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Cílem této metodiky je představit Program včasné péče Klubíčko tak, aby zájemce o 

tuto problematiku dostal informace o tom, jak zařízení předškolní výchovy, zaměřené 

na vzdělávání, co nejefektivněji provozovat. Metodika by měla pomoci odpovědět, na 

co Program včasné péče Klubíčko reaguje, s jakými problémy pracuje a jakým 

způsobem. 

V rámci metodiky jsou tedy popsány různé oblasti provozu zařízení, které má za cíl co 

nejlépe připravit děti předškolního věku ze sociálně vyloučeného prostředí na vstup 

do běžné mateřské školy nebo školy základní. Zároveň také v rámci této přípravy 

pracovat s rodiči, aby byly posíleny jejich dovednosti v oblasti vzdělávání i výchovy 

jejich dětí předškolního věku. 

V úvodu metodiky se pokusíme co nejlépe vysvětlit, s kým se v Klubíčku pracuje. 

Z jakého prostředí děti docházející do Klubíčka pocházejí a s čím se často potýkají 

rodiče těchto dětí. Po tomto, spíše teoretickém úvodu, popíšeme, na co všechno je 

potřeba myslet. V rámci metodiky se dočtete také konkrétní kazuistiky. Na závěr je 

velký prostor věnován přílohám. 

Doufáme, že tato metodika může pomoci těm, kteří v oblasti předškolního vzdělávání 

pracují a setkávají se s dětmi a rodiči z komplikovaného sociálního prostředí. Metodika 

vznikla jako jeden z výstupů projektu r.č: CZ.1.07/1.2.03/04.0008. V případě, že čtenář 

metodiky bude mít jakýkoliv dotaz nebo komentář, budeme rádi, když se nám ozve. 

Aktuální kontakty najde vždy na www.ponton.cz. 

 

 

 

http://www.ponton.cz/
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Bc. Jakub Václavů, výkonný ředitel Pontonu, občanského sdružení a tým programu včasné 
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Část první. 

Program včasné péče Klubíčko 

Program včasné péče Klubíčko (dále i Pvp Klubíčko) nabízí dětem a rodinám ze 

sociálně znevýhodněného prostředí z Plzně a blízkého okolí bezpečnou alternativu 

předškolního zařízení a podporu fungování rodiny. Program je rozdělen na dvě 

základní aktivity předškolní výchova Klubíčko a terénní aktivity. Obě dvě činnosti se 

doplňují, pracuje se se stejnými rodinami a pracovnice pracující v terénu zároveň 

pracuje 3 dny v týdnu také v samotném zařízení pro děti. 

Primárně program reaguje na různé důvody rodin vedoucí k nezařazení dětí do 

běžných mateřských škol (rodiči podceňovaný význam předškolního vzdělání, špatná 

ekonomická situace v domácnosti, absence pozitivní zkušenosti s předškolní výchovou 

v rodině, nedůvěra a obavy o vytržení dítěte z rodinného prostředí atd.).  Umožňuje 

rodinám bezplatné (jen příspěvek na stravu a pitný režim a výlety dětí) zapojení dětí 

do předškolního zařízení s individuálním přístupem a účast na aktivitách, kde je možné 

se potkat s ostatními rodiči. 

Pravidelnou účastí v předškolním zařízení Klubíčko si děti osvojí základní 

sociálně-kulturní návyky nezbytné pro další úspěšné fungování v klasickém 

předškolním i základním vzdělávání.  Dále je kladen důraz na spolupráci s rodinou tj. 

zapojení rodin do aktivit a plánování a osobnostního rozvoje dětí. Díky této činnosti se 

pracovnice v terénu přirozeně dostává do kontaktu s rodinami dětí a pomocí 

konzultací, motivačních aktivit a plánů spolupráce s rodinou tak působí preventivně 

proti sociálnímu vyloučení rodin. Program byl zahájen již v roce 1998 a využívá 

principů vzdělávacího programu Začít spolu a je na území kraje svým individuálním 

přístupem, zaměřením na cílovou skupinu a rozsahem, ojedinělý. Tento vzdělávací 

program klade velký důraz na individuální přístup, kterým se snaží dbát na rozvoj 
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silných a posílení slabších stránek dítěte a tím posiluje schopnost bezproblémové 

integrace dítěte do společnosti. Do tohoto programu je zapojena celá řada škol a 

školek v celé ČR. 

V rámci aktivit v roce 2013 je v projektu realizován inovativní postup při práci s 

rodiči. Dosavadní způsob práce byl zaměřen pouze na individuální práci s rodičem 

konkrétního dítěte. V rámci snahy o vyšší efektivitu a hledání nových postupů budeme 

realizovat (od března) semináře zaměřené na tyto témata: Finanční gramotnost (dluhy 

– exekuce, půjčky, bydlení), Práce (úřad práce, pracovní agentury), Význam vzdělávání 

(optimální vývoj dítěte od početí do vstupu na ZŠ). Další inovací je rozšíření 

logopedické reedukace vad řečí u dětí navštěvujících Pvp Klubíčko. Vzhledem k 

špatnému mluvnímu vzoru v rodinách a zanedbání včasné logopedické péče přichází 

do programu děti se závažnými logopedickými vadami. Logopedická náprava se týká 

přibližně 80 % všech dětí navštěvujících projekt. 

Zapojení rodičů a aktivity pro rodiče: 

Rodiče dle pravidel přivádějí a odvádějí své dítě ze zařízení. Dítě, které bez 

řádného zdůvodnění do programu nedochází, bývá po několika upozornění rodičů 

vyloučeno z programu tak, aby byla co nejvíce využívána kapacita zařízení. Na začátku 

spolupráce je rodičům nabídnuta spolupráce i mimo oblast vzdělávání jejich dítěte – 

tzv. Plán spolupráce s rodinou. Rodiče tedy mohou získat podporu při zvládání jejich 

obtíží (bydlení, dluhy apod.), což je důležité, protože mají mnohdy celou řadu 

problémů, které je odvádějí od jejich rodičovských povinností (vzdělávání dítěte, 

aktivní příprava a participace na jeho volném čase apod.) 

Rodiče dětí i jejich příbuzní a přátelé se mohou účastnit tzv. Motivačních aktivit. 

Ty jsou koncipovány jako aktivity, při kterých rodiče spolupracují se svým dítětem a 

pracovnicemi Pvp Klubíčko, nebo mají možnost vidět, co se jejich děti naučily 

(výtvarné aktivity, maškarní besídka, loučení s předškoláky, Mikulášská besídka apod.) 
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Cíle projektu: 

• Posílení slabých i silných stránek dítěte a zvýšení šance na bezproblémový 

vstup do ZŠ,  

• zprostředkování volnočasových, výchovných a ozdravných aktivit pro děti (např: 

návštěvy divadla pro děti, výlety na dětská hřiště, pravidelné návštěvy 

knihovny, chození do solné jeskyně a bazénu) 

•  individuální práce s rodiči na vzdělávání dítěte i v oblastech problematiky 

práce, dluhů a bydlení a poskytnutí dalších informací, zejména v oblastech, jak 

s dítětem pracovat v jeho přirozeném prostředí 

• zapojení romské komunity – zvýšení informovanosti o výhodách a přínosech 

předškolního vzdělávání (cca. 50% rodičů a jejich dětí se považují za Romy)  

• síťování mezi institucemi a nabízení spolupráce (UMO 1 až 4, ZŠ, MŠ, neziskové 

organizace) 

Kapacita a doba provozu1: 

Kapacita zařízení pro předškolní výchovu je 17 dětí/v jeden okamžik, ročně je to 

cca 23 dětí. 

Zařízení pro předškolní výchovu funguje v pracovních dnech od 7:30 do 15:00 a 

kopíruje školní rok. Terénní aktivity (práce v rodinách) probíhají po celý rok, 

minimálně jeden den v týdnu, zejména pak v pondělí a ve čtvrtek.  Vyhodnocování 

individuálních plánů a dalších dokumentů ke klientům (+ dovolené pracovnic) se 

uskutečňují o letních prázdninách. 

Program je realizován v sídle občanského sdružení (prostory základní školy 

speciální), kde má sdružení pro účely projektu dlouhodobě pronajaté prostory o 

velikosti 90m2 (herna, jídelna a výuková místnost, wc, koupelna, kancelář). 

                                                 
1
 stav k lednu 2013 
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Personální zabezpečení: 
V programu včasné péče pracují ideálně 4 pracovnice na 3,5 úvazku. Díky 

projektu hrazeného z Operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost 

bylo tohoto stavu také dosaženo. V programu pracuje vždy jedna sociální pracovnice 

(VŠ) a dále pak pracovnice s mnoha odbornými kurzy (logopedický asistent, finanční 

poradenství, práce s problémovými dětmi) a mnohaletou zkušeností s prací s 

komplikovanou cílovou skupinou. Další pracovnice (již 15 let) je Romka, což často 

umožnuje lepší pochopení a porozumění situace rodičů i dětí, kteří využívají nabídky 

projektových aktivit. 

DENNÍ PROGRAM Předškolní výchovy Klubíčko 

Klubíčko je otevřeno v době od 7:30 do 15:00 hod a kopíruje dobu školního 

roku2. Příchod dětí je do 9:00 hod. 

