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1) Základní informace o projektu

Název projektu:  Společně za úspěchem
Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/46.0020
Operační program:  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.1. – Počáteční vzdělávání

Období realizace projektu: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2015

Příjemce dotace:  Město Jeseník
 Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 
 www.jesenik.org

Partneři projektu: 

Základní škola Jeseník
Základní škola Zlaté Hory
Základní škola a mateřská škola Bernartice 
Základní škola a Mateřská škola Stará Červená Voda
Základní škola a Mateřská škola Skorošice
Základní škola a Mateřská škola Supíkovice
Základní škola a Mateřská škola Černá Voda
Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem
Základní škola Javorník
Základní škola Česká Ves
Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová – lázně
Základní škola Mikulovice
Základní škola Vápenná
Základní škola Vidnava
Základní škola Žulová
Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku
Základní škola a Mateřská škola Kobylá nad Vidnavkou

Klíčové aktivity projektu:

01 Realizace podpůrných programů pro žáky
02 Síťování relevantních aktérů
03 Strategické plánování

11) Co je OSPOD?
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Projekt „Společně za úspěchem“

Město Jeseník společně s dalšími 17 základními školami správního obvodu Obce 
s rozšířenou působností Jeseník (ORP) bylo úspěšné při předložení projektové žádosti 
v rámci OPVK, tedy programu financovaného z fondů Evropské unie. Operační program 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) je zaměřen především na podporu  
a rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání, a to nejen ve fázi počátečního 
vzdělávání, ale také na další způsoby vzdělávání a jejich propojení do komplexního 
systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Projekt 
Společně za úspěchem je zaměřen na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem 
a/nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání, na podporu a vzdělávání učitelů  
a na výměnu zkušeností mezi ZŠ a podporu spolupráce ZŠ a zřizovatelů a dalších 
subjektů.
Realizací projektu bylo podpořeno 264 žáků.

   V čem je projekt přínosný

Stejně jako v jiných příhraničních regionech i ve školách na Jesenicku se vzdělává 
poměrně vysoký počet žáků, kteří jsou při studiu neúspěšní, nebo jsou ohroženi tímto 
neúspěchem. Existuje řada důvodů proč tomu tak je, ať se už jedná o celkově hospodářsky 
méně prosperující oblast, navíc obtížně dopravně přístupnou, či odlivem lidí s vysokou 
uplatitelností na trhu práce a naopak přílivem obyvatel, kteří hledají levné bydlení.  
Je poměrně obvyklým jevem, že se v takto hendikepovaných oblastech vyskytují 
problémy v motivaci ke vzdělávání dětí a studium není považováno za prioritní. Náš 
projekt se snaží moderními způsoby prostřednictvím programů v rámci OPVK tyto 
problémy řešit. Díky zapojení všech 17 škol včetně speciálních pedagogů, psychologů 
a zkušených mentorů bude nejen podpořeno přes 230 žáků, ale díky výměně zkušeností 
dojde k vytvoření společné strategie zaměřené na řešení konkrétních problémů přímo na 
Jesenicku.

11) Co je OSPOD?
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2) Realizační tým projektu

Mgr. Ivana Dobiášová Koordinátor aktivit projektu (KA1)
Ing. Markéta Bartáková Koordinátor aktivit projektu (KA2,KA3)
Ing. Ivo Kropáč Vedoucí projektu
Lenka Vavračová Finanční manažer
Mgr. Jaroslava Javoříková Odborný garant spolupráce
Bc. Jiří Navrátil Externí expert - strategické plánování
PaedDr. Rudolfová Irena Koordinátor aktivit na ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem
Mgr. Palovčíková Hana Koordinátor aktivit na ZŠ a MŠ Bernatice
Mgr. Zezulová Michaela Koordinátor aktivit na ZŠ a MŠ Černá Voda
Mgr. Sóky Gejza Koordinátor aktivit na ZŠ a MŠ J. Schrotha, Lipová
Mgr. Strapková Romana Koordinátor aktivit na ZŠ a MŠ Kobylá nad Vidnavkou
Brašíková Dana Koordinátor aktivit na ZŠ a MŠ Písečná u Jeseníku
Mgr. Ševčík Mojmír Koordinátor aktivit na ZŠ a MŠ Skorošice
Mgr.Širůčková Jitka Koordinátor aktivit na ZŠ a MŠ Stará Červená Voda
Ďopan Antonín Koordinátor aktivit na ZŠ a MŠ Supíkovice
Mgr. Blišťanová Zdeňka Koordinátor aktivit na ZŠ Česká Ves
Mgr. Milada Podolská Koordinátor aktivit na ZŠ Česká Ves
Mgr. Hořava Zdeněk Koordinátor aktivit na ZŠ Javorník
Mgr. Bury Marek Koordinátor aktivit na ZŠ Javorník
Mgr. Sekanina Svatopluk Koordinátor aktivit na ZŠ Jeseník
Mgr.Šťastný Roman Koordinátor aktivit na ZŠ Mikulovice
Mgr. Ivana Látalová Koordinátor aktivit na ZŠ Mikulovice
Kubíček Bořivoj Koordinátor aktivit na ZŠ Vápenná
Mgr. Šoltys Pavel Koordinátor aktivit na ZŠ Vidnava
Mgr. Kamila Samsonová Koordinátor aktivit na ZŠ Vidnava
Mgr. Vrána František Koordinátor aktivit na ZŠ Zlaté Hory
Mgr. Mondeková Věra Koordinátor aktivit na ZŠ Žulová
Mgr. Zdeněk Bílek Metodik
Mgr. Schneider Lubomír Externí expert - inkluzivní vzdělávání
Mgr. Soňa Bendová Externí expert - inkluzivní vzdělávání
PaedDr. Antonín Javůrek Odborný řešitel strategie
Ing. Vrbová Petra Odborný řešitel strategie
Mgr. Látalová Ivana Odborný řešitel strategie
Ing. Hana Vitásková Odborný řešitel strategie

Bc. Petr Krutský Odborný řešitel strategie

Mgr. Roman Štěpánek Odborný řešitel strategie

Mgr. Jana Králová Facilitátor setkání

Projekt byl realizován pod záštitou oddělení školství Městského úřadu Jeseník, odbornou 
garanci poskytla Ing. Iva Peitlová, vedoucí odd. školství.
Do projektu byli zapojeni mimo jiné i pracovníci na pozicích: mentor, asistent pedagoga, 
speciální pedagog, psycholog, administrátor, ekonom, účetní, technicko-administrativní 
pracovník. 
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3) Příjemce dotace – Město Jeseník

Město Jeseník, které leží v samém srdci hor, v krajině plné přírodního bohatství, zeleně 
a ticha, v krajině pramenů léčivé vody a čistého vzduchu. Jeseník proslul svými lázněmi, 
pojmenovanými podle slavného rodáka a zakladatele moderní vodoléčby Vincenze 
Priessnitze. Naše město má téměř 800 let dlouhou, bohatou a zajímavou historii.
Jeseník je okresním městem v severním cípu Olomouckého kraje. Je také obcí s rozšířenou 
působností (ORP) a pověřeným obecním úřadem. Okres Jeseník se skládá z 24 obcí a je 
shodný s ORP. Město leží na soutoku říček Bělé a Staříče na pomezí Rychlebských hor 
a Hrubého Jeseníku. Se svou sítí potřebných úřadů, školských i předškolských zařízení, 
kulturními institucemi, sportovišti, zdravotními službami, obchody atd. je přirozeným 
spádovým centrem Jesenicka. Od krajského města Olomouce je vzdálen 100 km,  
od moravskoslezské metropole Ostravy 114 km, 160 km od Brna a 230 km od hlavního 
města Prahy. Svou příhraniční polohou je významným výchozím bodem kraje do Polska. 
Od Vratislavi, historicky hlavního města Slezska, je vzdálen 116 km.

Základní údaje
• Rozloha: 38,22 km2
• Části města: Bukovice, Dětřichov, Jeseník
• Počet obyvatel: 11 579 (k 1. 1. 2014)

V městě a jeho okolí se nachází spousta památek, jako např.:
Kulturní památky:

- Kolonáda
- Vodní tvrz
- Kostel Nanebevzetí Panny Marie
- Rodný dům Vincenze Priessnitze
- Priessnitzovo sanatorium
- Dvě vily rodiny Regenhartů
- Evangelický kostel se sochou sv. Jana Nepomuckého
- Řada dalších lázeňských budov a pomníků

Přírodní památky:
- Sluneční louka
- Léčebné prameny
- Skalní útvary např.: Antonínovy skály, Čertovy kameny, Františkova skála, 

Hatschekova vyhlídka, Hildina skála, Hydropatické skály, Medvědí kameny, 
Skalní odpočívadlo, Tereziny skály, Vilémovy Kameny, Vyhlídka Na Radosti
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4) Podpora základního školství na Jesenicku

Stručné informace o školství v ORP Jeseník

Základní vzdělávání je v současné době jedinou etapou vzdělávání, které se povinně 
účastní každé dítě v ČR. Cílem základního vzdělávání je vytvoření základů pro 
celoživotní učení.

Ve školním roce 2013/2014 se ve školách v ORP Jeseník, které zřizují obce, učí ve 148 
třídách celkem 3 025 žáků. Základních škol je v tomto obvodu 17, z toho 6 malotřídních 
a 11 úplných, tj. s devítiletým programem (1. až 9. ročník). Do 28 mateřských škol 
zároveň v tomto roce nastoupilo 1 387 dětí.

