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Pracovníci Ostravské univerzity řeší již od dubna  tohoto roku projekt Phare 2003 v oblasti
rozvoje lidských zdrojů „Systém dalšího vzdělávání učitelů základních škol v oblasti
sociální práce“. Organizačně projekt zajišťuje, tak jako i další projekty obdobného
charakteru, Centrum informačních technologií Ostravské univerzity. Garanti projektu jsou
prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. a Mgr. Martin Malčík. Manžerkou projektu je Mgr.
Zdeňka Kantorová. Cílem projektu je zajištění základních podmínek pro prevenci negativních
sociopatologických jevů v běžných podmínkách školních tříd základních škol. Projekt vznikl
ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Kurz „Management sociální práce se žáka základní školy“

V rámci tohoto projektu byl vytvořen kurz „Management sociální práce se žáky základní
školy“, který je akreditován v rámci DVPP MŠMT ČR. Kurz  je zaměřen primárně na učitele
druhého stupně základní školy, na management základních škol, na učitele – preventisty a na
další pedagogické pracovníky základních škol. Samotný kurz je členěn do dvou částí –
teoretické a výcvikové. 
Teoretická část kurzu probíhá distanční formou. Pro kurz byly vytvořeny studijní opory.
Účastníci této teoretické části absolvují tři jednodenní tutoriály. Lektory teoretické části jsou
PhDr. Ivana Fialová, PhDr. Miriam Prokešová Ph.D., Dr. Michal Kolář, Bc. Lýdia Poláčková,
Mgr. Judita Kachlová, Taťána Niklová a  Mgr. Richard Kolibač.
Systém čtyř studijních opor s názvem „Management sociální práce se žáky základní školy“
pokrývá základní teoretické oblasti potřebné pro učitele v praxi. Jedná se o oporu „Sociální
interakce ve vztahu učitel žák“ autorky PhDr. Miriam Prokešové, Ph.D., dále velmi žádaná
publikace odborníka, ale zejména zkušeného pracovníka v oblasti školní šikany PeadDr.
Michala Koláře „Školní násilí a šikanování“. Pokračováním v uvedené problematice je
publikace „Agrese a oběti násilí“  PhDr. Ivany Fialové, na kterou navazuje publikace autorek
Judity Kachlové, Lýdie Poláčkové a Taťány Niklové, které aktivně pracují s aktivisty sociálně
patologických jevů na školách, „Sociálně patologické jevy a sociální práce“. A nakonec
studijní opora, kterou účastníci kurzu studují nejdříve. Celá teoretická část kurzu je
realizována distančně, proto je nutno účastníky stručně seznámit s tím, jak se distančně
vzdělávat, což skýtá opora s názvem „Distanční forma vzdělávání“ od Mgr. Richarda
Kolibače.
Výcviková část kurzu je realizována formou týdenního výcvikového pobytu, na kterém
učitelé provádějí tréninkový výcvik, učí se řešit krizové situace, zvládat komunikaci
s agresivním žákem a rodičem atd. Lektory výcvikové části jsou PhDr. Jan Svoboda, který
připravil koncepci této výcvikové části, PhDr. Leona Němcová, PhDr. Tereza Kimplová, Mgr.
Marek Biolek, PhDr. Petr Šišák a dipl. psycholog Jiří Šimonek. Rovněž pro tuto speciální
výcvikovou část kurzu byly zpracovány materiály, které jsou praktickým vodítkem pro učitele
při řešení situací ve škole. Jedná se o dvě publikace „Praxe učitelů základních škol
v prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů“ a „Dialogová forma výuky
společenské, rodinné a sexuální na základní škole. Podpůrné techniky výuky
rozpracované podle doporučovaných celků v rámci prevence výskytu sociálně
patologických jevů“ autora PhDr. Jana Svobody.