 

7:30 - 9:00 - ranní příchod dětí, ranní úkoly - rodiče společně s dětmi vypracovávají 

úkoly, svačinka 

 9:00 – 9:45 - ranní kruh, probírání daného tématu, dny v týdnu, barvy, tvary roční 

období, měsíce v roce, rozcvička, básničky, písničky 

 

9:45 - 10:00  svačinka 

10:00 - 11:00 - Centra aktivit. V Pvp Klubíčko je 10 center aktivit a každý den jsou 

využívány dvě centra, je to řízená činnost zaměřená na rozvoj jemné motoriky, 

zrakového vnímání, rozvoj myšlení apod. 

11:00 - 12:00 - Pobyt venku – akce mimo Pvp Klubíčko (vycházky do blízkého okolí) 

12:00 – 12:30 - Oběd 

                                                 
2
 Zachovávání provozu tak, jak je organizován školní rok, tedy ne-provoz v době prázdnin apod. považujeme za 

užitečný. Rodiče i děti si tak zvykají na rytmus v roce, který je brzy čeká po nástupu do základní školy. 
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12:30- 13:30 - odpolední klid 

13.30- 15:00 - vyzvedávání dětí,  

 

odpolední aktivity: 

• předškolní výchova pro starší děti 

• grafomotorické listy pro mladší děti,   

• logopedická péče – děti starší 4,5 roku  

Předškolní výchova pro starší děti – rozvoj matematických představ, prohlížení 

a jmenování jednotlivých obrázků s dospělým, rozhovor nad obrázky, vyprávění, 

prostorová orientace, zrakové vnímání 

Grafomotorické listy pro mladší děti - rozvoj matematických představ, 

prohlížení a jmenování jednotlivých obrázků s dospělým, rozhovor nad obrázky, 

vyprávění, prostorová orientace, zrakové vnímání, rozšiřování slovní zásoby ,rozvoj  

sluchového vnímání, rozlišování hlásek, slabik a slov. 

Logopedická péče – děti starší 4,5 roku – každodenní procvičování říkanek 

básniček, sykavek atd. 

Mimořádné aktivity v Pvp Klubíčko 

Jednou měsíčně se koná motivační aktivita. Motivační aktivita je zaměřena 

výtvarně, formou vystoupení nebo formou výletu. 

Jednou měsíčně se koná akce se vstupným – zoo, divadlo, kino, muzeum. 

Jednou za dva měsíce se realizuje návštěva městské knihovny ve Smetanových 

sadech v Plzni. 

Každý týden je návštěva logopedky, která zajišťuje pro děti logopedickou péči. 

Tato návštěva se realizuje každý pátek. 
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Metodika výpočtu Sledování podpořenosti uživatelů – rodiče3 

V rámci Pvp Klubíčka je sledováno, jak jsou rodiče dětí zapojení do aktivit 

programu. Aby bylo hodnocení transparentní a jasné, byly definovány oblasti, 

kterých se rodiče zúčastňují (nebo by měli) 

 

• účast na motivační aktivitě – podle toho, kolika aktivit z maximálně možného 

počtu se zúčastnil, 0 - 100% 

Př: Byly-li jen 3 aktivity za 3 měsíce, kdy klient byl v programu, 100% je 3 

• Plán spolupráce s rodinou se do možného maxima povinně započítává pouze 

pokud dítě není úspěšně podpořeno. Pokud je dítě úspěšně podpořeno, 

nezapočítává se plán spolupráce s rodinou. V tom případě se započítává, zda 

bylo cílů z plánu dosaženo nebo ne, případně jaká část 0 – 100%4 

• vypracování ranního úkolu s dítětem – Počítá se, kolikrát rodič s dítětem ranní 

úkoly vypracoval za dobu, kdy je dítě v projektu.  

Př: dítě je v projektu 1 měsíc a přišlo 20 krát - proběhlo cca 20 ranních úkolů 

(viz. evidence v PC poskytovatele). Když se rodič zúčastnil 10 a více, získává 

hodnotu Ano. Přišlo-li dítě 10 krát z 20 dní a rodič se zúčastnil 5ti a více ranních 

úkolů, získává hodnotu Ano. To znamená, že hodnota Ano je tehdy, když se 

rodič zúčastní 50% ranních úkolů, kdy je jeho dítě v Pvp Klubíčko. 

 

Jako úspěšně podpořený je brán rodič, který dosáhl 50 % 

 

 

                                                 
3
 Pro potřeby projektu: Program včasné péče Klubíčko 

Reg.č. projektu: CZ.1.07/1.2.03/04.0008 
4
 Plán spolupráce s rodinou je uzavírán jen tehdy, je-li k tomu důvod. Nemusí být tedy uzavřen se všemi uživateli. 
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Metodika úspěšně podpořených dětí v Pvp Klubíčko 
 

Vypočítá se docházka v procentech za každé monitorovací období5 a 

započítávají se pouze dny, kdy bylo Pvp Klubíčko v provozu. Poté se z výsledných 

číselných hodnot udělá jeden závěrečný průměr, který ukazuje průměrnou docházku 

do projektu za celou dobu v rámci pololetí (maximálně tedy 3 monitorovací období). 

Poté se k procentům docházky přičtou procenta za splněný individuální plán. 

Z tohoto součtu se poté také udělá průměr, který zobrazuje konečný výsledek a to 

jestli je dítě bráno jako podpořené nebo ne. 

Zdroje dat k výpočtu: Docházkový list, Individuální plán dítěte 

 

Vzorec pro výpočet: 

 
průměrná docházka v 1 MO + průměrná docházka v 2 MO + průměrná docházka v 3 MO (v %) 

                                                             

 počet monitorovacích období 
 

                                                                              + 
        dosažená procenta za naplnění individuálního plánu 
 

   ↓ 
                                       hodnota X 

 
 
Hodnota X / 2 = výsledek 

 
 

Jako podpořenou osobu chápeme uživatele, který v daném pololetí dosáhl ve 
výsledku 65 % a více z možných 100%. 

                                                 
5
 V projektu to byly 3 měsíce 
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Prostředí sociálního vyloučení 

Původ konceptu sociálního vyloučení, sociální exkluze, lze hledat v 60.tých 

letech minulého století ve Francii, kde lidé žijící v chudobě byly označováni jako „les 

exclus“ Ve svém původním pojetí však tento koncept odkazuje spíše k materiálním 

nedostatkům a k chudobě jako takové, na kterou je nahlíženo z ekonomické 

perspektivy. Až později termín odkazuje na nedostatky v rovině sociální. Chudobu je 

tedy možné chápat také jako nemožnost plné participace ve společnosti jako celku. 

S problematikou sociálního vyloučení se v současnosti setkáváme na mnoha 

místech světa, de facto na každém kontinentu a v každém státě, například v USA, 

v latinské Americe, ve velké Británii apod. „ Ve jmenovaných zemích tvoří městskou 

chudinu často lidé s menšinovou etnicitou. V USA Afroameričané a lidé hispánského 

původu, ve Velké Británii přistěhovalci z bývalých afrických a asijských koloniích, Ve 

francii přistěhovalci ze severní Afriky a jejich potomci. Není těžké vysvětlit, proč tomu 

tak je. Normy, postoje a znalosti, které rodiče v těchto kulturách předávají svým 

dětem, fungují třeba dobře v původním prostředí dané menšiny. V odlišné kultuře 

Evropy či Severní Ameriky, kde se úspěch zakládá na formálním vzdělání a na hodnotě 

individuálního úsilí, se však mění v handicapy. K tomu se přidává vždy přítomná 

institucionální diskriminace, sklon etablované většiny vyloučit příslušníky menšiny 

z provozu společenských institucí – veřejné správy, vzdělávacího systému a především 

ze systému práce a směny. V České republice jsou to většinou Romové, kdo se ocitli na 

okraji a jsou nuceni pod tlakem vlastních dispozic i vnějších vlivů na okraji zůstat.“6 

Nutno dodat, že sice platí, že většinou jsou to v Českém prostředí Romové, kteří 

žijí v prostředí sociální exkluze (při použití její nejširší možné definice). Na druhou 

stranu ale platí, že do stavu sociálního vyloučení, nebo stavu, kdy sociální vyloučení 

                                                 
6
 Moravec, Š., Sociální vyloučení, in Úvod do terénní sociální práce. DROM, romské středisko, Brno 2002, str3. 
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hrozí, se může dostat v podstatě kdokoliv, kdo má nízké nebo nekvalitní vzdělání, čímž 

má ztížený přístup na trh práce, potká ho těžká životní situace (například těžký úraz s 

dlouhodobými následky) nebo dosáhl důchodového věku, kdy je například imobilní, 

izolovaný a méně soběstačný. 

 

Příčiny sociální exkluze 

Nyní se tedy zaměříme na jednotlivé příčiny, které jsou důležité pro 

porozumění dalších souvislostí, které se pojí s problematikou sociálního vyloučení a 

vzdělávání. Tyto principy a mechanismy vstupují do primární a sekundární socializace. 

„Primární socializace probíhá v rodině a končí s uzavřenou individualizací 

jednotlivce. Normy, které se během této socializace vstřebají, platí jako stabilní, ale 

mohou se během života ještě změnit. Primární socializace trvá do třetího roku života“7 

„Sekundární socializace připravuje individuum na jeho roli ve společnosti a probíhá 

zejména v rodině, ve škole a v kontaktu s vrstevníky. Probíhá zhruba od třetího roku 

života.“8 

Z výše uvedených definic primární a sekundární socializace vyplývá, že 

v zařízení, jakým Klubíčko je (a zařízení obdobná, včetně běžných mateřských škol), 

dochází k tomu, že děti, které přicházejí s různými návyky a hodnotami z rodiny, 

získanými v rámci primární socializace, a vstupují do procesu sekundární socializace. 