Pro zajímavost ve školním roce 1999/2000, tedy na přelomu tisíciletí, to bylo 4 707 žáků 
v 18 základních školách a 1 349 dětí v 31 mateřských školách.

Přestože se nepříznivý demografický vývoj a odliv obyvatel z Jesenicka podepisuje 
na úbytku počtu žáků i škol, je zapotřebí ocenit neustále se zlepšující kvalitu učebních 
postupů a také prostředí, ve kterém se děti učí.  Děje se tak díky velkému úsilí samotných 
škol, zřizovatelů obcí, či případně za přispění prostředků z fondů EU.

Zároveň na školách probíhá celá řada, kroužků, kurzů, výstav, či jiných akcí, díky nimž 
se naše školy stávají skutečně příjemným prostředím, kam děti nechodí jen za učivem. 
Velké poděkování tak patří všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, kteří 
se na tomto pozitivním stavu aktivně podílejí.
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5) Dosažené cíle projektu

Zapojení odborníků – psychologů a speciálních pedagogů v projektu 

Každá základní škola využívala v rámci projektu odborné práce psychologa a speciálního 
pedagoga. Psycholog a speciální pedagog se pravidelně účastnili metodických setkávání 
týmů na jednotlivých ZŠ (mentoři, asistenti pedagoga, speciální pedagog, psycholog). 
Metodicky spolupracovali při tvorbě a úpravě individuálních podpůrných plánů žáků, 
průběžně vyhodnocovali účinnost navrhovaných opatření. Prováděli konzultačně-
poradenské činnosti pro učitele, rodiče i žáky. Aktivně se účastnili setkávání v rámci 
procesu tvorby „Sítě relevantních aktérů v oblasti inkluzivního vzdělávání v ORP Jeseník“, 
na kterých docházelo k předávání vzájemných zkušeností s pedagogickými pracovníky 
zapojenými v projektu z různých základních škol.
Psychologové a speciální pedagogové pracovali na jednotlivých ZŠ s cílovou skupinou 
žáků. Uskutečnily se náhledy ve výuce i v doučování, diagnostická činnost, přímá práce 
s dětmi. 
Psychologové prováděli individuální nebo malá skupinová setkávání s žáky zapojenými 
v projektu, případně i terapeutickou činnost s vytipovanými dětmi např. s ADHD,  
s poruchami v sociálním kontaktu apod. Na školách probíhaly psychologické konzultace 
k výukovým i výchovným problémům. Řešila se např. problematika motivace pro školní 
úspěšnost, výukové těžkosti, důležitost učení a vzdělávání se, profesní orientace; šikana  
a konflikty mezi spolužáky; rodina a vztahy mezi sourozenci, rodičovská výchova; aktuální 
emoční nastavení, podpora sebevědomí, volnočasové aktivity, závislosti. Vyskytla se  
k řešení také problematika úzkosti, pocitů viny a zármutku nad smrtí rodiče, v jednom 
případě i podezření na zanedbávání péče ze strany rodičů. 
Speciální pedagogové na jednotlivých školách poskytovali metodické konzultace 
učitelům. Doporučovali vhodné pomůcky a výukové materiály. S některými rodiči 
probírali domácí přípravu, metody efektivního učení. Pracovali s žáky individuálně nebo 
skupinově, zaměřili se na hry a cvičení pro rozvoj sluchové i zrakové paměti, sluchové 
a zrakové diferenciace, spolupráce mozkových hemisfér, postřehu, grafomotoriky, 
prostorové a pravolevé orientace, slovní zásoby a vyjadřování. 
Mentoři, speciální pedagogové i psychologové shodně hodnotí projekt jako zdařilý,  
u konkrétních žáků je zřetelný pokrok, jejich zapojení do projektu přináší očekávaný 
efekt.

Mgr. Soňa Bendová
Externí expert v oblasti inkluzivního vzdělávání projektu
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6) Inkluzivní vzdělávání

Princip inkluzívního vzdělávání je postaven na tom, že do běžné školy jsou přijímány 
všechny děti bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou konstelaci, postižení, 
rasu, příslušnost k menšině a jsou vzděláváni individuálně dle jejich potřeb. Přítomnost 
různorodosti je zde vnímána jako obohacení a přínos. Toto inkluzívní vzdělávání má svá 
pravidla, kterými se liší od vzdělávání dětí se znevýhodněním v běžných školách formou 
integrace. Podstatou snah všech zainteresovaných není pouze umístění znevýhodněného 
žáka do běžné školy, ale především přizpůsobení školy jeho potřebám s důrazem na 
kvalitu vzdělávání a prospěšností pro obě strany.
Inkluzívní (společné) vzdělávání, je založeno na principu, že všichni žáci mají právo být 
vzděláváni ve skupině se svými vrstevníky a mají prospěch ze vzdělávání ve školách  
v místě bydliště. Učitelé, rodiče, asistenti pedagoga i další zainteresovaní úzce 
spolupracují a mají k dispozici odpovídající zdroje, které zohledňují individuální potřeby 
začleněného žáka.
Inkluze nedává příležitost pouze inkludovaným, ale i těm, kteří inkluzi aktivně realizují 
a těm, kteří se jí pouze účastní. Společnost se tak učí nahlížet do reálného světa osob  
s různými typy obtíží či postižení. Systematické vylučování těchto osob by mohlo mít za 
následek ztrátu vzájemné schopnosti porozumět si. Mělo by jít o otevřenou komunikací 
s cílem porozumět druhému a obětovat kousek svého světa. 

V praxi se setkáváme s představou, že inkluze půjde snadno a nejlépe zdarma. Proto jsou 
projekty jako je tento tak důležité, neboť ukazují náročnou cestu, která není jednoduchá  
a aby byla úspěšná, je nutné značné odborné, profesní i finanční nasazení. Přínos projektu 
vidíme mimo jiné v oblastech osobnostního růstu a posunu v myšlení dotčených členů 
většinové společnosti – pedagogů, zdravých spolužáků a (rodičovské) veřejnosti, ale  
i v konkrétně měřitelných výsledcích výchovně vzdělávacího procesu škol. 
V inkluzívním přístupu ke vzdělávání se u dětí často snižuje stresující soutěživost  
a posiluje se atmosféra spolupráce. Také pedagogové, kteří jsou zvyklí vést dialog s dětmi 
s různými typy postižení či znevýhodnění, jsou otevřenější, ale i ochotnější naslouchat 
potřebám a přáním zdravých dětí. 
Dětí, které nemají žádné znevýhodnění, a vzdělávají se v inkluzívní škole, se učí nejen 
porozumění, toleranci, pomoci jeden druhému, ale postupně se také dokáží svobodněji 
podívat samy na sebe a na své potřeby. 
V rámci projektu „Společně za úspěchem“ jde vlastně o prověřování možností zlepšení 
vzdělávání žáků, kteří jsou dnes označováni jako zdravotně nebo sociálně znevýhodnění. 
Je zde praktikován inkluzivní systém umožňující školám získat metodickou a finanční 
podporu, díky které se výrazně zvyšují šance těchto dětí na uplatnění v běžném životě.
Důležitou součástí našeho projektu je síťování relevantních aktérů, které je i nezbytnou 
podporou vedoucí k efektivnímu inkluzívnímu vzdělávání. Probíhala proto pravidelná 
setkávání spolupracujících základních škol Jesenicka, mentorů, metodiků prevence, 
výchovných poradců, školních speciálních pedagogů a psychologů, členů vyjmenovaných 
státních i neziskových organizací zabývajících se inkluzí, péčí o mládež a volnočasovými 
aktivitami dětí a mládeže.  
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Termín síťování navazuje na široké téma sociálních sítí a jejich význam pro budoucnost 
i životní cestu jednotlivců, kteří často pocházejí ze sociálně vyloučených skupin. Toto 
téma představuje jednu z významných výzev, před kterou naše společnost stojí. Je zřejmé, 
že řešení problematiky a příčin sociálního vyloučení vyžaduje využití komplexních 
programů včetně mezirezortní a mezioborové spolupráce. Je tedy důležité realizovat 
spolupráci pomáhajících profesionálů a úřadů v péči o jednotlivce a rodiny, vytvářet  
a posilovat vazby v rámci místní komunity, vytvářet tematicky vymezené platformy pro 
výměnu informací, koordinovat poskytované služby – včetně vytváření plánů pro řešení 
místních problémů. 
Pravidlem síťování je skutečnost, že se potkávají lidé, kteří by se jinak nepotkali  
a vznikají pracovní skupiny, které mají možnost pohotově a účelně reagovat na aktuální 
problémy. Jde o společné hledání řešení, kdy subjekty hledají shodu a koordinují své 
kroky. Jedním ze základních výstupů síťování je, že dochází ke spolupráci institucí  
a organizací, u nichž to dosud nebylo běžné a vzniká zdroj modelových situací i příkladů 
dobré praxe, které mohou být inspirací či motivací pro ty, kteří zatím podobné řešení 
nerealizovali nebo v něm nebyli úspěšní. 
V rámci našeho projektu (při společném setkávání) se u zástupců škol zkvalitňuje  
a rozšiřuje přehled o tom, jak funguje sociální sféra a jaké jsou reálné možnosti sociálních 
pracovníků. Také pohled školy je pro neziskové organizace užitečný, jelikož na uváděné 
potřeby mohou reagovat rozšiřováním svých služeb – např. programy zaměřené na 
podporu a doučování žáků nebo užší spolupráci se školou v   programech zaměřených na 
prevenci rizikového chování. Je důležité stále ladit postupy zúčastněných organizací, aby 
se posilovalo vědomí provázanosti a spolupráce na konkrétních podpůrných opatřeních. 
Prospěšným výstupem by pak měla být například společná metodika směřující k účinné 
podpoře školsky selhávajícího žáka ze sociálně znevýhodněného prostředí.  

