáky. Bohužel se nám ale také stalo, že došlo k chybě či záměně
a zpráva, která nám od nich přišla, byla vypracována pro jiný předmět nebo žáka, než bylo
žádáno.
Považujete za výhodu školy na vesnici větší osobní znalost rodičů svých žáků při řešení
případných výchovných problémů?
Výhodou může být, že si můžu porovnat určité situace a problémové věci, které vidím
u jejich dětí a vzpomenu si na tyto situace a problémy, které se mohly projevit už tenkrát
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u rodičů. Velmi také záleží na tom, jak byla škola z jejich strany vnímána. S těmi, kteří
měli ke škole už tehdy pozitivní a kladný vztah, je snazší domluva a i důvěra v pedagoga.
Horší je druhý případ, kdy rodiče sami měli ve škole problémy a neměli ji v oblibě včetně
pedagogů. S těmi je domluva poměrně obtížná a při oboustranné znalosti a životě
pedagoga například ve stejné vesnici se do této komunikace začínají dostávat z jejich
strany argumenty, které s projednávaným pedagogickým problémem objektivně nesouvisí.
Mám tím na mysli nejrůznější pomluvy, výčitky, informace třeba z osobního života
pedagoga apod. Ale při vzájemném celkovém porovnání pozitiv a negativ těchto
osobnějších vazeb mezi pedagogy a rodiči jsem toho názoru, že tato znalost je spíše
výhodou.
Pokládáte sociální pedagogiku za potřebný obor, nebo ji spíše považujete pouze za jakousi
pseudovědu?
Určitě ji pokládám za přínosnou a myslím, že tento sociální kontext bude v budoucnosti
vystupovat stále více do popředí.
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ZÁVĚR
Z provedeného výzkumu vychází najevo, že jsou pedagogičtí pracovníci s problematikou
sociální pedagogiky ve většině případů obeznámeni. Sami se musejí potýkat se
začleňováním různě znevýhodněných žáků, a to leckdy i na úkor vlastního volného času.
Z jejich slov vyplývá, že se nikdo z nich spolupráci se sociálním pedagogem nebrání, spíše
naopak. Dokázali by využít jeho znalosti a zkušenosti ve prospěch dětí, které potřebují
zvláštní péči.
Svorně kritizovali spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, která podle jejich
názoru nedokáže správně posoudit stav žáků, protože s nimi její pracovníci nemohou trávit
tolik času, jako by mohl někdo, kdo by působil v rámci konkrétní školy, a kdo by měl
možnost kdykoliv zasáhnout a sledovat vývoj konkrétního žáka, na kterého by mohl
neustále výchovně působit. Navíc respondenti ve většině případů uvedli, že začlenění
všech dětí s různým znevýhodněním narušuje klasickou výuku ostatních dětí, a proto se
často přiklánějí k působení praktických škol, které si přebírají složitější případy, a tím
pádem umožňují těmto pedagogům lépe pracovat v běžných třídách, kde se mohou naplno
věnovat nadanějším žákům.
Největší překážkou, která brání možnému působení sociálního pedagoga na všech školách,
je dle slov respondentů nedostatek finančních prostředků. Na druhou stranu se však
všechny školy snaží využívat všechny dostupné prostředky, které by mohly výchově
a vzdělávání dětí pomoci, jako jsou asistenti, preventisté a výchovní poradci.
Z provedeného výzkumu tedy vyplývá, že by běžní pedagogové uvítali pomoc kolegy,
který by měl znalosti sociálního pedagoga, ve většině případů však takové praxi brání
nedostatek finančních prostředků. Pokud by se tedy podařilo získat finance, bylo by možné
začlenit sociální pedagogy na všechny školy, což by bylo přínosem nejen pro správný
vývoj a výchovu znevýhodněných dětí, ale také pro plynulejší a nenarušovanou výuku
ostatních.
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