Následné rozdělení příčin a rozlišení jednotlivých  mechanismů  sociálního 

vylučování je převzato z publikace „Kdo drží černého Petra“.9 

 

                                                 
7 Socializace [online], poslední aktualizace 2.1.2013, 1:10, Wikiedie,  Dostupné:  z      http://cs.wikipedia.org/wiki/Socializace, 5.1.2013 
8 Tamtéž. 
9 Toušek, L., Co je to sociální vyloučení? in Brož, M., Kintlová, P., Toušek, L., Kdo drží Černého Petra, sociální vyloučení v Liberci, 
Plzni a Ústí nad Labem, Člověk v tísni - společnost při České 

televizi, o. p. s., 2007, s. 8-9. 
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Vnější vlivy či příčiny sociálního vyloučení jsou takové jevy, které jsou  mimo 

dosah a kontrolu vyloučených osob. Takové vlivy nemohou sociálně vyloučení lidé 

ovlivnit vlastním jednáním, či tak mohou činit jen obtížně. Vnější příčiny jsou dány 

širšími společenskými podmínkami nebo vyplývají z jednání lidí, kteří se nacházejí 

vně sociálního vyloučení. Do této oblasti patří především: 

 

 Trh práce a jeho charakter 

 Bytová politika státní správy a místní samosprávy 

 Sociální politika státu 

 Praxe místních samospráv ve vztahu k sociální oblasti 

 Diskriminace či stigmatizace některých jedinců na základě charakteristik 

jako rasa, etnicita, národnost, sociální status apod. 

 
2. „Vnitřní vlivy či příčiny jsou takové jevy, které jsou důsledkem jednání 

konkrétních lidí, jichž se sociální vyloučení týká. Ti mohou svým jednáním vlastní 

situaci sociálního vyloučení přímo způsobovat, anebo posilovat její stávající 

existenci. Třebaže se jedná o příčiny individuální, jsou povětšinou důsledkem příčin 

vnějších. Jsou to například:“ 

 
 ztráta pracovních návyků při dlouhodobé nezaměstnanosti 

 dlouhodobá neschopnost hospodařit s penězi a dostát svým finančním 

závazkům 

 orientace  na  okamžité  uspokojení  potřeb  vyplývající 

 z dlouhodobé frustrace 

 apatie a nízká motivace k řešení vlastních problémů 

 

Výše uvedené vlivy či příčiny se do určité míry týkají jen dospělých osob. 

Nicméně často platí, že co má vliv na životní úroveň a subjektivní i objektivní pohodu 
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rodičů, má vliv i na jejich děti. Týká se to zejména těch situací, kdy rodiče s nízkou 

úrovní získaného vzdělání nedosahují na příležitosti nabízející trh práce, mají tedy 

často nízko-placené zaměstnání, nebo zaměstnání sezonní či jinak příležitostná. S tím 

se pojí nejen nízký příjem rodiny, ale i jeho nestálost.  

Z toho také vyplývá jedna velmi zásadní věc. A to je přenos zkušenosti s 

hodnotou vzdělávání s tím, že vzdělání se může v dlouhodobém, životním horizontu, 

vyplatit. Lidé, kteří dlouhodobě žijí v prostředí sociálního vyloučení, nemají mnoho 

zkušeností s tím, jak a za jakých podmínek se investice do vzdělání vrátí. V jejich okolí 

žije jen velmi málo těch, kteří by včasnou investicí času a píle do vzdělání získali lepší 

životní standart, tedy lepší příjem (větší a stálý), lepší bydlení (kvalitní, adekvátně 

nákladné a v dobré lokalitě) a žilo se jim subjektivně i objektivně lépe. Naopak, 

zejména v sociálně vyloučených lokalitách platí, že dobře se má zejména ten, kdo si 

dokáže zajistit příjem, a to jakkoliv, respektive odkudkoliv, z jakékoliv výdělečné 

činnosti. Vzorem se tedy, zejména pro náctileté, může stát ten, kdo má dostatek peněz 

a s tím související materiální zabezpečení. Často je to ale člověk, který si svůj standart 

udržuje nelegálními aktivitami, které jsou výnosné, a tento výnos dává patřičně 

najevo. Vzorem je pak konkrétní člověk, který má relativně drahé auto, velkou plochou 

televizi, zlaté šperky a značkové oblečení. 

Když pak jeho okolí vidí, že k jeho úspěchu nevedly investice do oblasti 

vzdělávání, devalvuje tento jev vzdělávání a jeho hodnotu a demotivuje 

k vzdělávacímu růstu a kariéře. 

Mechanismy sociálního vyloučení 
 Skrze mechanismy, které jsou tvořeny výše uvedenými příčinami, probíhá 

samotný proces sociálního vylučování. Tento proces s sebou zákonitě nese i potřebu 

adaptovat se na nově vznikající situaci. Jedinec se přizpůsobuje specifickým 

podmínkám života v sociálním vyloučení. Osvojuje si stejně tak i specifické vzorce 
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jednání a chování, které nejsou v souladu  s těmi  normami  a hodnotami, které 

uznává  většinová společnost. Tak se dostává na samotný okraj společnosti, šance na 

úspěch ve většinové společnosti se stávají mizivějšími. Chybí „nástroje“ jak tohoto 

úspěchu dosáhnout, propast sociálního vyloučení se prohlubuje.10 

Lze rozlišit tyto mechanismy sociálního vyloučení:14 

 prostorové vyloučení 

 ekonomické vyloučení 

 kulturní vyloučení 

 sociální vyloučení v užším smyslu 

 symbolické vyloučení 

 politické 

 Dále se budeme věnovat těm mechanismům, na kterých lze nejlépe ukázat 

nejdůležitější souvislosti s problematikou vzdělávání a to zejména toho předškolního. 

Prostorové vyloučení patří mezi viditelné projevy sociálního vyloučení. Jedinci a 

skupiny postižené sociálním vyloučením často žijí v uzavřených  a/nebo  izolovaných 

lokalitách s nízkou úrovní bydlení a nedostatečnou občanskou vybaveností. Tato 

prostorová segregace vede často k tomu, že uvnitř těchto lokalit jsou sdílené podobné 

vzorce návodů pro život, kde opět není mnoho prostoru pro návod související se 

vzděláváním. Prostorové vyloučení také často vede k tomu, že lidé žijící v těchto 

lokalitách mají ztížený přístup k běžně dostupným institucím (v nejširším slova 

smyslu). Rodiče to mají poměrně daleko na úřady, obchody v okolí jsou často daleko, 

nebo jsou předražené, dojíždění do práce je komplikované a nákladné na čas i peníze, 

docházení do škol stejně tak. 

 

 Ekonomické vyloučení se projevuje uzavřením přístupu na primární, ale i na 

                                                 
10

 Toušek, L., Sociální vyloučení a prostorová segregace. 2007 
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sekundární trh práce, chudobou a následným uzavřením životních šancí. Na situaci 

ekonomického vyloučení, která znamená ztížený nebo zamezený přístup k finančním 

zdrojům, lidé reagují tak, aby dokázali sehnat alespoň minimální prostředky nutné k 

uspokojení základních potřeb. Jejich chování je adaptací na situaci, ve které se ocitli. 

Adaptací na ekonomické vyloučení je orientace na sféru šedé ekonomiky, černého 

trhu práce a závislost na sociálních dávkách. Uzavření přístupu na trh práce přitom 

nemusí být jen důsledkem diskriminace či nedostatku pracovních nabídek (vnější 

příčiny sociálního vyloučení), ale též vysoké 

zadluženosti či ztráty pracovních návyků (vnitřní příčiny)“.11 
 

V praxi se ekonomické vyloučení projevuje v mnoha podobách, vstupuje do 

mnoha situací a je stále přítomné. Základní příčinou je nedostatečný přístup na trh 

práce, jak je již popsáno výše v definici. Rodiče, kteří nemají dlouhodobé zaměstnání a 

zároveň nedokáží finanční prostředky v dostatečné míře získat jiným způsobem 

(například trestnou činností), řeší defacto každý den nedostatek různých potřeb. A je 

logické, že když někdo musí neustále řešit nedostatek základních životních potřeb 

(jídlo, hygienické potřeby, zaplacení nájmu a energií apod.), nemá energii a ani moc 

času myslet a aktivně řešit vzdálenou budoucnost. A je jasné, že čas a energie vložené 

do vzdělávání dětí, zejména toho předškolního, je právě ta oblast, která je v situaci 

stálého nedostatku marginalizována a bagatelizována. I z tohoto důvodů je vzdělávání 

dětí jedna z oblastí (podobně jako přístup k vlastnímu zdraví), které lze (obrazně 

řečeno) odsunout a neřešit. Z psychologického hlediska tedy lze tvrdit, že rodiče řešící 

neustálý nedostatek již nemají energii a vůli k tomu, aby si vyhradili čas a prostor na 

to, aby se svým dětem ve věku 3 i více let věnovali. 

 

K tomu patří také to, že tito rodiče sami nemají dostatečné vzdělání a 

                                                 
11

 Toušek, L., Co je to sociální vyloučení?, s. 11. 

 



 

17 
 

kompetence k tomu, aby své děti patřičně rozvíjeli. V praxi se tak pracovníci z oblasti 

sociální práce setkávají často s tím, že rodiče nevědí, jak i proč učit dítě například tak 

základní věci, jako jsou barvy či základní geometrické tvary. Nechápou, k čemu jsou 

tyto znalosti v raném věku důležité a jak je nutné dítěti trpělivě odpovídat na stovky 

otázek, které lze položit jako jednu a tutéž – otázku Proč a Jak. A protože nedovedou 

nebo nemohou aktivně myslet na budoucnost dítěte, zanedbávají tak velmi nutnou 

přípravu na vstup do základní školy. 