Mgr. Lubomír Schneider, 
speciální pedagog, 

ředitel PPP Olomouc
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7) Síť spolupracujících subjektů v oblasti inkluzivního vzdělávání -  
     kontakty

Město Jeseník
Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Kontakt: telefon: 584 498 111, posta@mujes.cz 
www.jesenik.org

Město Zlaté Hory
nám. Svobody 80, 793 70 Zlaté Hory
Kontakty: telefon 584 425 126, mesto@zlatehory.cz
www.zlatehory.cz

Město Javorník
nám. Svobody 134, 790 70 Zlaté Hory
Kontakty: telefon 584 440 144, podatelna@mujavornik.cz
www.mestojavornik.cz 

Policie ČR – územní odbor Jeseník
Moravská 780/4, 790 14 Jeseník 
Kontakty: spojovatelka - 974 766 111, sekretariát - 974 773 550, je.uo.sekretariat@pcr.cz
www.policie.cz

Probační a mediační služba
Nábřežní 290/20, 790 01 Jeseník – Bukovice
Kontakty: telefon 584 459 418, 734 362 936, rpopelkova@pms.justice.cz
www.pmscr.cz

Střediska výchovné péče, MŠMT ČR
SVP Dobrá Vyhlídka, Vyhlídka 1, 787 01 Šumperk
Telefony: 583 284 011, 778 445 825, 778 445 826
Emaily: svp.vedouci@dds-spk.cz, svp.psycholog@dds-spk.cz, svp.etoped@dds-spk.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSPOD)
Karla Čapka 1147, 790 01 Jeseník
Kontakty: telefon 584 498 460, kristyna.michalkova@mujes.cz
http://www.mujes.cz

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová
Komenského 154, 790 65 Žulová
Kontakty:  584 437 164, 584 437 077, vuzulova@seznam.cz
http://www.vuzulova.cz
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Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum 
Olomouckého kraje
Kontakty na ředitelství, zřizovatele, jednotlivá pracoviště PPP a SPC  
na http://ppp-olomouc.cz/kontakty
 Pracoviště Jeseník
 Dukelská 1240, 790 01 Jeseník
 Kontakty: 584 411 829, 724 161 963, pppor@jes.cz
 www.ppp-jesenik.cz

Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník
Priessnitzova 405, 790 01 Jeseník
Kontakty: 584 401 116, 584 414 124, 702 017 429
    Filip Haltmar rediteldd@jesenik.com
http://detskydomov.jesenik.com

Dětský domov a Školní jídelna, Černá Voda
Černá Voda 1, 790 54 Černá Voda
Kontakty: 584 444 052, deti.cernavoda@jes.cz
https://plus.google.com/105099210066558570330/about?hl=cs

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub Jeseník
Tovární 202/3, 790 01 Jeseník
Kontakty: 605 790 980, info@jine-deti.cz

DROM, romské středisko, Brno
Bratislavská 41, 602 00 Brno
Kontakty: 545 211 576, drom@drom.cz
www.drom.cz

Co nabízí Terénní programy a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:

Terénní programy 
Pracovníci terénních programů poskytují poradenství, podporu a pomoc lidem  
v nepříznivé sociální situaci.

S čím terénní pracovníci mohou pomoci?
- poskytnou sociální a právní poradenství
- dlouhodobě podpoří při řešení dluhů
- pomohou při prosazování práv a oprávněných zájmů
- doprovodí na jednání na úřadech 
- pomohou s listinami (vysvětlí obsah listin, pomohou se sepsáním žádostí apod.) 
- asistují při vyřizování dávek sociální péče a podpory
- podpoří při aktivním řešení vlastní situace
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Pracovníci poskytují poradenství, podporu a pomoc rodinám s dětmi v nepříznivé 
životní situaci.

S čím terénní pracovníci mohou pomoci?
- poskytnou sociální a právní poradenství
- pomohou při řešení dluhů (exekuce, oddlužení, …)
- podpoří při vyřizování sociálních dávek
- doprovodí na jednání na úřadech
- pomohou s rodinným rozpočtem
- podpoří při hledání lepšího bydlení
- pomohou při hledání zaměstnání, problémech v práci 
- poradí při problémech dětí ve škole i doma
- podpoří ve vzdělávání dětí
- pomohou při hledání zaměstnání, problémech v práci 

Poskytovatel Lokalita

Boétheia – společenství křesťanské pomoci 
Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi

ORP Jeseník

Seifertova 689/7, 
Jeseník 790 01

Bc. Yvona Wrožynová, DiS.
Telefon: 584 411 684
ad.ubytovna@seznam.cz 
www.boetheia.eu

Člověk v tísni, o.p.s. – Terénní programy 
                                      Sociální aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi

Ostružná, Lipová-lázně, Bělá pod 
Pradědem, Jeseník, Česká Ves, 
Písečná, Mikulovice, Supíkovice a 
Velké Kunětice. 

Pokud bude zájemce o služby 
z jiné obce, může se na pracovníky 
rovněž obrátit. Ke schůzce 
ale bude muset dojít v některé 
ze jmenovaných obcí v terénu, 
nebo v jesenické kanceláři. 

Pobočka Olomouc 
kancelář:
K. Čapka 1147,  
790 01 Jeseník

 
Jan Fukala
Telefon: 777 787 973
jan.fukala@clovekvtisni.cz 
www.clovekvtisni.cz

Darmoděj o.s. – Kontaktní centrum ORP Jeseník
28. října 885,  
Jeseník 790 01

Soňa Rozborilová 
Telefon: 744 424 560 
k-centrum@darmodej.cz 
www.darmodej.cz

Darmoděj o.s. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
– 4.lístek

Volnočasové aktivity pro děti a 
mládež, preventivní programy

ORP Jeseník
Dukelská 1047, 
Jeseník 790 01

Kontaktní osoba: 
Pavel Rotter 
Telefon: 774 416 504 
4.listek@darmodej.cz
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Poskytovatel Lokalita

Darmoděj o.s. – Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi

Javornicko, Žulovsko

17. Listopadu 460, 
790 70 Javorník

Vápenná 118,  
790 64 Vápenná

Kontaktní osoba: 
Bc. Jarmila Šimčíková 
Telefon: 608 760 169 
sas@darmodej.cz, simcikova@
darmodej.cz

Domov Sněženka Jeseník, p.o. – Domov pro osoby se 
ZP 
                                                       Týdenní stacionář

Olomoucký kraj

Moravská 814/2, 
Jeseník 790 01

Mgr. Lenka Kožoušková 
Telefon: 584 411 106, 605 705 125 
reditelka@domovsnezenka.cz 
www.domovsnezenka.cz

Ester z.s. – Terénní programy 
                        Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi 
                        Azylové domy                  

Terénní programy – Vidnavsko, 
Žulovsko, Javornicko

SAS – Javornicko, Žulovsko
Školní 73, 790 70 
Javorník u Jeseníku Eva Svobodová, Abraham Staněk, 

Michaela Matoušová
Telefon: 584 440 141, 
584 440 211, ester.zalesi@seznam.
cz 
www.esterzalesi.eu

Charita Javorník – Denní stacionář Šimon (7 – 50 let) ORP Jeseník (svoz Jesenicko, 
Zlatohorsko)Seifertova 915 

Jeseník 790 01
Marta Nosková 
Telefon: 584 401 270 
stacionar.simon@charita.cz 
www.javornik.charita.cz

Středisko volného času DUHA Jeseník – výukové 
programy pro MŠ, ZŠ a SŠ, zájmové kroužky, letní tábory

ORP Jeseník

Průchodní 154 
Jeseník 790 01

Mgr. Vladislava Fačevicová 
Telefon: 584 401 262, 736 232 109 
duhajes@volny.cz, reditelka.
duhajes@volny.cz 
www.duhajes.cz

Mateřské centrum Krteček – volnočasové aktivity pro 
těhotné matky a rodiny s dětmi

ORP Jeseník

Zámecké náměstí 2 
Jeseník 790 01

Alena Řehová, Radka Trunečková 
Telefon: 774 140 375, 774 628 845 
krtecek.jesenik@seznam.cz 
www.krtecekjesenik.cz
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Poskytovatel Lokalita

Mateřské a rodinné centrum FLEK ORP Jeseník
Městské kulturní 
středisko Javorník, 
Nádražní 160, 
Javorník 790 70

MgA. Zdeňka Morávková PhD. 
Telefon: 608 567 092 
www.facebook.com/
materskecentrumflek 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, 
o.p.s. – Středisko integračních aktivit (nevidomí a 
slabozrací od 15 let)

ORP Jeseník

Tovární 234, 
Jeseník 790 01

Iva Malá 
Telefon: 584 412 697, 736 671 586 
jesenik-odbocka@sons.cz

Slezská diakonie – MATANA Krnov, raná péče ORP Jeseník
Hlubčická 9, 
Krnov 794 01

