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Sociální pedagog – charakteristika: 

Sociální pedagog plní ve škole především tyto úlohy: 

Provádění cíleného sociálního šetření u dětí a žáků nacházejících se v nepříznivé 

sociální situaci, analýza této situace a poskytování navazujícího sociálního 

poradenství k jejímu řešení. 

Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi jinými subjekty, např. 

poskytovateli sociálních služeb, poskytovateli zdravotních služeb, orgány sociálně-

právní ochrany dětí, obecními a krajskými úřady, Policií České republiky, obecní 

policií a orgány veřejné moci. 

Zajišťování a provádění sociálně-výchovné prevence negativních jevů a sociální 

práce s osobami, skupinami nebo komunitami sociálně vyloučenými nebo 

ohroženými sociálním vyloučením. 

Sociální pedagog se podílí na řešení problematiky žáků ohrožených školním 

neúspěchem, a to v následujících oblastech: 

• nízká motivace ke vzdělávání;  

• dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;  

• nedůslednost ve školní přípravě;  

• kázeňské přestupky;  

• nedůsledné rodičovské vedení;  

• sociokulturně znevýhodněné prostředí. Sociální pedagog funguje jako 

zprostředkující článek mezi rodinou a školou: komunikuje s rodiči žáků 

a učiteli, v případě potřeby pak též se zainteresovanými institucemi, které se 

životem a školní docházkou zmíněných dětí zabývají. 

 

Hlavní cíle, plán práce: 

• podporovat a motivovat vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků 

• poskytovat sociálně právní poradenství rodinám 

• podporovat rodiny sociálně znevýhodněných žáků, stanovit a koordinovat 

společně stanovenými kroky postup při řešení nepříznivé sociální situace 

a eliminovat tak negativní dopady na vzdělávání dětí 

• pomoc s přípravou na přijímací řízení (přihlášky, doučování apod.) především 

sociálně znevýhodněným žákům 
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• preventivně působit na žáky prostřednictvím sociálně terapeutických aktivit 

• posilovat komunitní charakter školy 

• depistáž ohrožených žáků (izolace, týrání, zanedbávání, zneužívání, šikana, 

sociálně patologické jevy, kriminalita) 

• pomoc s přípravou žáků na nástup do prvního ročníku a jejich udržení 

v hlavním vzdělávacím proudu prostřednictvím sociálně-aktivizační činnosti 

a socioterapeutické činnosti,  

• pomoc rodinám s přípravou žáků do školy, pomoc se zajištěním doučování 

• podpora smysluplného trávení volného času (pořádání volnočasových aktivit, 

případně jejich zprostředkování)  

• zlepšování sociálních a hygienických návyků v rodině ve spolupráci s rodiči,  

• vyjednávání finanční podpory na aktivity žáků ze sociálně znevýhodněného 

prostředí ve spolupráci s nadacemi a nadačními fondy.  

• spolupráce se školním poradenským pracovištěm (speciální pedagog, metodik 

prevence pro I. a II. stupeň, výchovný poradce), třídními učiteli a asistenty 

pedagoga 

• spolupráce s úřady (městský úřad, úřady práce apod.) a dalšími státními 

i neziskovými institucemi 

• podílení se na realizaci projektů zaměřených na prevenci sociálně 

patologických jevů, besed, exkurzí a dalších projektových aktivit 

 

Časový harmonogram vytýčených úkolů: 

• Září: 

o Vypracovávání koncepce Teen´s Clubu, organizační záležitosti - letáky, 

přihlášky 

o Tvorba letáku a propagace kroužku Žákovský parlament I. stupně 

v jednotlivých třídách od 2. ročníku 

o Pomoc při adaptaci nové paní asistentky pro žáky z Ukrajiny, úzká 

spolupráce s paní asistentkou, hlavně při organizačních záležitostech 

na začátku školního roku, požadavcích třídních učitelů a další 

problematice týkající se žáků z Ukrajiny 

o Vedení hodin Češtiny jako druhého jazyka pro ukrajinské žáky 

ve spolupráci s paní asistentkou pod záštitou speciálního pedagoga 
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a příprava vhodných materiálů na hodiny. Výuka probíhá každý 

pracovní den o 1. a 3. vyučovací hodinu. 1. hodina je určena žákům 

2. stupně a 3. hodina pro žáky 1. stupně. 