Ve vztahu ke vzdělávání se stálý nedostatek finančních prostředků projevuje 

šetřením na všem, kde je to možné. Není-li to možné v oblasti bydlení nebo jídla, musí 

to jít jinde. A právě proto se často děje, že matka, která je dlouhodobě nezaměstnaná 

a zároveň o zaměstnání aktivně neusiluje (z mnoha důvodů), logicky usoudí, že její 

dítě předškolního věku nemusí navštěvovat mateřskou školu, protože takováto 

instituce poskytuje své služby sice zdarma, ale za část výdajů souvisejících 

s docházkou dítěte do MŠ nese odpovědnost rodič. 

V současnosti lze vyčíslit průměrné měsíční náklady za jedno dítě v mateřské 

škole na cca. 600 korun za docházku dítěte. Tuto cenu stanovuje vedení mateřské 

školy, respektive ředitel nebo ředitelka a musí vycházet z platné legislativy.12 

K tomuto výdaji je ale potřeba připočítat náklady na stravování v MŠ. Náklady na 

celodenní stravu se pohybují aktuálně od 400 do 1000 korun, průměrně kolem 600 

korun. 

Celkově je tedy měsíční platba za dítě v MŠ kolem 1200 korun. K tomu je ale 

zapotřebí započítat jednorázové výdaje, které se mohou i opakovat. Každé dítě musí 

mít před nástupem do MŠ základní vybavení a v průběhu docházky je potřeba občas 

přispět na mimořádné výdaje související s mimořádnými aktivitami (výtvarné dílny, 

                                                 
12

  viz. tzv. školský zákon, blíže pak  § 123 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s ustanovením vyhlášky č. 214/2012 Sb., která 

upravuje vyhlášku č. 14/2005 Sb., (§ 6 vyhlášky).  
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výlety apod.) Dále je potřeba připočítat náklady za dopravu. Zvláště ve větších 

městech může být tento náklad další bariérou, která může vést k úvahám o 

„nevýhodnosti“ docházky dítěte do MŠ. V současnosti je totiž mnoho lidí, kteří jsou 

dlužníky ve vztahu k dopravním podnikům daného města, kde bydlí. Vědí, že budou-li 

chyceni při přepravní kontrole, bude jim udělená pokuta. Když tuto pokutu včas 

neuhradí, může dluh narůst až o 4500%.13 

Celkové náklady na jeden měsíc jsou pak náklady za školné a stravné a náklady 

za cestovné (při počtu 21 pracovních – školních dní v měsíci) cca 2000 korun. 

Rodič, žijící dlouhodobě bez práce, tedy ten, který je nebo může být 

v domácnosti, logicky a racionálně váhá, zda dítě každé ráno do školky odvést a pak ho 

přivést, když se o něj může starat doma. A je to tentýž rodič, který nemá zkušenost 

s tím, jak je předškolní vzdělání důležité, respektive si tuto skutečnost nedostatečně 

neuvědomuje. Zároveň často platí, že matky, které mají i další děti, které jsou mladší 

(je jim méně než 3 roky) a jsou s nimi tedy stále doma na rodičovské dovolené, nemají 

vůli dítě do MŠ pravidelně odvádět. Je to pro ně komplikované nejen finančně, ale i 

organizačně. Přeci jen, každé ráno připravit dvě a více malých dětí předškolního věku 

na cestu do MŠ třeba jen jednoho z nich, zároveň do toho vyprovodit děti další, které 

již navštěvují školu základní a ještě se postarat o domácnost, uvařit a uklidit, je dosti 

náročné. Jakákoliv úleva se počítá, a proto některé z matek ze sociálně vyloučeného 

prostředí volí jednodušší variantu a to je ta, že děti chodící do základní školy jsou včas 

a řádně vyprovozeny do školy, zatímco ty menší zůstávají s matkou doma. 

Nejpalčivějším problémem dle autora tohoto textu není to, že by Mateřské 

školy byly daleko od lokalit, kde sociálně vyloučení bydlí. Prostorové vyloučení hraje 

svojí roli, ale není ta nejpodstatnější. Stejně tak nejpodstatnější není to, že by náklady 

                                                 
13

 V Plzni je pokuta za přepravu v MHD bez jízdenky 1000 Kč, při zaplacení na místě 600 Kč a při zaplacení do 

10. dní 800 Kč. Když ale dlužník nezaplatí ani na místě, ani poté a pokuta se stane pohledávkou v exekučním 

řízení, dluh se může vyšplhat až na 27 000 korun. Jednorázová jízdenka stojí 18 Kč, děti do 6-ti let zdarma. 
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na jedno dítě v MŠ byly astronomické. V praxi je totiž často vidět i to, že rodina, které 

má školku „hned za rohem“ a má peněz dostatek, respektive 2000 za dítě v MŠ jsou 

přijatelné a nezatěžující náklady, přesto své dítě do MŠ neposílá. 

Autor tohoto textu se ale domnívá, že největší překážkou je právě nevědění 

toho, jak je MŠ a vzdělání a dovednosti v ní získané, důležité, a do značné míry určující 

kvalitu a rychlost dalšího vývoje dítěte. Zejména pak u Romů, kteří žijí na území České 

republiky, je možné často vidět, že to, že nemají dlouhodobou (mnohagenerační) 

zkušenost s výhodami plynoucími s dobrého a co nejvyššího vzdělání, vede 

k podceňování úlohy formálního vzdělávání.14 

Nicméně je důležité poznamenat, že problematika sociálního vyloučení, není 

problematikou úzce spojenou s etnicitou nebo s určitou etnickou skupinou.15 Chudým 

může být v podstatě kdokoliv, bez ohledu na jeho etnicitu, prostorově vyloučen může 

být také kdokoliv (například jen díky rozhodnutí místní samosprávy-bytového odboru).  

Je ale známo, že právě u mnoha Romů žijících v České republice (ale i na Slovensku, 

Maďarsku a dalších zemích celé Evropy) lze vysledovat přítomnost mnoha problémů 

pramenících z dlouhodobého života v sociálním vyloučení. Tyto problémy pak lze 

přiřadit do pomyslných příčin a důsledků výše uvedeného konceptu sociálního 

vyloučení. Právě proto je tento koncept v tomto textu také uveden a je určující při 

hledání odpovědí i kladení otázek.  

Nejde totiž o to, kdo je jaké národnosti, nebo jakou etnickou příslušnost sám 

sobě připisuje. Cizinec například z asijské země, nebo země východní Evropy, který se 

                                                 
14

 Autor tohoto textu se v rámci své terénní práce v prostředí sociálně vyloučených lokalit často setkával s tím, že 

mu rodiče dětí kladli otázku: A k čemu je to vzdělání tak důležité. Často také dodávali: My jsme také jen se 

základkou, do školky jsem taky nechodil/a a co, žiju. A podívej na jiné, taky nemají školy a jak se mají dobře. 

Dalším argumentem bylo: stejně sme cigáni, nikdo nám práci nedá a na kopání nebo uklízení školy nepotřebuju. 

Já je nemám a zedničinu umím dobře. 
15

 Etnicitu autor textu chápe jako stav, který sám sobě připíše každý sám. Jsem tedy Romem, pakliže se za Roma 

také považuji. Stejně tak se mohu považovat za Čecha, Eskymáka nebo Američana. Etnicita tedy není atributem 

vnějším, ale vnitřním.  



 

20 
 

rozhodl do Česka přistěhovat, může být chudý a bydlet na ubytovně na kraji města, 

své děti ale do MŠ i ZŠ posílat bude a bude velmi dohlížet na to, jakých výsledků jeho 

dítě či děti dosahují. Jde o to, jakou váhu vzdělání připisuje, jaký význam pro něho 

vzdělání má. Bude-li mít zkušenost s tím, že díky vzdělání se může v životě dařit lépe, 

bude na vzdělávání svých dětí aktivně dohlížet a bude na něm participovat.16 

Tímto se dostáváme k dalším dvěma bodům mechanismů sociálního vyloučení, 

které mají vliv na přístup ke vzdělávání. 

 

„Sociálním  vyloučením  v  užším  smyslu  se  rozumí  fakt,  že společenské  

styky vyloučených lidí se omezují na kontakty s lidmi, kteří se nacházejí ve stejném  

postavení jako oni, a i počet těchto kontaktů je zpravidla  nižší,  než počet  

kontaktů  průměrného  jedince  z většinové společnosti. Obdobně  jako  v  případě 

kulturního vyloučení hovoří odborníci o vyloučení ze sdílení sociálního kapitálu17 

společnosti“.18 

V praxi lze tento mechanismus vysledovat právě tam, kde se objevují 

argumenty, proč není vzdělání důležité. Lidé, kteří jsou obklopeni těmi, kteří nejsou 

nositeli vyššího vzdělání (střední a vyšší), nemají možnost získat, byť jen 

zprostředkovaně, zkušenost, že vzdělání je důležité. Mají kolem sebe relativně 

úspěšné, ale málokdo z nich je úspěšný právě díky vzdělání. A když už je někdo 

úspěšný, protože se vyučil řemeslem, kterým se také živí, často se najde někdo, kdo 

podobné řemeslo také vykonává, aniž by k tomu měl výuční list. Pak není pojítkem 

mezi úspěchem a životem vzdělání, ale může to být náhoda, kontakty nebo píle.  