Bc. Svatava Olejková, Bc. Šárka 
Gaudková 
Telefon: 731 191 868, 737 702 896 
ranapece@sdk.cz 
www.slezskadiakonie.cz

Středisko sociální prevence Olomouc, Poradna pro 
rodinu Jeseník

ORP Jeseník

Dukelská 436, 
Jeseník 790 01

Bc. Jana Kotková, DiS. 
Telefon: 584 414 035, 731 447 453 
ppr.jesenik@ssp-ol.cz 
ssp-ol.cz

Středisko rané péče Olomouc – Regionální centrum pro 
podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a 
kombinovaným postižením

ORP Jeseník

U Botanické zahrady 
282/4, 
Olomouc 779 00

Telefon: 774 734 035 
olomouc2@ranapece.cz 
www.ranapece.cz
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8) Výstupy ze setkávání spolupracujících subjektů

V rámci projektu proběhla v hotelu Slovan v Jeseníku tři setkání relevantních aktérů  
v oblasti inkluzivního vzdělávání v ORP Jeseník  termínech 4. 11. 2014, 19. 2.  a 23. 4. 
2015.
Jednotlivých setkání byly přítomny 3 skupiny aktérů:
1. skupina - 1. stupeň, 
2. skupina – 2. stupeň
3. skupina – Výchovní poradci (VP), speciální pedagogové (SP), psychologové (P), 
metodici prevence (MP), nestátní neziskové organizace (NNO), příspěvkové organizace, 
probační a mediační služba (PMS), poradna pro rodinu (PPR)
Na každé schůzce v první polovině probíhala moderovaná diskuze na daná témata. 
Facilitátorem byla Mgr. Jana Králová.

Z jednotlivých setkání vzešly tyto významné poznatky:
- Pokud by bylo do projektu zapojeno v každé třídě více žáků než dva, byl by tím dán 

prostor k větší flexibilitě.
- Speciální pedagogové a školní psychologové by měli být na každé škole
- Asistenti pedagoga mají v projektu krátké úvazky, více tyto pedagogické
  pracovníky využívat pro žáky 1. stupně.
- Žáci chodí na doučování pravidelně a rádi, ačkoliv to pro ně znamená více práce,… 

může to být známkou toho, že jim v běžné hodině chybí větší individuální přístup 
učitele a tak ho využívají v doučování, kde se pracuje jejich tempem, řeší se jejich 
individuální potřeby, probírá se učivo způsobem „ušitým jim na míru“…

- V rámci projektu byly školy vybaveny kompenzačními pomůckami, které byly školám 
dodány na základě jejich požadavků.

- Absence střediska rané péče, pouze dojíždí.
- Absence přípravných tříd na Javornicku a Vidnavsku.
- Spolupráce škol s nestátními neziskovými organizace je individuální, v některých 

oblastech je nutné zlepšení.
- Absence aktuálních seznamů a náplní pracovních činností terénních pracovníků 

nestátních neziskových organizací, současně chybí seznamy a náplně činnosti, kde  
a jak působí, co plánují, jaké projekty je čekají. Protože mohou pomáhat jen tam, kde 
mají své projekty.

- Aktéři využívají i možnost spolupráce s SVČ DUHA a jejích volnočasových aktivit
- Spolupráce s mateřskými školami je obecně dobrá (zvláště u škol, kde jsou sloučeny  

s MŠ).
- Spolupráce škol s obecními úřady je na dobré úrovni, konkrétně o oblasti inkluze je 

však malé povědomí.
- Je zde nízká informovanost o činnosti PMS
- Velmi dobrá spolupráce škol s OSPOD, výchovné komise probíhají. Zde bych chtěl 

uvést příklad dobré praxe z Kobylé nad Vidnávkou. Na půdě obce se zde konají jednání 
s OSPOD a školou (případové konference), kde se řeší celkové situace problematických 
rodin. Tento příklad ukazuje preventivní řešení problémů v obci.
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9) Příklady dobré praxe

ZŠ Lipová Lázně

1. příklad  
Žákyně díky projektu získala návyk pravidelné přípravy do vyučování. Právě pravidelná 
příprava jí velmi pomáhá. Zdokonalila se i v zápisech učiva, píše si a barevně si vše 
rozlišuje, což jí usnadňuje osvojení učiva nejen v jazycích.
Posun je tak výrazný, že mnohdy sama nabídne řešení jako první ve třídě, což se předtím 
nikdy nestávalo. Tím, že zažívá úspěch, stala se veselejší, klidnější a cílevědomější. 
Reprezentovala naši školu v Krajském kole vědomostní soutěže Eurorebus.

2. příklad
Při startu projektu byla dívka nejistá, roztěkaná, nesoustředěná, odbíhala od tématu.
Pravidelným tréninkem se zlepšila pečlivost, pozornost, soustředění i jistota.  
Bez problémů řeší písmenkové hádanky, skládá slova, vybírá a doplňuje vhodná slova do 
vět, podle obrázků převypráví jednoduchý příběh, s jistotou čte malované pohádky, řeší 
podle klíče zašifrované zprávy, ráda si povídá. 
V matematice řeší jednodušší příklady zpaměti, složitější příklady za pomoci číselné 
osy, sama dokáže sestavit, vyřešit a zkontrolovat si příklady na sčítání a odčítání do 20. 
Při řešení sčítacích trojúhelníků je jí velkou oporou krokování, s jistotou se orientuje ve 
čtvercové síti, podle návodu skládá tangramy, ráda hraje domino.
Má radost z každé jednotlivé činnosti, těší se na každou další. Všechny pracovní listy si 
dívenka odnáší domů k nahlédnutí, pokud některý úkol nestačí např. vybarvit, dodělává 
si doma. Když daný den nemůže, ráda přijde v náhradním termínu.
S žákyní spolupracovala i psycholožka a speciální pedagožka, se kterými konzultovala 
také maminka.
Matka hodnotí pozitivně práci s dívkou, doma ji všichni podporují. Je ráda, že pravidelně 
dostává prostřednictvím e-mailu informace o tom, co se v projektu dělá, jakými 
činnostmi se dcera zabývá v doučování. Začátek školního roku byl pro maminku velmi 
těžký, ke školní docházce přistupovala s velkými obavami. Žákyně má problém se zrakem 

- Byla kritizována velká migrace dětí v některých lokalitách
- Projekt by měl být prezentován na MRJ, SMOJ
- Dobrá je spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Jeseníku a speciálními 

pedagogickými centry Olomouckého kraje, bylo by je však vhodné kapacitně posílit. 
- Aktéři byli Mgr. Lubomírem Schneiderem, ředitelem Pedagogicko-psychologické 

poradny a Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje na každém setkání 
obecně informováni o tématu inkluze a aktuálními informacemi z této oblasti (novela 
školského zákona, zvláště § 16 ). 

Mgr. Zdeněk Bílek
Metodik projektu, ředitel ZŠ Fučíkova, Jeseník
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a pravidelně absolvuje oční rehabilitaci. Pozitivní zprávy od mentorky projektu a nadšení 
žákyně posunuly také maminčino vnímání školní docházky.

3.příklad
Projekt přinesl tomuto žákovi zlepšení výsledků v matematice. Vytvořil si návyk pravidelné 
přípravy, spolupracoval velmi dobře s mentory. V tomto případě se velmi osvědčila práce 
psycholožky v rámci projektu, protože právě tento žák se momentálně nachází ve velmi 
složité rodinné situaci. Konzultace s psycholožkou mu pomáhají najít nový pohled na své 
potíže a trápení. 
Otec tuto pomoc psycholožky pro syna velmi přivítal. Projekt chválí, vnímá pomoc  
a podporu synovi a tím také sobě. 

4. příklad
Díky projektu získal žák pozitivní přístup k učení a k matematice. I přes náročnější učivo 
je sebevědomější. Doučování mu velice pomáhá, zlepšil si i prospěch. Změnilo se jeho 
postavení v třídním kolektivu, je z něj úplně jiný žák. Je veselejší, vstřícný, zmizely obavy z 
učení. Projekt velmi kladně hodnotí i maminka. 

5. příklad 
Jedná se o žákyni, se kterou je třeba v hodinách pracovat často individuálně. I přes 
problémy, které má, jí pravidelná účast v projektu pomáhá překonat náročnější učební 
celky. Dosahuje dobrých výsledků, získala pozitivní přístup k výuce. Je velmi pracovitá, 
nutno vyzdvihnout pravidelnou a pečlivou domácí přípravu, podporu v rodině. Rodiče 
jsou rádi, že byla do projektu vybrána a může v něm aktivně pracovat. Žákyně je úspěšnější 
a sebevědomější. 