Organizace kurzu „Management sociální práce se žáka základní školy“

Kurz „Management sociální práce se žáky základní školy“ začíná výcvikovou částí
dvacetičlenných skupin učitelů, která je organizována v objektu vzdáleném od rušivých vlivů
tak, aby sociální interakce celých skupin byly maximální. Před kurzem je klima tvořící se
skupiny zmapováno metodou „Barvy života“ jejímž autorem je dipl. psycholog. Jiří Šimonek.
Mapování je prováděno elektronicky a to tak, že přihlášení účastníci kurzu vyplní zajímavý
dotazník, který je následně vyhodnocen, viz webová stránka www.daps.cz. Lektor, který
provádí celotýdenní výcvik s uvedenou skupinou učitelů základní školy je tak předem
informován, o jakou skupinu se jedná a svůj výcvik podle toho modifikuje. Odezvy učitelů,
kteří prošli výcvikem, jsou více než pozitivní. Nejen, že si nacvičili, jak konkrétně řešit
konfliktní situace se žáky, jejich rodiči, ale navíc často bylo největším přínosem pro ně to, že
„poznali sama sebe“, jak se s nadšením někteří vyjadřují. O výcvik je značný zájem díky
pozitivním referencím učitelů, kteří jej již absolvovali. Jedná se ke dnešnímu dni celkem o
175 učitelů, celkem počítáme s 215 učiteli. Výcvik je totiž zcela něco jiného, při výcviku
každý jedinec prožívá situace, musí aktivně jednat a prožitek si odnáší sebou spolu
s informací. Bohužel při vzdělávání učitelů na výcvik v této oblasti „nezbývá čas“, teoretické
vědomosti o tom, jak něco udělat nemohou nahradit reálné situace. 
V rámci teoretické části kurzu učitelé, kteří prošli výcvikem, se zaměřují na sociální práci
s jednou třídou, kterou s vybrali. Před začátkem této sociální práce je opět metodou „Barvy
života“ zmapováno klima ve třídě a na konci školného roku bude znovu zmapováno –
očekává se změna klimatu pozitivním směrem.provedeno totéž. Celý kurz „Management
sociální práce se žáky základní školy“ napomáhá ke zlepšení vztahů mezi žáky, učiteli a žáky,
mezi učiteli a tím i ke zlepšení klimatu ve třídě, v celých základních školách a tím zmírňuje
výskyt sociálně patologických jevů a omezuje předčasné ukončení školní docházky některých
žáků, ovšem za předpokladu, že všichni učitelé druhého stupně tento kurz absolvují. Prozatím
toto je zcela realizováno na dvou školách ZŠ V Zálomu, Ostrava Zábřeh a ZŠ Rostislavova,
Ostrava-Vítkovice. Zajímavé je, že ředitelé škol v Moravskoslezském kraji, kde výsledky
testování žáků v oblasti matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů
firmou SCIO byly nejslabší, odmítli nabízenou možnost zkvalitnit svůj učitelský sbor
v oblasti sociální práce se žáky i přes dodatečnou telefonickou výzvu, kromě písemné
nabídky, kterou předem obdrželi. Naopak ředitelé základních škol, kde testování žáků
vypovídalo o dobré kvalitě výsledků školy v této oblasti, reagovali pozitivně na výzvu. 

Poděkování

Podařilo se vytvořit systémový kurz pro oblast sociální práce učitelů základních škol, který
obsahuje výcvik i nutnou teorii, pružně reaguje na současné sociální jevy na základních
školách. Každé dítě, které bude uchráněno před školní šikanou a dalšími patopsychologickými
jevy a které si proto neponese toto postižení dále, bude děkovným milníkem pro pracovníky
podílející se na projektu.
Děkujeme pracovníkům Ostravské univerzity: PhDr. Miriam Prokešové, Ph.D., PhDr. Janu
Svobodovi, PhDr. Leoně Němcové, PhDr. Tereze Kimplové, Mgr. Marku Biolkovi, PhDr.
Petru Šišákovi a Mgr. Richardu Kolibačovi. Rovněž děkujeme vedoucím kateder pedagogické
fakulty OU doc. Šimíčkové a doc. Júliu Sekerovi, že členy katedry v této záslužné činnosti
podpořili.
Děkujeme za spolupráci Bc. Lýdii Poláčkové, Mgr. Juditě Kachlová a Taťáně Niklové, které
do projektu vnesly své zkušenosti z práce s preventisty na školách Moravskoslezského kraje. 
Velmi si vážíme ochoty spolupracovat na této ožehavé otázce současné základní školy u
odborníků, kteří mají celorepublikové renomé. Děkujeme dipl. psychologovi Jiřímu



Šimonkovi za možnost využití mapování sociálního klimatu, PaedDr. Michalu Kolářovi za
ochotu připravit pro kurz speciální studijní oporu o šikaně a podílet se na tutoriálech a PhDr.
Ivaně Fialové za ochotu připravit studijní oporu zaměřenou na školní násilí a podílet se na
tutoriálech.
V neposlední řadě děkujeme manažerce projektu Mgr. Zdeňce Kantorové za příkladné řízení
projektu, za pečlivou organizační přípravu všech akcí na projektu, které jsou pozitivně
hodnoceny.

Konkrétní informace o projektu a kurzu naleznete na www.osu.cz/phare2003rlz/projekt1.

Erika Mechlová

Kontakty: Prof. Erika Mechlová , tel .59 7460 276
                Mgr. Martin Malčík   , tel. 59 7460 124
                Mgr. Zdeňka Kantorová, tel. 59 7460 597

http://www.osu.cz/phare2003rlz/projekt1