Lidé z prostředí sociálního vyloučení pak často argumentují: To, že jemu se 

                                                 
16

  Do zařízení předškolní výchovy Klubíčko, které Ponton, občanské sdružení, provozuje, dochází děti nejenom 

Romské. Jejich podíl lze odhadnout v průměru na cca 50%. Ostatní děti jsou většinou rodičů, kteří se považují za 

Čechy a jejich okolí je za Čechy také považuje. 
17

 Srv. Bourdieu, P., Teorie jednání, Karolinum, Praha 1998 
18

 Toušek, L., Co je to sociální vyloučení?, s. 13. 



 

21 
 

daří, není proto, že má školu, ale proto, že má bratrance, co má firmu, nebo měl 

štěstí. 

„Symbolickým vyloučením v užším smyslu slova rozumíme také stigmatizaci 

na základě sociálního statusu jedince (nezaměstnanost, bydliště atp.) či etnicity“19. 

Lidé, kterých se tento typ vyloučení týká, bývají většinovou společností nazýváni a 

označováni například jako „nepřizpůsobiví“, „problémoví“, „neplatiči“, 

„nemakačenka“ atd. I přes tu skutečnost, že reálně tomu tak není. S takovou formou 

stigmatizace se pojí i fakt, že s těmito lidmi je pak skutečně jako s „neplatiči“ a s 

„problémovými“ jednáno. Jinými slovy řečeno - jde tedy o jakousi formu předsudků, 

které ve svých důsledcích z člověka opravdu „neplatiče“ či „problémového“ jedince 

udělat mohou. Jde tedy o sebe naplňující se proroctví, tak o něm uvažuje například 

R. K. Merton.20 

Symbolickým vyloučením jsou v České republice nejvíce zasažení právě 

Romové. Jak vyplývá z mnoha důvěryhodných sociologických výzkumu, setká-li se 

Čech s někým, koho považuje za Roma, promítá se do tohoto setkání právě to, že za 

Roma je onen člověk považován. V takové chvíli lze mluvit o předsudcích (viz definice 

výše), nebo přímo o diskriminaci. 

„Předsudek je úsudek či názor, který nevychází ze spolehlivého poznání, ale z 

pouhého předpokladu. Obvykle vychází ze zobecnění nebo jiného zjednodušení 

zkušenosti. Předsudky patří k základním pilířům lidského přístupu ke světu a ve formě 

indukce jsou i základem moderní vědy. Jsou však náchylné ke zkreslování skutečnosti. 

Z hlediska postojů, které z předsudků vycházejí, můžeme některé předsudky 

považovat za pozitivní nebo naopak za negativní. Takto uvažujeme zejména o 

předsudcích vůči určitým osobám, lidským skupinám, rasám, kulturním a 
                                                 
19

 Tamtéž. 

 
20

 Merton, R., K., Studie ze sociologické teorie, SLON, Praha, 2000, s. 196-220 
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společenským institucím a podobně.“21 

Diskriminaci lze ze sociologického hlediska definovat takto: „Spočívá v 

omezování, utiskování určitých společenských skupin, resp. jejich jednotlivých členů 

tím, že jsou jim upírána občanská práva, snižovány šance na uplatnění ve společnosti 

(ve sféře zaměstnání, politiky i jinde). Sociální diskriminace často vychází z 

předsudků a může být projevem rasismu. Může se projevovat neformálně 

(spontánní, má lokální charakter) nebo formálně (oficiální státní doktrína).“22 

Nechceme se ale přiklánět na jednu či druhou (i jiné) stranu sporu o tom, zda 

zrušit speciální školy, zda jsou romské děti v ČR z hlediska přístupu ke vzdělávání 

diskriminovány. Faktem ale zůstává, že Evropský soud pro lidská práva v roce 2007 

vydal rozhodnutí, které výrazným způsobem kritizuje přístup ČR k inkluzivnímu 

vzdělávání právě Romů23. 

                                                 
21

 Předsudek [online], poslední aktualizace 2.1.2013, 1:10, Wikipedie,  Dostupné:  z      

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edsudek 5.1.2013 
22

 Diskriminace [online], poslední aktualizace 2.1.2013, 1:10, Wikipedie,  Dostupné:  z 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Diskriminace, 5.1.2013 
23

Rozsudek velkého senátu Soudu ze dne 13. listopadu 2007 ve věci č. 57325/00 – D. H. a ostatní proti České 

republice.  Dostupné z:  http://portal.justice.cz/justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=390&d=201083, 6.1.2013 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Diskriminace
http://portal.justice.cz/justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=390&d=201083
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Část druhá 

V další části této metodiky se zaměříme na realizaci projektu Program včasné 

péče Klubíčko. Program, který občanské sdružení Ponton provozuje, je zaměřen na 

dvě části. Jedna část (Předškolní výchova Klubíčko) se věnuje vzdělávání a výchově 

dětí, druhá zapojuje do té první jejich rodiče.24 

Cílová skupina dětí - Předškolní výchovy Klubíčko: 

Cílovou skupinou dětí, pro které je PV Klubíčko určenou, jsou děti ve věku 3 až 

7 let, které pocházejí ze sociálně vyloučeného prostředí a mají více bariér, které by 

mohly vést k neúspěšnému zařazení dítěte do mateřské nebo základní školy běžného 

typu. 

Nejčastěji mají tyto děti problémy v oblasti jazyka a vyjadřování. Mají velmi 

nízkou slovní zásobu, mnoho z nich vyrůstá v prostředí, kde se nepoužívá forma 

spisovné češtiny a naopak, dítě je socializováno do prostředí, kde se mísí etnolekty i 

několika jazyků25. Tyto děti jsou také často velmi nesamostatné, co se týče běžných 

úkonů – mytí rukou, oblékání, stolování apod. Naopak, v rámci toho, že v jejich 

domácím prostředí se jim nevěnuje mnoho soustředěné pozornosti a času, jsou 

schopné si samostatně hrát a řešit případné konflikty s vrstevníky. 

Cílová skupina rodičů – Program včasné péče Klubíčko 

Pvp Klubíčko je určeno pro rodiče a děti, kteří žijí nebo pocházejí z prostředí 

sociálního vyloučení a mají hendikepy ve vztahu ke vzdělávání a výchově dětí. Do 

programu jsou zařazeni  ti rodiče, jejichž děti spadají do cílové skupiny Pv Klubíčka (viz. 

výše) a zároveň jsou ochotní spolupracovat na zvýšení svých kompetencí a dovedností 

                                                 
24

 Upozorňujeme, že následující texty je zakázáno čtenářem kopírovat či jinak používat bez souhlasu 

Občanského sdružení Ponton. 
25

 U dětí Romských jde často o směsici slov z češtiny, slovenštiny a romštiny. 
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potřebných k co nejméně problémovému zahájení vzdělávací dráhy svého dítěte. 

Nejčastěji jsou tito rodiče dlouhodobě nezaměstnaní26 a zároveň si často práci 

již ani nehledají. Vyrostli, nebo již dlouho žijí, jen ze sociálních dávek, mají tedy i jiný 

denní rytmus a jiné potřeby než lidé, kteří mají dlouhodobé zaměstnání. Může se zde 

také objevovat abúzus na alkoholu či jiných návykových látkách, popřípadě 

gamblerství. Řeší často problémy s bydlení (neschopnost platit nájem, velmi nekvalitní 

a/nebo drahé bydlení, bydlení v neatraktivní a rizikové lokalitě). Největším 

problémem se ale stává zadluženost, či spíše předlužení27 a nedocenění přínosů 

vzdělávání. To platí zejména pro rodiče, kteří se označují za Romy. „V romské komunitě 

je vzdělaných lidí minimálně a pro rodiče je nejdůležitější spokojenost dítěte. Škola je 

většinou Romů chápána jako „bílá“, víceméně represivní instituce. Romové k ní mají 

apriory nedůvěru, která se přenáší i na dítě.“28 

Z výše popsaného vzniká celá řada problémů, které si dítě přináší do školy. 

Může být předem nedůvěřivé, vnímá stres starších sourozenců, které již školu 

navštěvují, vidí reakce rodičů, když jejich sourozenec přináší ze školy špatné zprávy. 

Zároveň je samo často velmi špatně na vstup do základní školy připraveno. Jde 

zejména o nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka a nedostatečně rozvinuté volní 

vlastnosti. Děti z prostředí právě romských domácností mají jen velmi málo možnost 

mít vlastní prostor na učení a k tomu také potřebný klid. Jsou také málo adaptovány 

na pravidelnou činnost spojenou se školní docházkou. Obecně pak pro většinu dětí 

platí, že necítí zodpovědnost za vlastní budoucnost.“ Způsob života v romské rodině 

vede u jednotlivce ke ztrátě pocitu zodpovědnosti za svůj život, což je v rozporu 

s pocitem tíhy odpovědnosti za sebe sama, který je nosným principem evropské 

kultury. Výchova v romských rodinách ve většině případů k individualitě nesměřuje. 

                                                 
26

 Slovníček pojmů: Dlouhodobá nezaměstnanost, [cit: 23.1.2013], Dostupné z:  

http://epolis.cz/page.php?location=&menu=first&id=28&idNotion=1 
27

 Předlužení,[cit. 23.1.2013], Dostupné z:  http://ey2010.cz/predluzeni/predluzeni-otazky-a-odpovedi/ 
28

 In Rukověť pro poskytovatele a zadavatele sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže, editor. 