6. příklad
Zpočátku byla dívka zamlklá, roztěkaná, snažila se úkolům spíše vyhýbat, byla nejistá, 
málo soustředěná, skákala do řeči. Matka uvažovala i o návratu do předškolního zařízení.
Pravidelným tréninkem se zlepšila pozornost, soustředění, pečlivost i jistota. 
Posílila se technika a rychlost čtení (slova skládá po písmenkách i po slabikách, dokáže 
vybrat vhodné slovo a doplnit do věty, řeší písmenkové hádanky, čte malované pohádky, 
dovede vymyslet jednoduchý příběh z kostek, spojí vhodné dvojice, dokáže podle klíče 
řešit zašifrované zprávy).
V matematice je jí velkou oporou číselná osa. Sčítá a odčítá do 20 pomocí krokování, sama 
sestavuje a řeší příklady, řeší sčítací trojúhelníky, staví z kostek, ve dvojici hraje domino 
(dovede využívat herní strategii, aby vyhrála), skládá tangramy podle návodu, orientuje se 
ve čtvercové síti.
Spolupracuje, má radost z jednotlivých činností. Všechny pracovní listy si dívka odnáší 
domů k nahlédnutí. Když daný den nemůže, ráda přijde v náhradním termínu.
Velmi intenzivně spolupracuje i maminka, přišla se i podívat na práci s dcerou. Také v 
tomto případě proběhly konzultace s psycholožkou a speciální pedagožkou. Zvláště na 
začátku školního roku to byla významná podpora pro rodiče.
Naše škola nemá k dispozici školního psychologa, proto jsme vstupy psycholožky  
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v rámci projektu vždy vítali. Bez rozdílu, jestli už se jednalo o konzultace s žáky, rodiči  
či pedagogy.
Vybrali jsme jen několik příkladů, ale je třeba říci, že všichni rodiče dětí jsou s projektem 
velmi spokojeni. Mají zájem o konzultace s psycholožkou. Vnímají, že projekt je přínosem 
pro jejich děti. Vysoce hodnotí pravidelné informace od mentorů a náplň práce v 
doučování. 

ZŠ Mikulovice 

1. příklad
Žák 8. roč., byl až do 6. ročníku  integrován pro specifické vývojové poruchy učení 
– dyslexii a dysortografii. Projevy sociální nevyzrálosti, sníženého sebevědomí  
a obtížnější přizpůsobivosti negativně ovlivňovaly školní výsledky. Za spolupráce mentora, 
asistenta pedagoga, psychologa, rodičů a ostatních vyučujících došlo k výraznému posunu 
v celkovém přístupu žáka k práci. Žák se stal aktivnějším ve vyučovacích hodinách, více se 
připravoval a dosahoval viditelně lepších výsledků.                                                                                                                
 A jak hodnotí účast v projektu samotný chlapec? V bodech uvádí:
• zlepšil jsem se v předmětech – čeština, matika, přírodopis, dějepis
• více se hlásím
• nemusím se tolik učit doma
• začínám se učit sám od sebe
• mám víc kamarádů                                                                 

2. příklad
Dívka byla do projektu vybrána  kvůli nízkému sebevědomí, velkým neúspěchům ve škole 
a pracovní nezralosti. Za podpory všech složek docházelo u dívky již v průběhu projektu k 
výraznému posílení jejího sebevědomí,  čím dál více se zapojovala do výuky, hlásila se, byla 
aktivnější. V současné době pokud učivu nerozumí, nebojí se zeptat. Viditelné zlepšení je 
především v matematice a v geometrii. Dříve nebyla vůbec schopná bez pomoci  rýsovat. 
Nyní je samostatná a má větší úspěchy ve škole.
A co na to říká  žákyně? „Moc se mi daří, jsem si více jistá, nebojím se přihlásit, často  
se nyní hlásím. Jsem ráda, že sem chodím.“
                                                                                                              
3. příklad
Žák byl zařazen do projektu dle doporučení PPP Jeseník-dyslexie, dysortografie, 
dyskalkulické potíže, žák  z neúplné rodiny. Navštěvoval doučování pravidelně, sám často 
inicioval možnost změny dne i času, a to z důvodu potřeb přípravy na důležitá zkoušení 
či testy. Upřednostňoval  doučování před začátkem výuky, tedy ráno: „Více mi to myslí,“ 
říkával. Práce s ním probíhala ve spolupráci s AP, mentorem, psychologem a vyučujícími. 
Ve F, Čj zůstaly výsledky stejné, v Rj se objevila snaha o zlepšení práce, v D, Př a  Z došlo  
k mírnému  zlepšení. Nejlepší hodnocení ovšem dosahuje v M – zde vyučující zaznamenal 
velký pokrok v oblasti logického myšlení a  chlapec si sám  po sobě dokonce kontroluje 
výpočty. Celkově u něho došlo k posílení sebevědomí. 
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Jeho vlastní sebehodnocení:  - celkové zlepšení
                                                  - poslouchám své učitele
                                            - pomohlo mi to v M, F, ČJ
                                       - když váhám, AP mi vždy pomohla, znovu vysvětlila
                                      - doučování ráno mě bavilo více než odpoledne
                                                                                                                                
4. příklad
Žákyně byla do projektu zařazena hlavně kvůli zanedbaným logopedickým vadám, 
špatnému sociálnímu zázemí a potížím ve vyučování. Dívce se okamžitě věnovaly 
všechny dostupné složky z projektu a navíc ještě také  logopedka, která působí v naší 
škole. Největší pokrok udělala dívka v oblasti řeči. Dočistila sykavky a naučila se 
vyslovovat většinu hlásek. Při běžné mluvě se snaží o správnou výslovnost a nyní 
se s ní dorozumí i ostatní. Konečně si může popovídat se spolužáky o běžných 
věcech. I potíže při vyučování se zmírnily. Je nutné však říci, že je zapotřebí se dívce  
i nadále věnovat.

5. příklad
Žákyně byla do projektu zařazena z důvodu opakování 1. třídy pro neúspěch hlavně 
v JČ, kde jí vůbec nešlo čtení. V projektu ji byla od začátku věnovaná veškerá péče  
a dívka během krátké doby zjistila, že jí tato pomoc velice prospívá. Výrazně se začala 
zlepšovat v  práci se zásobníčkem písmen, se skládáním a utvrzováním tvarů písmen. 
Čtení bylo viditelně lepší, dokázala porozumět čtenému a zvětšila si slovní zásobu. 
Stouplo ji sebevědomí a dokonce se nebojí přihlásit.  Během krátké doby si přivedla do 
projektu také svého bratrance a kamarádky. I ti se dosti výrazně zlepšili s prospěchem. 
A co na to žákyně? ,,Moc mi to pomohlo, chodím sem ráda, nemusím se doma tolik učit.“
                                                                                                               

ZŠ Písečná 

1. příklad
Chlapec poctivě chodil na všechny hodiny a byl vždy připraven se svými úkoly. 
Spolupracujeme s maminkou, která se zúčastnila konzultace s psychologem a byla 
obeznámena s prací speciálního pedagoga. Doma trvá na důkladném vypracování 
domácích úkolů a pracuje s chlapcem. 
Žák měl od začátku školy velice negativní pohled na sebe a na to co dokáže. Nejviditelnější 
byl problém se psaním hlavně velkých písmen. Pletly se mu písmena jako S a L, z a r a 
zároveň je lehký dysgrafik. Písmena čtyři měsíce nacvičoval, opisoval a přepisoval věty 
a krátké texty. Největší nevýhoda pomalého si vybavování písmen byla v psaní diktátů, 
které pro něj byly velmi nemotivující. I když jsem dbala na to, aby psal pouze krátké texty, 
přesto měl spoustu chyb. Zlepšující se písmo vedlo k menšímu stresu a v zápětí ke zlepšení 
známek i k pozitivnějšímu přístupu k českému jazyku celkově. Jako lehký dysgrafik má 
chlapec pořád velmi neúhledné písmo, ale háčky a čárky, které mu na začátku chyběly, si 
dopisuje automaticky již při dopsání slova. Musí se dbát na to, aby si opravil chyby v textu, 
který píše. Nečekala jsem, že zlepšení a zrychlení psaní písmen může mít tak dramatický 
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dopad na celý předmět. Jsem ráda, že jsem měla tuto příležitost a mohla chlapcovi dát čas 
a prostor na docvičení psaní písmen a tím mu dala šanci na zažívání úspěchů v hodinách.

2. příklad
Na začátku školního roku měla dívka problém s výslovností některých hlásek (hlavně 
sykavek), při počáteční výuce písmen se jí písmenka stále pletla. Velký problém nastal, 
když jsme začali hlásky spojovat do slabik. Při psaní si nedokázala tvar písmene vybavit. 
Další problém byl v matematickém pojetí čísla – žákyně nedokázala přiřadit číslici  
k počtu, nepoznala číslice.  Nechápala pojmy plus a mínus nebo porovnej. V rámci projektu 
jsme se začali dívce individuálně věnovat. Mentor a AP se jí věnují v individuálních 
hodinách pravidelně, výuku zaměřují na danou problematiku. Dále se dívce pravidelně 
věnuje logopedická asistentka (přímo u nás na škole) a dívka s maminkou ještě navštěvují 
logopeda v Jeseníku. Výborná je spolupráce s rodinou, hlavně s maminkou, doma 
společně pravidelně pracují. 
V současné době dívka umí všechna písmena, zatím ještě slabikuje, ale dokáže přečíst text 
odpovídající úrovni konce prvního ročníku. Nyní pracujeme na porozumění textu, s tím 
má dívka ještě problém. V současné době již zvládá napsat všechna nadiktovaná písmena, 
slabiky či jednoduchá slova. Se složitějšími slovy má ještě problém. Nyní pracujeme 
také na psaní vět. Zde ještě dívka chybuje při rozdělování slov. Ve výslovnosti hlásek 
dochází k postupnému zlepšení, ale chce to ještě čas. V matematice jí individuální přístup  
a spolupráce s rodinou také velmi pomohla. Bezpečně pozná číslice v oboru 0-20. Umí 
sčítat a odčítat v oboru 0-20 bez přechodu desítky. Umí čísla porovnat. Problém ji ještě 
činí slovní úlohy a početní příklady, kde musí udělat více početních úkonů.
Z mého hlediska projekt Společně za úspěchem dívce velmi pomohl. Doufám, že i nadále 
bude projekt probíhat a pomůže tak i ostatním dětem, které to budou potřebovat.