o Aktualizace koncepce ŠPP  

o Komunikace s ÚP ČR ohledně možných forem pomoci 

o Komunikace s rodiči žáků v rámci řešení jejich nepříznivé situace - 

problémy s dětmi doma i ve škole, hledání možných řešení 

o Účast na poradách vedení školy, asistentek pedagoga, úzká 

spolupráce se speciálním pedagogem, schůzky ŠPP 

• Říjen: 

o Ukončení náboru do školního Teen´s Clubu a Žákovského parlamentu 

I. stupně a zahájení jejich činnosti, pravidelné přípravy a plánování 

aktivit 

o Pokračování výuky Češtiny jako druhého jazyka pro ukrajinské žáky 

a příprav na hodiny, úzká spolupráce s asistentkou pro tyto žáky, také 

individuální podpora 

o Spolupráce s neziskovými organizacemi – Diakonie Litvínov a Charita 

Most, společná jednání o klientech, kteří jsou zároveň žáky naší školy 

o Konzultace s rodiči a pedagogickými pracovníky - řešení problémových 

situací u žáků a jejich rodin 

o  Účast na pravidelných poradách vedení školy, asistentek pedagoga, 

úzká spolupráce se speciálním pedagogem, schůzky ŠPP 

o Navázání spolupráce s Domovem pro seniory Naděje v Litvínově 

a plánování spolupráce v dobročinných aktivitách 

o Depistáž sociálně znevýhodněných žáků ve škole - individuální 

podpora, sociální šetření 

 

• Listopad: 

o Vedení školního Teen´s Clubu (Po, Stř, Čt, Pá) a kroužku Žákovský 

parlament pro I. stupeň (Út) 

o Pokračování výuky Češtiny jako druhého jazyka pro ukrajinské žáky 

a příprav na hodiny, úzká spolupráce s asistentkou pro tyto žáky, také 

individuální podpora 
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o Domluvení termínu vystoupení dětí z Klubíku Sluníčko a Teen´s Clubu 

v domově pro seniory 

o Účast na pravidelných poradách vedení školy, asistentek pedagoga, 

úzká spolupráce se speciálním pedagogem, schůzky ŠPP 

o Konzultace s rodiči a pedagogickými pracovníky - řešení problémových 

situací u žáků a jejich rodin 

o Příprava výrobků na Jarmark, zahájení kroužku Vaření v rámci Teen´s 

Clubu 

o Práce se schématem Identifikace sociálně znevýhodněných žáků, 

spolupráce se třídními učiteli 

o Sociální šetření v domácnostech – řešení nepříznivé sociální situace 

rodin 

• Prosinec 

o Vedení školního Teen´s Clubu (Po, Stř, Čt, Pá) a kroužku Žákovský 

parlament pro I. stupeň (Út) 

o Pokračování výuky Češtiny jako druhého jazyka pro ukrajinské žáky 

a příprav na hodiny, úzká spolupráce s asistentkou pro tyto žáky, také 

individuální podpora 

o Účast na pravidelných poradách vedení školy, asistentek pedagoga, 

úzká spolupráce se speciálním pedagogem, schůzky ŠPP 

o Konzultace s rodiči a pedagogickými pracovníky - řešení problémových 

situací u žáků a jejich rodin 

o Sociální šetření v domácnostech – řešení nepříznivé sociální situace 

rodin 

o Účast na Jarmarku s dětmi z Klubíku Sluníčko a Teen´s Clubu 

o Příprava na vystoupení, organizační záležitosti 

o Vystoupení dětí z Klubíku a Clubu v Domově pro seniory Naděje  

o Depistáž sociálně znevýhodněných dětí v MŠ 

o Pokračování v práci s posuzovacím schématem Identifikace sociálně 

znevýhodněných žáků 

• Leden 

o Pomoc s adaptací naší další asistentky pro podporu žáků z Ukrajiny, 

úzká spolupráce 

o Zahájení snídaňových klubů 
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o Vedení školního Teen´s Clubu (Po, Stř, Čt, Pá) a kroužku Žákovský 

parlament pro I. stupeň (Út) 

o Pokračování výuky Češtiny jako druhého jazyka pro ukrajinské žáky 

a příprav na hodiny, úzká spolupráce s asistentkou pro tyto žáky, také 

individuální podpora 

o Účast na pravidelných poradách vedení školy, asistentek pedagoga, 

úzká spolupráce se speciálním pedagogem, schůzky ŠPP 

o Konzultace s rodiči a pedagogickými pracovníky - řešení problémových 

situací u žáků a jejich rodin, sociální šetření 

o Pokračování v práci s posuzovacím schématem Identifikace sociálně 

znevýhodněných žáků, spolupráce s třídními učiteli 

o Spolupráce s neziskovými organizacemi a OSPOD 

 

• Únor 

o Dokončení práce s posuzovacím schématem Identifikace sociálně 

znevýhodněných žáků 

o Vedení školního Teen´s Clubu (Po, Stř, Čt, Pá) a kroužku Žákovský 

parlament pro I. stupeň (Út) - Karneval a Valentýn 

o Pokračování výuky Češtiny jako druhého jazyka pro ukrajinské žáky 

a příprav na hodiny, úzká spolupráce s asistentkou pro tyto žáky, také 

individuální podpora 

o Účast na pravidelných poradách vedení školy, asistentek pedagoga, 

úzká spolupráce se speciálním pedagogem, schůzky ŠPP 

o Vedení snídaňových klubů 

o Konzultace s rodiči a pedagogickými pracovníky - řešení problémových 

situací u žáků a jejich rodin, sociální šetření 

o Navázání spolupráce s Lesní správou v Litvínově ohledně lesní 

pedagogiky a naplánování termínu setkání 

o Spolupráce s neziskovými organizacemi a OSPOD 
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• Březen 