Miloš Velemínský srov., Petr Studenovský, ISBN 978-80-7394-064-5 

http://epolis.cz/page.php?location=&menu=first&id=28&idNotion
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proto ani výchova k samostatnosti zde nemá místo.“29 

Způsob výběru rodičů a dětí zapojených do aktivit Pvp Klubíčko 

Zařazení dětí a jejich rodičů do aktivit Klubíčka probíhá několika způsoby. Tyto 

způsoby není nutné chápat odděleně, vhodnější a efektivnější je jejich kombinace. 

Povědomí cílové skupiny – Přijdou sami.  

Vzhledem k tomu, že Pv Klubíčko funguje v Plzni již od roku 1998, je už 

poměrně dobře vybudované povědomí cílové skupiny o tom, že v Plzni tato 

alternativní možnost je. Sami uživatelé a potencionální uživatelé mezi sebou sdílejí 

informaci o existenci Klubíčka a nabízených službách. Toto sdílení probíhá nejčastěji na 

dvou úrovních. Jedna z úrovní je příbuzenství, kdy navzájem rodiče informují své 

rodinné příbuzné o tom, že jejich dítě do Pv Klubíčko dochází a jaké výhody (i 

nevýhody) toto docházení skýtá. Tento jev je ale nutné podporovat. Pracovnice by 

měly mít k dispozici dostatek přehledných informačních materiálů, které mohou 

distribuovat nejen mezi potencionálními uživateli (například v sociálně vyloučených 

lokalitách), ale i mezi pracovníky jiných neziskových organizací a na úřadech (OSPOD, 

kurátoři pro mládež apod.) 

Šíření informací o programu mezi další participující subjekty – Doporučte nás 

Jak již bylo zmíněno výše, každý program či sociální služba by měl myslet na to, 

aby se o aktivitách v programu nebo nabízených službách dozvědělo co nejvíce 

potencionálních uživatelů. K tomu je možné využit sítě, které existují nezávisle na 

provozovateli programu či služby. Je tedy možné, například pomocí letáků, nebo 

dalších informačních materiálů (PR předměty30, osobní schůzky, konference, 

neformální setkání pracovníků NO), vytvořit síť povědomí o existenci programu či 

                                                 
29

 tamtéž 
30

 V průběhu projektu, v rámci kterého tato metodika vznikala, se osvědčil PR předmět – pastelky. Šlo o malou 

krabičku s 6ti pastelkami. Na jedné straně krabičky je umístěno logo organizace, název programu a logotypy 

poskytovatele dotace, na druhé straně jsou hesla připomínající důležitost předškolního vzdělávání. 
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služby.  

Před začátkem zahájení takového programu i v průběhu realizace je tedy dobré 

pravidelně informovat právě odbornou veřejnost o tom, jaké služby program nabízí a 

pro koho jsou určeny. Nelze ale tuto informovanost zúžit jen právě na rozdávání 

letáků. Těchto informačních materiálů je všude kolem nás takové množství, že sám 

osobě leták (papír s informacemi) nemůže pravděpodobně stačit. Je potřeba, aby 

pracovník nebo pracovnice programu pravidelně osobně oslovovali všechny 

potencionální zúčastněné. Nejvíce se v praxi osvědčilo na tuto činnost vyčlenit pouze 

jednoho člověka, který si tímto buduje i osobnější vztahy a přístup31. 

Na koho nezapomínat:  

1. Neziskové organizace pracující se stejnou nebo podobnou cílovou skupinou 

2. Pracovníci úřadů, kde se cílová skupina může vyskytovat (úřady práce, sociální 

odbory, odbory školství, orgány sociálně právní ochrany dítěte apod.) 

3. Mateřské školy, Základní školy (zejména ty s tzv. nultým ročníkem)32 

4. Mateřská centra 

Práce v terénu – Najdeme si uživatele 

 V rámci provozování Pv Klubíčko bylo vždy pamatováno na to, aby byl mezi 

pracovníky někdo na pozici terénního pracovníka, kdo může (má osobnostní 

předpoklady a pracovní, má na to čas a prostor) pracovat s cílovou skupinou v terénu. 

Tato pracovní pozice je důležitá proto, aby bylo s rodiči pracováno i na jejich 

problémech, ale k tomu se ještě vrátíme v kapitole o terénu. Každopádně primárním 

účelem pracovníka s možnostmi docházet do terénu může být jen to, že informuje 

potencionální uživatele služby či programu. 

                                                 
31

 Je ale potřeba počítat s potencionálním rizikem. Při odchodu (nebo dlouhodobé nemoci, odchodu na 

mateřskou apod.) tohoto pracovníka může dojít k nechtěnému přerušení již vybudovaných osobních vazeb a 

kontaktů. Řešením může být zapojení více pracovníků, nebo alespoň dobře vedená databáze kontaktů. 
32

 V těchto institucích mohou řešit situaci, kdy k nim začne docházet dítě, které má bariéry vycházející 

z nepřipravenosti na předškolní či školní docházku a nemusejí nebo nemohou umět s tímto dítětem pracovat 
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 Je ale potřeba na tuto pozici najít nejen vhodného zaměstnance, ale pamatovat 

na její vytvoření v rámci přípravy projektů a žádostí (například žádáním o příspěvek na 

částečný úvazek). Zároveň dodáváme, že ne v každém městě či obci v ČR jsou sociálně 

vyloučené lokality s vyšší koncentrací obyvatel a může tedy stačit nemít vyčleněného 

pracovníka, jen příležitostně do těchto lokalit zajít a kontaktovat potencionální 

zájemce. Stejně tak, i když jen do určité míry a s jistým rizikem33, mohou tuto roli plnit 

pracovníci jiných NO. 

Na koho nezapomínat: 

1. ubytovny pro cizince, sociálně slabé apod. 

2. všeobecně známé, sociálně vyloučené lokality34 

3. Místa, kde se mohou potencionální klienti zdržovat (úřady práce, 

čekárny dětských lékařů) 

 

Prostory a vybavení 

V rámci plánování realizace zařízení určeného pro děti předškolního věku je 

potřeba myslet na získání vhodných prostor a dostatečné vybavení.  

Dále tedy uvedeme seznam, čemu při výběru místa realizace věnovat pozornost a 

které věci se k realizaci předškolní výchovy „můžou hodit“. 

 Dostatečná velikost samotných prostor. Prostory by měly být rozčleněny tak, 

aby děti dokázali vnímat a odlišit prostor na hry, vzdělávání, jídlo a odpočinek. 

Dětem toto rozdělení může pomoci naučit se odlišit čas pro hry a zábavu a čas 

pro odpočinek či vzdělávání. Je také dobré vybírat ty prostory, kde je dostatek 

denního světla. 

                                                 
33

 Pracovník jiné NO může podat nesprávné, neúplné či „jen“ nepřesné informace. Příjemce těchto informací 

může být vůči tomuto pracovníkovi z mnoha potencionálních důvodů zaujatý a tím může získat zaujatost i vůči 

té, službě, kterou pracovník nabízí. 
34

 Jejich přehled můžete najít například na http://www.esfcr.cz/mapa/int_CR.html (6.1.2013), nebo v tzv. 

Gabalově zprávě zveřejněné na www.mpsv.cz 

http://www.esfcr.cz/mapa/int_CR.html
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 Blízkost možností venkovních aktivit (park, dětské hřiště apod.) 

 Dostatečný počet WC a umyvadel (s bezbariérovým přístupem vhodným pro 

malé děti) 

 zázemí pro zaměstnance (kancelář s odpovídajícím vybavením – kopírka, PC 

s internetem, uzamykatelná kartotéka na dokumentaci klientů) 

 myčka a pračka (toto vybavení může být podceňováno, ale v rámci i jednoleté 

realizace projektu se vyplatí. Jestliže se v zařízení podává dětem jídlo, při 

kapacitě cca. 15 dětí je již lepší použité nádobí uklidit do myčky a před 

odchodem z práce ji jen zapnout. Stejně tak se může hodit pračka. Děti 

z komplikovaného sociálního prostředí se mohou i v poměrně vysokém věku 

stále pomočovat a málokdo by chtěl takové prádlo nosit prát domů, nebo ho 

přepírat v ruce u umyvadla) 

 didaktické hry, grafomotorické a výtvarné pomůcky 

 

Potřeby pracovníků a nároky na ně kladené 

I když si laická veřejnost může často myslet, že mateřské školy, mateřská centra 

či zařízení podobného typu, jako je PV Klubíčko jsou jen celodenní herny či úschovny 

pro děti, není tomu tak. Práce v kolektivu dětí je velmi psychicky (a leckdy i fyzicky 

náročná). Při výběru pracovníků (při výběrovém řízení) by na to vedoucí takového 

zařízení měl dostatečně myslet. Nástrojů na udržení psychické pohody je celá řada. 

Základem je pravidelné a transparentní finanční ohodnocení a další zaměstnanecké 

benefity, které si může daná organizace dovolit. Jedním z těchto nástrojů by měla být, 

často podceňovaná, týmová supervize se školeným supervizorem35 či 

                                                 
35

 Supervizor má být průvodcem, který pomáhá supervidovanému jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a 

reflektovat vlastní práci a vztahy, nacházet nová řešení problematických situací. Supervize může být zaměřena 

na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv 

profesního chování. Současně může být supervize také modelem učení. In: http://www.supervize.eu/o-
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psychoterapeutem. Náklady na takovouto činnost se různí a odvíjí se zejména od 

odbornosti supervizora. Řádově se tedy pohybují od 400 po několik tisíc korun za 

hodinu práce supervizora. Nicméně je prokazatelné, že tým ve špatné náladě 

nedosahuje takových výsledků jako tým, který týmově pracuje a panují v něm dobré a 

jasné vztahy. 