ZŠ Stará Červená Voda          
                      
1. příklad 
Žákyně byla vřazena do projektu z důvodu minimální znalosti českého jazyka, přistěhovala 
se s rodinou ze Slovenska. Znala pouze slovenský a romský jazyk. Při příchodu do naší 
školy byla velmi ostýchavá, stydlivá a zakřiknutá. 
Brzy po nástupu byla vřazena na základě těchto skutečností do projektu „Společně za 
úspěchem“, jenž by jí měl pomoci se lépe začlenit mezi ostatní děti, zlepšit komunikaci  
s okolím a hlavně pomoci ve výuce českému jazyku, jenž je pro ni novým komunikačním 
prostředkem.
S žákyní byly vykonávány hlavně komunikativní činnosti formou hry, říkadel, básní  
a následně i doplňování. Častými dotazy, rozhovory, popisy obrázků a vykonávaných 
aktivit se dívka velmi rychle počala zlepšovat, často některé spolužáky i předčila v 
pojmenování různých předmětů a požadovaných cvičení a činností. V rámci projektu s 
ní pracujeme podle potřeby jednu až jednu a půl hodiny týdně.
Někdy ještě použije i slovenské výrazy, to v případě, že nemůže rychle najít vhodné české 
slovo. Velký pokrok nastal v posledním měsíci, kdy se pomalu, ale jistě vytrácí ostych  
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z vyjadřování a žačka se častěji a s radostí sama zapojuje do různých debat a rozhovorů 
ve výuce i v mimoškolních činnostech (družina, kroužky…). Dokonce se naučila i čistě 
vyslovovat hlásku „ř“, což cizincům často činí velké problémy. 
Z uvedených pokroků a výsledků je určitě vidět, že projekt „Společně za úspěchem“ po 
svém zahájení již kladné výsledky přináší a pomáhá dětem, které ostatním nestačí či 
mají nějaké nevýhody (pomalejší chápání, sociální či nepodnětné prostředí, zhoršené 
komunikační schopnost…). 

ZŠ Vápenná

1. příklad
Při hodině dívka nerada mluvila, když tak velice potichu. Psaní bylo neúhledné, 
zaměňovala písmena, špatně psala některé tvary písmen. V matematice nebyly poznat 
číslice, stále přepisovala a velice pomalu počítala. V průběhu začala výborná komunikace, 
snažila se pečlivěji psát a rychleji počítat. Za podpory učitele se dále v hodinách zlepšuje. 
Ve spolupráci s rodiči a o.s. Darmoděj se daří zlepšovat problémy s učivem. Na konci 
roku bez problémů přečte slova, text, který napíše – zlepšila úpravu. Za podpory zrychlila 
své počítání a úpravu v matematice. Nejvíce se projevila komunikace v hodině. Nebojí se 
hlásit a běžně si povídat.
Celoročně se spolupracuje s oběma rodiči. Jakýkoliv problém se snaží hned řešit. Dohlížejí 
i na domácí přípravu.

2. příklad
Dívka se zapojila do projektu na začátku školního roku 2014/2015.
Na začátku měla problémy hlavně s diakritickými znaménky, zaměňovala či zapomínala 
na tečky a čárky. Chybovala při doplňování i/y. 
V průběhu doučování se zlepšovala. Nejhorší známku z diktátů v čj má dvojku. Je hodně 
snaživá, častěji se hlásí a méně chybuje. Rychleji pochopí nové učivo.
Výborná je spolupráce také s rodinou. Dívce se doma věnuje její starší sestra, která s ní 
opakuje a upevňuje probrané učivo. Doma se sama naučila dělení se zbytkem.
Dívka je úspěšnější, sebevědomější a aktivnější. 

3. příklad 
Jedná se o žákyni s hraničním pásmem LMR a epilepsií.
Na začátku školního roku měla dívka velké výkyvy ve znalosti v učivu. Byla nesebejistá, 
dlouho váhala s odpovědí na otázku. 
V průběhu školního roku však nastalo hlubší upevňování učiva, delší procvičování  
a trvalejší znalosti.
Za podpory pravidelné domácí přípravy a pravidelného navštěvování doučování, cíleného 
na daný problém se začala viditelně zlepšovat.
Dobrá spolupráce je s rodiči i s ostatními vyučujícími. Ke konci školního roku učivo zvládá  
s drobnými nedostatky, jen občas chybuje, zlepšení je viditelné. Dívka je sebejistější, 
zvládá učivo s logickými úvahami.
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ZŠ ZLATÉ HORY 

1. příklad
V průběhu projektu „Společně za úspěchem“ vykazuje největší pokrok žák sedmého 
ročníku. Chlapec se pravidelně účastní všech vyučovacích hodin individuálního 
podpůrného programu a projevuje velkou snahu o zlepšení.
Výrazně se posunul vpřed v matematice, zlepšil se v numerickém počítání a byl schopen 
zvládnout postupy řešení slovních úloh, i když logický úsudek má velice slabý.
Za velice důležitý považuji fakt, že si chlapec pravidelnou a poctivou docházkou osvojil 
schopnost systematicky plnit své povinnosti. 

2. příklad
Do edukačních aktivit projektu „Společně za úspěchem“ se nejlépe zapojila žákyně 
třetího ročníku. Na začátku realizace podpůrného programu to byla nejistá dívenka bez 
sebevědomí, velmi hodná, ale ostýchavá, která nerada hovořila před třídou. V průběhu 
projektu projevila obrovský zájem o doučovací hodiny a svou pravidelnou docházkou  
a velkou snahou se nejvíce posunula jak v učivu, tak v osobním růstu. Dívka se na hodiny 
moc těší a přichází vždy v časovém předstihu. Největší pokrok prokázala v českém 
jazyce, matematice a ve vzdělávací oblasti  Člověk a svět. V loňském školním roce dívka 
velmi často chyběla z důvodu vysoké nemocnosti a učivo stále doháněla. Letos je na tom 
zdravotně mnohem lépe a ve třídě se i díky tomu cítí jistější. Dívenka své pokroky vnímá 
velmi pozitivně a motivují ji k dalšímu vzdělávání, vzorně si plní úkoly a ve třídě sklízí 
uznání ostatních dětí za svoji snahu a zlepšení. Na rozdíl od jiných zapojených žáků z 
projektu mám pocit, že i rodina začala více spolupracovat, rodiče vidí, že pravidelná 
příprava a návaznost na doučovací hodiny mají na jejich dítě pozitivní vliv. 

3. příklad
Chlapcova školní neúspěšnost byla způsobena zřejmě nižším pásmem jeho rozumových 
schopností. Hoch se velmi těžce srovnával s přibývajícím učivem v Přírodovědě  
a Vlastivědě. Neukládal si učivo v souvislostech, neorientoval se v mluvnických kategoriích 
v ČJ. Nesystematicky se připravoval na vyučování, byl slabý v testech, nové učivo ztěžka 
chápal. Ve škole byl pasivní, bez výraznějšího zájmu. Méně komunikoval.
Z pedagogicko – psychologického vyšetření vyplývá, že žák navazuje kontakt pomaleji, 
bývá patrná jeho celková nejistota a neklid. V rozhovoru je pasivní, je třeba se hodně 
vyptávat. Ve verbálním projevu se projevuje značná nejistota a slabší obratnost a plynulost 
ve vyjadřování.
Celkově jsou rozumové schopnosti chlapce v pásmu nižšího průměru.
Aktuálně na základě probraného učiva řešíme s chlapcem dílčí úkoly, věnujeme se 
sebehodnocení, sebekontrole a organizací práce, sledujeme přípravu na vyučování podle 
rozvrhu. 
Chlapec se do režimu doučování aktivně zapojil, na doučování přichází pravidelně a má 
velkou snahu se zlepšovat. Oceňuji jeho přístup a kvalitativní posun vpřed. 



-  26  -

ZŠ Žulová 

1. příklad  
Žák se zapojil do programu v září 2014 jako prvňáček. Vybrán byl podle testů u zápisu 
do školy a po konzultaci s učitelkou v mateřské školce. Chlapec byl na začátku značně 
nervově labilní, při práci stále chodil kolem lavice, tahal se za rukávy, za tričko, zrychleně 
dýchal, ve stoji se stále pohupoval, projevoval se u něj nervový neklid. Jeho grafomotorika 
byla velmi slabá. Nedokázal psané tvary udržet na lince, držel křečovitě tužku a při 
psaní stále vzdychal. Bylo vidět, že mu to činí velké obtíže. Nedokázal pracovat v klidu, 
nesoustředil se na práci, práci nedokončoval, neudržel oční kontakt. Jeho sebevědomí 
bylo velmi nízké. 
V rámci projektu měl doučování 2x týdně 45 min. Uvolňovali jsme napětí celého 
těla, ramenní kloub a nakonec zápěstí. Hodně času jsme věnovali také rozhovorům, 
ujišťováním, že na chybu má právo každý, chlapec potřeboval neustále ujišťovat, že je vše 
v pořádku, že opravdu dělá to, co se po něm chce. Potřeboval velmi často chválit. 
Při práci v doučování se postupně zklidňoval, jeho nervové napětí ustupovalo a v současné 
době je velmi šťastný a aktivní prvňáček. Psaní do písanky se mu daří, krásně čte a rád 
přemýšlí a pracuje v matematice. Je sebevědomý a velmi milý chlapec se zájmem o práci. 
Zcela vymizelo vstávání z lavice, tahání se za oblečení a strach z neúspěchu. Dokáže se za 
svou práci pochválit. Rád se zapojil do recitační soutěže a touží vystupovat na dětských 
představeních jako herec a zpěvák. 