o Vedení školního Teen´s Clubu (Po, Stř, Čt, Pá) a kroužku Žákovský 

parlament pro I. stupeň (Út) 

o Pokračování výuky Češtiny jako druhého jazyka pro ukrajinské žáky 

a příprav na hodiny, úzká spolupráce s asistentkou pro tyto žáky, také 

individuální podpora 

o Účast na pravidelných poradách vedení školy, asistentek pedagoga, 

úzká spolupráce se speciálním pedagogem, schůzky ŠPP 

o Vedení snídaňových klubů 

o Konzultace s rodiči a pedagogickými pracovníky - řešení problémových 

situací u žáků a jejich rodin, sociální šetření 

o Individuální a pravidelné sezení s dětmi - při jejich špatné sociální 

situaci (výsledky schématu - je ohrožené sociálním vyloučením), 

zvýšení motivace a podpora 

o Spolupráce s neziskovými organizacemi a OSPOD 

o Spolupráce s Klubu důchodců - možnost nalezení hlídací babičky 

či dědečka do naší školy (čtení s dětmi, popř. doučování) 

o Plánování besed s lidmi se zajímavým povoláním či pamětníků, 

oslovování organizací - motivace dětí v Klubíku a Klubu 

• Duben 

o Spolupráce s MÚ Litvínov ohledně exkurzí a aktivit na letní školičku 

o Zapojení se do projektu Ukliďme Česko 

o Uskutečnění besedy člověka se zajímavým povolání 

o Vedení školního Teen´s Clubu (Po, Stř, Čt, Pá) a kroužku Žákovský 

parlament pro I. stupeň (Út) 

o Pokračování výuky Češtiny jako druhého jazyka pro ukrajinské žáky 

a příprav na hodiny, úzká spolupráce s asistentkou pro tyto žáky, také 

individuální podpora 

o Vedení snídaňových klubů 

o Účast na pravidelných poradách vedení školy, asistentek pedagoga, 

úzká spolupráce se speciálním pedagogem, schůzky ŠPP 

o Konzultace s rodiči a pedagogickými pracovníky - řešení problémových 

situací u žáků a jejich rodin, sociální šetření 
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o Individuální a pravidelné sezení s dětmi - při jejich špatné sociální 

situaci (výsledky schématu - je ohrožené sociálním vyloučením), 

zvýšení motivace a podpora 

o Spolupráce s neziskovými organizacemi a OSPOD 

• Květen 

o Příprava na letní školičku - tvorba letáčků, vylepení po škole, 

vytipovávání žáků, plánování aktivit 

o Pokračování výuky Češtiny jako druhého jazyka pro ukrajinské žáky 

a příprav na hodiny, úzká spolupráce s asistentkou pro tyto žáky, také 

individuální podpora 

o Účast na pravidelných poradách vedení školy, asistentek pedagoga, 

úzká spolupráce se speciálním pedagogem, schůzky ŠPP 

o Vedení snídaňových klubů 

o Konzultace s rodiči a pedagogickými pracovníky - řešení problémových 

situací u žáků a jejich rodin, sociální šetření 

o Individuální a pravidelné sezení s dětmi - při jejich špatné sociální 

situaci (výsledky schématu - je ohrožené sociálním vyloučením), 

zvýšení motivace a podpora 

o Spolupráce s neziskovými organizacemi a OSPOD 

• Červen 

o Vytipování žáků vhodných na letní školičku a předání přihlášek, 

plánování aktivit 

o Výběr přihlášek, rozdávání bezinfekčnosti 

o Pokračování výuky Češtiny jako druhého jazyka pro ukrajinské žáky 

a příprav na hodiny, úzká spolupráce s asistentkou pro tyto žáky, také 

individuální podpora 

o Účast na pravidelných poradách vedení školy, asistentek pedagoga, 

úzká spolupráce se speciálním pedagogem, schůzky ŠPP 

o Vedení snídaňových klubů 

o Konzultace s rodiči a pedagogickými pracovníky - řešení problémových 

situací u žáků a jejich rodin 

o Individuální a pravidelné sezení s dětmi - při jejich špatné sociální 

situaci (výsledky schématu - je ohrožené sociálním vyloučením), 

zvýšení motivace a podpora 

o Spolupráce s neziskovými organizacemi a OSPOD 
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• Červenec 

o letní školička – spolupráce na výukových i volnočasových aktivitách, 

absolvování exkurzí s dětmi, menších výletů, dohled nad nimi  

o administrativní práce, archivní a skartační činnost 

o výběr a objednání vhodných pomůcek do Klubu na příští školní rok 

o plán práce na příští školní rok, samostudium – nápady a inspirace 

na aktivity 

• Srpen 

o výpomoc v MŠ Tylova – o letní provoz s větším množstvím dětí 

z dalších mateřských škol 

o administrativní činnost 

o dovolená 

 

 

 

 

 

 

 

 