Doporučujeme, aby se supervize účastnilo i vedení organizace, které se nemusí 

přímo podílet na přímé práci s klienty. Četnost supervize můžeme (podle našich 

zkušeností) stanovit na jednou za 6 týdnů. Zaměstnanci by ale měli mít možnost říci 

svému nadřízenému o mimořádnou supervizi, když je potřeba reflektovat 

s mimořádnými událostmi. Další možností je také případová supervize. Zkušený dětský 

psychoterapeut se může účastnit i samotné práce s dětmi a později nabídnout svůj 

pohled na jednotlivé děti i práci s nimi.36 

V rámci sociálních služeb pak také platí, že zákoník určuje minimální dobu 

strávenou na vzdělávání.37  Je ale potřeba ohlídat, zda jsou semináře a kurzy 

akreditované MPSV38. I když ale není program registrován jako sociální služba, měli by 

se pracovníci profesně rozvíjet a zastřešující organizace by jim k tomu měla dát 

patřiční prostor a čas. Náklady na takové vzdělávání by také měla hradit organizace, 

nikoliv zaměstnanec. 

„Ideálním“ zaměstnancem vykonávajícím přímou práci s dětmi a rodiči ze 

sociálně znevýhodněného prostředí je pak ten, kdo má školu (VŠ v oblasti sociální 

práce, speciální pedagogiky apod.) nebo jiné, související vzdělání (dlouhodobé kurzy 

asistenta pedagoga apod.) v oblasti vzdělávání dětí předškolního věku, nebo v oblasti 

                                                                                                                                                         
supervizi/co-je-supervize/ 
36

 Když se supervizor často nemění, děti si na přítomnost cizího člověka zvyknou. 
37

Legislativní podklady pro vzdělávání sociálních pracovník, [cit. 23.1.2013],  http://www.socialni-

vzdelavani.cz/legislativni-podklady-pro-vzdelavani-socialnich-pracovniku, nebo zde: 

https://sluzbyprevence.mpsv.cz/dok/zakon-108_2006.pdf [cit. 23.1.2013] 
38

 Lze dohledat na stránkách MPSV 

http://www.socialni-vzdelavani.cz/legislativni-podklady-pro-vzdelavani-socialnich-pracovniku
http://www.socialni-vzdelavani.cz/legislativni-podklady-pro-vzdelavani-socialnich-pracovniku
https://sluzbyprevence.mpsv.cz/dok/zakon-108_2006.pdf
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sociální práce. Základním požadavkem je ale tolerance k cílové skupině, pochopení 

jejích problémů, empatie a dobrá znalost sociálního a institucionálního postavení 

cílové skupiny rodičů i dětí.39 Výhodou může také být to, že zaměstnanec má již vlastní 

dítě nebo děti a může právě s rodiči mluvit i na základě vlastních zkušeností.40 

Rizikové situace – děti 

Při práci s dětmi existuje celá řada rizikových situací, na které je potřeba 

dopředu myslet a být na ně připraven. 

Riziková situace je například při návštěvě dětského hřiště, je zde riziko úrazu dětí. 

Předcházet této situaci lze jasným a důkladným vysvětlením dětem, na které herní 

prvky děti smí a nesmí a jak se na nich mají chovat, jaká jsou pravidla (nestrkáme do 

sebe, netočíme se moc rychle, neběháme mezi prolézačkami apod.). I poté je 

potřeba děti pozorně hlídat. 

Rizikové situace jsou také návštěvy společenských akcí s dětmi a cesty na ně 

(návštěva náměstí, cesta tramvají, divadla, bazén apod.) Zmenšení rizika je dát 

dětem reflexní vesty, a pokud to jde, tak je možné používat i tzv. vodící kroužky. 

Pracovnice se mohou například předem domluvit a každá hlídat část dětí. 

Rizikové je také vaření s dětmi v rámci centra aktivit - domácnost. Je zde nebezpečí 

pořezání, opaření či spálení. Pracovnice tomuto musí předcházet tím, že nedají 

dětem ostré nože na krájení, nenechají děti samotné v blízkosti sporáku a dbají 

zvýšené pozornosti. 

Rizikové jsou také elektrické zásuvky, chemikálie a různé výtvarné potřeby. 

Zásuvky musí být opatřeny kryty a děti nesmí sami manipulovat s elektronikou. 

Chemikálie a výtvarné potřeby musí být před dětmi bezpečně ukryty mimo jejich 

                                                 
39

 Může být velký rozdíl v práci a přístupu k dětem z majoritní společnosti a k dětem z menšin, jako jsou 

například cizinci z tzv. 3. zemí, nebo Romové. 
40

 Neznamená to ale, že by práci s rodiči v oblasti vzdělávání a výchovy museli vykonávat jen ti, kdo mají vlastní 

děti již mimo předškolní věk! Osobní zkušenost může být, ale i nemusí, výhodou. 
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dohled a dosah, nejlépe pak zamčené v samostatné místnosti nebo skříni. 

Rizikové situace – rodiče 

Vzhledem k tomu, že variabilita rizikových situací je jak v případě rodičů, tak 

v případě dětí de fakto nekonečná, v rámci této metodiky uvedeme dva Příklady 

z praxe. První příklad se týká situace, kdy je rodičům či jednomu z nich, oznámeno 

ukončení spolupráce. Druhý příklad se vztahuje k situaci, kdy je nutné, bez souhlasu 

klienta, komunikovat s orgány místní samosprávy, které mají na starost ochranu práv 

a zájmů dětí. 

Obecně ale platí, že pracovníci zařízení by měly umět předem vyhodnotit, 

která situace může být riziková a jaká rizika skýtá. Na tuto situaci se pak můžou 

společně připravit a domluvit se, kdo a v jakém případě zasáhne a jak41. Nikdy by 

neměly řešit situaci samostatně a potencionálně nepříjemných setkání se zúčastnit 

minimálně dvě.  

Příklad č. 1:  

Pvp Klubíčko navštěvovala rodina, kdy matka pěti dětí byla na mateřské 

dovolené a otec byl dlouhodobě nezaměstnaný. Pvp Klubíčko navštěvovali dvě z 

jejich dětí. Chlapec byl po roce v Pvp Klubíčko zařazen do běžné ZŠ a dívka 

předškolního věku zůstala v zařízení. Rodina ale často nedodržovala pravidla 

navštěvování Pvp Klubíčka, neúčastnila se motivačních aktivit a dívka měla 

dlouhodobou neomluvenou absenci. I přes řešení situace s terénní pracovnicí a 

ostatními pracovnicemi Pvp Klubíčko se situace nezlepšila a tak bylo nutné ukončit 

Smlouvu o navštěvování Pvp Klubíčka. Koordinátorka projektu o situaci informovala 

vedení a sepsala Rozvázání smlouvy o navštěvování Pvp Klubíčko. Toto rozvázání bylo 

předáno otci, který si vyzvedával dítě, u situace byla kromě koordinátorky přítomna 

také asistentka pro předškolní výchovu a ve vedlejší místnosti byl pro případ otcovi 

                                                 
41

 Mimo jiné, i k tomuto je vhodná supervize, viz. výše. 
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nespokojenosti také ředitel celé organizace. Pracovnice očekávaly nepříjemnou 

reakci otce, ale ten vše přijal velice rozumně a žádná nepříjemná situace nenastala. 

Proto je potřeba každý případ řešit individuálně, každý rodič se může zachovat jinak, 

a to i velmi nečekaně. 

 

Příklad č. 2:  

Projekt Pvp Klubíčko navštěvovala rodina, jejíž situace byla velice složitá. 

Matka samoživitelka se třemi dětmi řešila obtížnou bytovou situaci. Chlapec chodil 

do školky špinavý, zavšivený a stále ve stejném oblečení. Terénní pracovnice situaci 

řešila s matkou chlapce a při návštěvě rodiny se dozvěděla, že matka obývá 

vybydlený dům v centru města. Navrhla matce různá opatření a řešení, ale ta vždy, 

po nějakém čase, přestala spolupracovat. Po projednání případu s ostatními 

pracovnicemi a vedením organizace se terénní pracovnice rozhodla vše nahlásit na 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí. Bohužel pracovnice OSPOD řešily situaci 

způsobem, kterým se matka dozvěděla o jednání terénní pracovnice a přišla si s 

terénní pracovnicí vše „vyřídit“ ještě s další obyvatelkou domu. Terénní pracovnice 

se ocitla v kanceláři Pvp Klubíčko sama. Ostatní dvě pracovnice byly v tu dobu ve 

vedlejší místnosti. Tento stav, respektive přístup, není možné požadovat za 

adekvátní. U takového jednání by vždy měli být alespoň dvě pracovnice, které by se 

měli předem informovat o celé kazuistice a řádně se na jednání připravit.42 

                                                 
42

 Dodáváme, že situace dopadla dobře, i když došlo k výměně názorů, nedošlo například k napadení pracovnice.  
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Práce v terénu 

Protože se Pvp Klubíčko věnuje lidem (rodičům a jejich dětem) ze sociálně 

vyloučeného prostředí v Plzni, pracuje v rámci Pvp Klubíčko pracovnice s úvazkem na 

cca 0,5 HPP v terénu sociálně vyloučeného prostředí. Tedy tam, kde je dítě ve svém 

přirozeném prostředí a pracovnice tak může lépe pochopit obtíže, které dítě i jeho 

rodiče mají43. Tato pozice je důležitá proto, aby docházelo k celkovému zlepšení nejen 

v oblasti vzdělávání dítěte, ale i v oblastech, které trápí jeho rodiče a popřípadě další 

členy domácnosti. 