2. příklad
Žák se zapojil do projektu od září 2014. Patřil mezi prospěchově slabší žáky. Hlavně  
v českém jazyce se projevovaly nedostatky a chyby i v učivu nižších ročníků. Při 
samostatné práci byl nepozorný, nesoustředěný a těžko chápal i jednoduché úkoly. 
Potřeboval téměř ve všech předmětech pomoc a dohled vyučujícího. V průběhu projektu 
dochází pravidelně na doučování, kde se za pomoci interaktivní tabule, pracovních listů, 
tabletu a didaktických her zdokonaluje v probíraném učivu.  V současné době nastalo 
zlepšení hodnocení v českém jazyce, přírodopise a anglickém jazyce o jeden stupeň. V 
průběhu konání projektu dobře spolupracuje matka žáka s mentorem, psychologem, 
speciálním pedagogem, asistentem.
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10) Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

V projektu „Společně za úspěchem“ byla realizována klíčová aktivita číslo 3, jejímž cílem 
bylo vytvořit základní strategický dokument věnující se rozvoji převážně základního 
školství v regionu. Vznikla tak Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání ve 
správním obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník. 
Do tvorby této strategie byli zapojeni zástupci základních škol, mateřských škol, středních 
škol, zástupci města, neziskových organizací a vzdělávacích institucí, veřejnosti, ale  
i dalších institucí, které se zabývají pomoci dětem v regionu (OSPOD, SPC, pedagogicko-
psychologická poradna). Jedná se tak o komplexní dokument, který byl citlivě koncipován 
na místí podmínky ve SO ORP Jeseník. Pomocí této strategie dochází k rozpracování 
vládní a krajské strategie pro rozvoj vzdělávání v ČR.
Stejně jako celý projekt, byla i strategie orientovaná na podporu inkluzivního vzdělávání, 
které je moderním školským fenoménem. Ve strategii tedy najdeme stručnou analytickou 
část, která se věnuje současnému stavu vzdělávací soustavy v regionu. Pomocí moderních 
strategicko-plánovacích metod byly identifikovány silné a slabé stránky oblasti, stejně 
tak hrozby a příležitosti k rozvoji. Podrobná analýza ukázala směry, kterými by se mohlo 
školství ubírat v následujících letech. Došlo k vytvoření strategických cílů, kterých  
se budou řídící struktury snažit dosáhnout pomocí akčního plánu, který tvoří součást 
strategie.
Ve zkratce a zjednodušení můžeme říci, že v následujících letech bude docházet  
k systematické podpoře pedagogů a dalších školských pracovníků, kteří budou 
podporováni, jak finančně tak metodicky, s cílem šířit mezi ně principy inkluzivního 
vzdělávání. Dále bude docházet k utužování informační výměny mezi zmíněnými 
subjekty s cílem koordinovaně podporovat šíření dobré praxe v celém regionu. Bude se 
také zajišťovat materiální a technické vybavení škol tak, aby mohly poskytovat žákům to 
nejlepší možné vzdělání s ohledem na moderní trendy a nejnovější poznatky.
Důsledné naplňování strategie povede k rozvoji informovanosti, personálního 
zabezpečení, stabilizaci školského prostředí a celkovému rozvoji a zkvalitňování školské 
soustavy ve SO ORP Jeseník.  
Vize „Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání ve SO ORP Jeseník“:
 „Školský systém ve správním obvodu ORP Jeseník je místem, kde jsou vítány všechny 
děti bez ohledu na jejich odlišnosti. Kvalitní a dobře motivovaní pedagogové dokáží 
pracovat s různorodou skupinou dětí a ty jsou tak lépe připraveny na životní situace, 
které je v budoucnu potkají.“

Bc. Jiří Navrátil
Externí expert projektu pro oblast strategického plánování
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11) Co je OSPOD?

Hojně používaná zkratka OSPOD představuje zjednodušené označení pro orgán sociálně-
právní ochrany dětí, přičemž tímto orgánem může být obecní úřad, obecní úřad obce  
s rozšířenou působností, krajský úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce 
ČR nebo Úřad pro mezinárodní ochranu dětí. Stěžejním zákonem, upravující uvedenou 
oblast, je pak zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů.
Nejčastěji se však s danou zkratkou setkáte v pojetí, kdy označuje odbor či oddělení 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností (velmi často oddělení či odbor na městském 
úřadě nebo magistrátu), který se věnuje agendě sociálně-právní ochrany dětí. 
Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý 
vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, 
působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a zabezpečení náhradního 
rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno  
ve vlastní rodině.

Na koho se zaměřuje?
Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti od narození do 18 let věku,
a) jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo 

nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti;
b) které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato 

osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají 

školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol 
nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin 
nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným 
činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské 
soužití;

d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických 
osob odpovědných za výchovu dítěte;

e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou 
důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;

f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte 
opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich 
umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;

g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými  
za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;

h) které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími 
doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu 
rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu;

 pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě 
ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.
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S kým spolupracuje?
Sociálně-právní ochrana dětí spolupracuje s širokou paletou nejrůznějších institucí 
a organizací. V případě oddělení sociálně-právní ochrany dětí při Městském úřadě  
v Jeseníku mezi ně nejčastěji patří Okresní soud v Jeseníku, Policie ČR (služba kriminální 
policie a vyšetřování i obvodní oddělení), základní a mateřské školy v regionu, probační 
a mediační služba, Okresní státní zastupitelství v Jeseníku, Úřad práce ČR, Kontaktní 
pracoviště Jeseník, neziskové organizace poskytující sociální služby (např. Darmoděj, 
Ester), zařízení ústavní výchovy a dalšími institucemi a odborníky (např. dětští lékaři, 
psychologové, mediátoři) v souladu s potřebami řešení konkrétního případu. 

Jaké má kompetence a nástroje
Kompetence a nástroje sociálně-právní ochrany dětí vycházejí z příslušného zákona. Aby 
je bylo možné využít, je potřeba, aby se orgán sociálně-právní ochrany dětí o problémové 
situaci dítěte dozvěděl. Jsou jasně stanovené postupy a zdroje informací například 
od Policie ČR, ale podnět nebo informaci o problémové situaci může dát kdokoliv,  
ať už se jedná o základní školu, dětského lékaře nebo např. souseda. Aby bylo možné 
se tímto podnětem do hloubky a s potřebnou intenzitou věnovat, tak je potřeba, aby 
byly informace v podnětu přesné a konkrétní. Zároveň by měla být situace v rodině  
i v duchu výše uvedeného textu závažná nebo opakovaně nedobrá. To by mělo vycházet  
z individuálního posouzení dané situace. Může se však stát, že situace může být závažná  
i v případech, kdy je v rodině materiální zázemí v pořádku a rodina se jeví na první 
pohled jako bezproblémová. V případě předání podnětu může orgán sociálně-právní 
ochrany v případě potřeby podnět anonymizovat. Zároveň je však potřeba doplnit, že 
v rámci vedení spisové dokumentace jsou vedeny také citlivé informace, které nelze v 
plném rozsahu předávat v rámci komunikace se školou. 
Mezi základní nástroje práce orgánu sociálně-právní ochrany dětí patří zejména 
komunikace s dětmi i s rodinou, spolupráce s podpůrnou sítí rodiny a dítěte a také 
komunikace s dalšími institucemi a organizacemi. Přímá komunikace je nutnou součástí 
práce a její neodmyslitelnou součástí. Může mít charakter pohovoru na úřadě, telefonické 
komunikace, elektronické komunikace, ale v neposlední řadě i komunikace s rodinou 
nebo dítětem v jejich přirozeném prostředí v rámci sociálních šetření. 
Při řešení situace dítěte se využívá co nejširší podpůrná síť, která může stabilizovat nebo 
zlepšit podmínky pro dítě. Kromě nejrůznějších organizací a institucí to je často také 
širší rodina, která může být významnou oporou pro řešení krizové situace. Mimo rodinu 
bývají podpůrnou sítí také poskytovatelé sociálních služeb, kteří pomáhají s fungováním 
rodiny a mají větší prostor se rodině věnovat. 
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí umožňuje v případě potřeby prošetření poměrů 
nezletilého nebo mladistvého vstupem do domu nebo bytu, kdy je toto oprávnění 
zakotveno přímo v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí. Toto šetření probíhá za účasti 
dospělé osoby. Pokud to vyžadují okolnosti, tak má orgán sociálně-právní ochrany dětí 
také právo na pohovor s dítětem bez účasti zákonného zástupce dítěte. Tento pohovor 
může probíhat v domácnosti, ale také například ve škole.
Dalším nástrojem, který může při řešení situace v rodině využít, jsou výchovná opatření. 
Ty by měli navazovat ve chvíli, kdy již není možné využít nižších stupňů způsobu práce  



-  30  -

s dětmi nebo rodinou. V celém procesu práce s rodinou by měl být ctěn právě stupňovitý 
charakter, kdy tomu, kdy se rodina ocitne ve spolupráci se sociálně-právní ochranou 
dětí, by mělo předcházet využití všech ostatních institutů (nástroje školy, dobrovolná 
spolupráce s poskytovatelem sociální služby apod.). Pokud však nedojde ani spolupráce 
v rámci sociálně-právní ochrany dětí k hmatatelným výsledkům, tak je možné uložit 
v rámci výchovných opatření napomenutí (rodiče nebo dítěte), dohled nad výchovou 
dítěte, omezení (zákaz zdržovat se v nějakém prostoru nebo s určitými lidmi), využít 
odbornou poradenskou činnost (např. poradna pro rodinu) a mediace. Tyto nástroje by 
měli vést ke zlepšení situace v rodině a je potřeba stanovit je tak, aby odpovídali dané 
situaci a bylo možné kontrolovat jejich plnění. Jsou také předstupněm před obdobnými 
nástroji, které může uložit soud. 
V případě přestupků u mladistvých a v případě šetření trestních záležitostí v přípravném 
řízení a následně v režimu soudnictví ve věcech mládeže je orgán sociálně-právní ochrany 
účastníkem těchto řízení a v některých případech také opatrovníkem nezletilého nebo 
mladistvého.  V těchto případech se pracovník sociálně-právní ochrany dětí účastní také 
většiny úkonů v rámci řízení (projednání přestupku, podání vysvětlení, výslech, řízení  
u soudu apod.). 
Nejkrajnějším řešením v případě, kdy poměry v rodině jsou natolik nevyhovující, že 
trvale poškozují zájmy dítěte a nedaří se situaci řešit, v případech akutního ohrožení 
nebo v případech, kdy dítě vzhledem k výchovným a dalším problémům nemůže nadále 
zůstat v domácím prostředí, může nastat situace, kdy dojde k podání návrhu k soudu na 
umístění dítěte do ústavního zařízení nebo k někomu ze širší rodiny. To může proběhnout 
formou předběžného opatření nebo řízením o nařízení ústavní výchovy, případně svěření 
do pěstounské nebo poručenské péče. I v případě předběžného opatření, které nastává 
v případech potřeby akutního řešení umístění do zařízení, následuje řízení o nařízení 
ústavní výchovy. Soud přitom vždy zkoumá důvodnost podaného návrhu a rozhoduje 
na základě návrhu a podkladů, které jsou k návrhu doloženy. Kromě ústavní výchovy 
nastává někdy situace, kdy dochází k nařízení ochranné výchovy. Liší se také typologie 
zařízení. Může se jednat o dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, 
ale někdy také o zařízení pro dětí vyžadující okamžitou pomoc nebo střediska výchovné 
péče. V některých případech je také nenahraditelná role diagnostických ústavů, které 
následně doporučují vhodný typ zařízení u dětí, u kterých není zcela jasná příčina 
řešených problémů. Zároveň je ale velký důraz kladen na využití širší rodiny a zároveň na 
oblast náhradní rodinné péče tak, aby co nejvíce dětí mělo možnost vyrůstat v domácím 
prostředí. 

Kolik na to má času a co všechno vlastně dělá
Kompetence orgánu sociálně-právní ochrany dětí mají obecní úřady obce s rozšířenou 
působností. V případě Městského úřadu Jeseník je spádovou oblastí celé území okresu 
Jeseník. V rámci oddělení sociálně-právní ochrany dětí se dvě pracovnice zabývají 
náhradní rodinnou péči a ostatní pracovnice mají na starosti všechny ostatní případy, 
přičemž mají vždy přidělen určitý rozsah obcí. Informace ohledně rozdělení obvodů jsou 
k dispozici na webových stránkách města Jeseník. Na každého pracovníka má připadat 
600-800 dětí ve spádovém území, přičemž tento počet by měl odrážet také dopravní 
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dostupnost a rozlehlost regionu. Vzhledem k charakteru Jesenicka je někdy obtížné 
a náročné zajistit vše v ideální podobě, přičemž jsou ale vždy naplňovány zákonné 
povinnosti, které zákon o sociálně-právní ochraně dětí stanovuje.
Jak už bylo uvedeno výše, tak sociálně-právní ochrana dětí spolupracuje s širokou paletou 
organizací a institucí. Obsahem práce je mimo rozsáhlou administrativu široký rozsah 
aktivit od účasti u výslechů nezletilých a mladistvých, přes účast na jednání u soudů  
v nejrůznějších typech řízení, kde je orgán sociálně-právní ochrany určen opatrovníkem, 
šetření v domácnostech, návštěvy u dětí v zařízeních minimálně jednou za tři měsíce, 
oblast náhradní rodinné péče, zpracování zpráv pro soud, policii a mnoho dalších aktivit. 
Z toho vyplývá, že zaneprázdněnost a vytíženost pracovníků je velká a orgán sociálně-
právní ochrany dětí má zpravidla při řešení situace zejména koordinační roli a možnost 
intenzivní práce s rodinou a její navštěvování s vysokou intenzitou není kvůli plnění 
všech stanovených povinností možné. Proto je velmi důležitá spolupráce a vzájemná 
informovanost se všemi dalšími organizacemi a institucemi, které jsou s rodinou  
v kontaktu.

Návaznost na školství
Sociálně-právní ochrana by měla být zapojena až ve chvíli, kdy jsou vyčerpány všechny 
ostatní nástroje, které je možné využít v rámci systému školství, sociálních služeb nebo 
případně výkonu samosprávy. Obecně je vnímána jako represivní orgán, který ale i přes 
zákonem dané kompetence také z velké části má preventivní charakter. Proto je potřeba 
počítat s tím, že v případě nespolupracující rodiny se může stát, že ani sociálně-právní 
ochrana dětí nezajistí to, že rodina začne fungovat a nějakou dobu bude trvat, než se 
vyčerpají prvotní nástroje spolupráce a bude možno přistoupit k těm represivnějším. 
Jedním z nástrojů, které škola má a může využít ještě před zapojením orgánu sociálně-
právní ochrany dětí, jsou výchovné komise. Metodický pokyn ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy taxativně počítá s tím, že výchovná komise je využívána  
v případech, kdy dojde k neomluveným absencím. Výchovná komise jako nástroj práce  
s žákem a rodinou lze však využít i v případech, kdy jsou u žáka řešeny výchovné 
problémy. Navíc v případech, kdy se nejedná o jednorázové problémy, tak je možné na 
výchovnou komisi přizvat také pracovníka sociálně-právní ochrany dětí. Mělo by však 
jít o případy, kdy škola předpokládá, že je reálné riziko, že výchovná komise nesplní svůj 
účel a nepovede ke zlepšení nebo vyřešení situace. 
V případě neomluvené absence je možné předat po projednání ve výchovné komisi  
a další neomluvené absenci podnět na orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo v případě 
velkého počtu neomluvených hodin přímo na Policii ČR pro podezření z ohrožování 
mravní výchovy mládeže. Orgán sociálně-právní ochrany následně může využít svých 
nástrojů práce s dítětem a rodinou, a pokud to nevede k řešení situace, tak postoupí 
neomluvenou absenci k projednání přestupku zákonných zástupců. Pokud by rodina 
pobírala dávky pomoci v hmotné nouze, tak v případě uložení sankce v rámci projednání 
přestupku, tak by mohlo dojít k pozastavení výplaty dávek až na tři měsíce. 
V rámci naplňování svých úkolů provádí pracovník sociálně-právní ochrany dětí 
pohovor s dítětem, který může probíhat v domácím prostředí, ale v důvodných případech 
může probíhat také v prostorách školy. Výklad ministerstva k tomuto paragrafu je přitom 
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takový, že tento pohovor může v případě potřeby probíhat také bez účasti pracovníka 
školy. Pro dítě je často již stresující pohovor s pracovníkem sociálně-právní ochrany dětí. 
Vzhledem ke zkušenostem pracovníků však je možné v rámci pohovoru s dítětem zjistit 
potřebné informace k aktuální situaci v rodině. Dítě, se kterým je veden pohovor, však má 
v případě účasti pracovníka školy při pohovoru s dítětem obavy a snižuje se tak přínosnost 
a možnost získání potřebných informací, které by vedli k co nejlepšími posouzení situace 
dítěte a rodiny. Proto je dobré tyto pohovory realizovat bez přítomnosti pracovníka školy.

Co napsat závěrem
Sociálně-právní ochrana je důležitým partnerem pro řešení situace dětí, které mají 
větší a opakované výchovné problémy nebo v rodině zásadně selhávají základní funkce. 
Před využitím této spolupráce je však dobré využít ostatních nástrojů, které škola má. 
V případě nejasností, jak danou situaci řešit se lze obrátit a zkonzultovat další postup 
s příslušným pracovníkem oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu 
Jeseník. Oddělení sociálně-právní ochrany však není schopno zajistit přímé dohlížení  
v rodině na hygienu, přípravu do školy nebo zajištění pomůcek. Zejména v případech, 
kdy rodina nechce spolupracovat, tak ani orgán sociálně-právní ochrany dětí nemusí být 
tím, komu se podaří situace v rodině udržet nebo zlepšit. Škola je důležitým partnerem 
pro řešení situace v mnoha rodinách a vzájemná spolupráce je dobrou cestou, jak se může 
dařit řešit situace v rodinách tak, aby nedocházelo ke zbytečným negativním dopadům 
na dítě. 

Kovalčík Jiří, Mgr.
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

člen týmu odborných řešitelů strategie
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12) Fotodokumentace
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