Základem pro úspěšnou spolupráci mezi rodinou a zařízením pro předškolní 

výchovu je aktivita schopné terénní pracovnice. Ta pravidelně komunikuje s rodiči a 

informuje je o vzdělávání jejich dětí. Komunikuje s rodiči jak v prostorech Pv 

Klubíčko, tak v jejich rodinném prostředí. Pokud je třeba, založí se zákonným 

zástupcem takzvaný Plán spolupráce s rodinou44. V něm se definuje, čeho se 

spolupráce týká, nejčastěji jde právě o vzdělávání dítěte. Pracovnice předávají v 

rámci spolupráce s rodinou zákonnému zástupci výukové materiály a ty rodič s 

dítětem doma vypracovává. Tato spolupráce se týká jak rozvoje předškolních 

dovedností, tak výchovných problémů a poruch řeči. 

                                                 
43

 Vstup do přirozeného prostředí považujeme za velmi důležitý a klíčový. Když bude dítě chodit do zařízení 

například nemyté a z hlediska hygieny zanedbané, může to být laxním přístupem rodičů, ale i nemusí. Důvodem 

může být třeba to, že v bytě není k dispozici koupelna a celá rodina se myje v malé vaničce, do které si ohřívá 

vodu v hrncích. To je ale jen jeden z mnoha příkladů, který lze použít pro obhajobu důležitosti práce v terénu, i 

když se věnujeme vzdělávání a výchově předškolních dětí. 
44

 viz. přílohy metodiky. 
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Zdroje financování  

Při pomyšlení na realizaci programu podobného tomu, jakým je Program 

včasné péče Klubíčko, je potřeba myslet na zdroje financování. 

V současnosti je možné usilovat o peníze z těchto zdrojů: 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 Dotační výzvy místní samosprávy (kraj, obec, městské části) 

 soukromé nadace a nadační fondy 

 individuální a firemní dárci  

 sponzoři 

 příspěvky uživatelů služby45 

 

Předem lze ale doporučit jedno zásadní rozhodnutí. Máte zájem budovat 

vzdělávací, nebo sociální službu? A má-li to být služba sociální, je potřeba ji 

registrovat jako sociální službu dle zákona 108/2006? Toto rozhodnutí je důležité 

proto, aby bylo předem jasné, kam je možné žádat o podporu a kam ne. MPSV bude 

pravděpodobně z principu vždy upřednostňovat služby sociální a to zejména ty 

registrované. Pro MPSV jsou tyto služby lépe kontrolovatelné, podléhají tvorbě 

standardů kvality sociálních služeb a jejich kontrole a do budoucna lze očekávat, že 

trend bude takový, že bude převládat preference podpory sociálních služeb dle 

zákona o sociálních službách.  

 

                                                 
45

 Při stanovování příspěvků od uživatelů je potřeba důkladně zhodnotit, kdo je cílovou skupinou služby a zda 

nebude finanční požadavek potencionálního klienta zatěžovat tolik, že se stane překážkou pro jeho účast ve 

službě. Na druhou stranu, rodiče předškolních dětí by měly co nejdříve vědět, že vzdělávání dětí něco stojí. 

V mateřské škole je to běžně poplatek za měsíc i příspěvek na stravu, v základní škole jsou to četné investice do 

pomůcek, svačin, obědů, výletů apod.  Doporučujeme tedy poplatek za službu, pitný režim nebo obědy zavést 

tak, aby působil na rodiče „výchovně“ a zároveň nelimitoval ty nejchudší. 
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Naopak MŠMT je institucí zaměřenou na vzdělávání. Zde ale může být 

limitujícím, zda bude vaše zařízení registrovatelné v síti mateřských škol. Zařazení do 

sítě mateřských škol znamená, že musíte myslet na vhodné prostory, hygienické 

podmínky, vzdělání zaměstnanců a další zákonné limity. Všechna tato pravidla určuje 

ministerstvo celou řadou vyhlášek, zákonů a nařízení. 

Je také možné zvolit kombinaci obojího. Provozovat vzdělávací instituci i bez toho, 

aby bylo zařízení pro předškolní výchovu registrované v síti Mateřských škol a k této 

činnosti registrovat jako sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi tu část, která 

se věnuje spíše rodičům.46 

Dotační výzvy místní samosprávy jsou v různých městech různé. Někde přispívají 

všem žadatelů „trochu“ (řádově desítky tisíc), někde naopak, místní samospráva 

(obec, kraj) přispívá jen některým a o to výrazněji více a v některých obcích (spíše 

těch větších) je v dotačních výzvách kombinován obojí přístup. Každopádně platí, že 

je nutné dívat se, jak v té dané dotační oblasti byl který subjekt v minulosti úspěšný 

a jaké částky byly přerozdělovány. Tam, kde se přidělují desetitisíce nemá smysl 

žádat o statisíce a naopak, tam kde je možné žádat o větší částky je 

kontraproduktivní žádat částky menší. 

To samé platí do určité míry o nadačních fondech a nadacích. Ty jsou dnes už 

většinou zaměřené na konkrétní cílovou skupinu nebo aktivity a jen to podporují. 

V současnosti lze na podobný projekt, jako je klubíčko, možné žádat do nadace OKD, 

nadace ČEZ nebo nadační fond Albert. 

V České republice je poměrně rozšířenou chybou používání označení sponzor pro 

jakéhokoliv člověka nebo organizaci, která poskytuje finanční prostředky nebo 

jakékoliv plnění organizaci. Tento výklad označení osoby je ovšem mylný. Sponzor 
                                                 
46

 V roce 2013 bude pravděpodobně také Program včasné péče Klubíčko rozdělen na Předškolní výchovu 

Klubíčko a další část aktivit, zejména těch terénních a tyto aktivity „budou registrovány“ jako sociální služba dle 

zákona 108/2006. 
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(lépe řečeno marketingový partner) je člověk nebo organizace, která poskytuje 

finanční či jakékoliv jiné plnění za to, že mu organizace pomůže v oblasti marketingu 

nebo public relations. Oproti tomu dárce (nebo-li mecenáš) je člověk či organizace, 

která daruje finance, služby nebo movitý i nemovitý majetek, aniž by žádal/a 

jakoukoliv protislužbu. Kdybychom měli definovat ideálního dárce, je to ten, kdo 

pravidelně přispívá finančními prostředky na provozní náklady projektu, nebo 

zastřešující organizace. Nejde ale „jen“ o peníze. Při realizaci programu včasné péče 

Klubíčko vyvstala mnohokrát potřeba například grafických služeb (grafická příprava 

letáku a jeho tisk), které lze řešit právě tak, že má organizace k dispozici 

profesionála, který ve svém čase bez nároku na odměnu služby poskytne na vlastní 

náklady. Stejně tak se hodí někdo s právnickým vzděláním (řešení exekucí, bydlení, 

rozvodů apod.), ale i zručný kutil, který může vypomáhat, když se rozbije něco 

z movitého i nemovitého majetku (dvířka u skříně, prasklé potrubí apod.), nebo se 

připravuje rekonstrukce prostor využívaných projektem, nebo je zakoupen noví 

koberec a jeho položení vyžaduje zkušenost a zručnost. 
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Přílohy: 

Příloha č. 1. předběžná přihláška. 
Tímto začíná možnost rodičů a jejich dítěte účastnit se aktivit programu včasné péče 
Klubíčko. 
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Příloha č. 2: Dohoda o poskytování služeb 
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Příloha č.3: Souhlas se zveřejňováním fotografií. 
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Příloha č. 5: Zmocnění k předávání a vyzvedávání dítěte 

V prostředí sociálního vyloučení se často stává, že rodina dítěte je velmi rozvětvená a její členové si navzájem 

vypomáhají. Dítě tedy může vyzvedávat zákonný zástupce, ale i starší sourozenec nebo někdo z  příbuzných. 

Není možné vymáhat, aby to byl pouze rodič, mohlo by to být limitem pro úspěšnou spolupráci a účast ve 

službě. Organizace poskytující takovou službu by ale měla dbát na vlastní „bezpečí“ a mít tedy písemné 

svolení zákonného zástupce k předání dětí někomu jinému. 
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Příloha č. 6: Plán spolupráce s rodinou. 

Tento dokument zaznamenává aktivity směřující k dítěti a jejich očekávané výstupy. Může se zdát poměrně 

jednoduchý a zdání neklame. Za důležité považujeme, aby dokumenty, se kterými zákonný zástupce dítěte 

pracuje, byly snadno pochopitelné, jasné a věcné. Plán spolupráce s  rodinou se vyhodnocuje jednou za půl 

roku vždy v přítomnosti rodiče, kterému jsou výsledky interpretovány, a zároveň se sestavuje plán na další 

dobu, po kterou má spolupráce trvat. 
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Příloha č. 6: Dotazník kvality pro rodiče 

Dotazník je také vyplňován s rodičem dítěte. Není správné předpokládat, že dotazníku každý porozumí stejně. 

V případě, že bude zákonnému zástupci dítěte dotazník předložen, ať ho vyplní sám, může automaticky 

zaškrtat možnosti, které ale neodrážejí skutečnost. Považujeme za dobré otázku vysvětlit, ptát se, zda otázce 

rodič porozuměl a doptávat se, aby byly získány informace, které mohou potencionálně poskytované služby 

zlepšit a posunout. 
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Dotazník kvality, druhá část.47 

 

                                                 
47

 Z důvodu úspory místa v této metodice nepředkládáme oskenovaný celý dotazník. Součástí dotazníku je třetí 

strana, kde je dán prostor pro zodpovězení posledních otevřených otázek v dotazníku. 


