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ŽIJÍCÍ V PROSTRĚDÍ, KDE NENÍ DLOUHODOBE ̌ DOSTATEČNĚ

PODPOROVÁNO KE VZDEĽÁVÁNÍ ČI DOMÁCÍ PRÍ̌PRAVE ̌ NA

VZDEĽÁVÁNÍ - napr.̌ z duv̊odu nedostatecňého materiálního

zázemí, nevyhovujících bytových podmínek, nezájmu nebo

pracovní vytíženosti ze strany zákonných zástupcu,̊ konfliktu ̊ v

rodine.̌

JEHOŽ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI SE ŠKOLOU DLOUHODOBĚ

NESPOLUPRACUJÍ - nedochází na tr ̌ídní schuz̊ky, nepodepisují

žákovské knížky, neplatí školní pomuc̊ky aj.

OPAKOVANE ̌NENOSÍ ÚKOLY – žák má opakovane ̌špatné známky,

nedochází do školy apod.

V JEHOŽ BLÍZKOSTI SE OBJEVUJE RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ – ruz̊né druhy

závislostí, násilí nebo zneužívání.

SAMO VYKAZUJE DLOUHODOBEJ̌ŠÍ ZNÁMKY PORUCH CHOVÁNÍ –

agresivita, šikana, neukázneňé konfliktní chování nebo je naopak

výrazne ̌smutné, úzkostné, straní se kolektivu.

MÁ NEDOSTATEČNÉ HYGIENICKÉ NÁVYKY, NENOSÍ SVAČINY,

NECHODÍ NA OBEĎY.

S JAZYKOVOU ČI KULTURNÍ ODLIŠNOSTÍ A JE PRO NEȞO OBTÍŽNĚ

„ZAPADNOUT DO SKUPINY“ NEBO HO SKUPINA „VYLUČUJE“.

POKUD MÁTE VE TRÍ̌DE ̌DÍTE:̌

MÁTE VE TRÍ̌DE ̌DÍTE,̌ 
KTERÉ SE CHOVÁ
NESTANDARDNE?̌

Mgr. Dana Zaplatílková
koordinátor podpory vzdělávání a sociální pedagog
Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí
Telefon: 605 290 635
E-mail: zaplatilkova@diakonievr.cz

BUDEME VAŠI PARTNEŘI PŘI ŘEŠENÍ SITUACE 
PROPOJUJEME SVĚT ŠKOL A SOCIÁLNÍ POMOCI
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MUŽ̊EME POMOCI:

• INDIVIDUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ ZÁŽITKOVOU FORMOU –

proškolený dobrovolník s žákem navazuje na ucǐvo ze

školy, procvicǔje ho formou hry. 

• SKUPINOVÉ PROGRAMY – nabízené volnocǎsové

aktivity poskytují smysluplné trávení volného cǎsu,

upevnǔjí nácvik psychických, sociálních, motorických a

komunikacňích schopností a dovedností. Zážitkovou

formou se deťi budou dotýkat základních lidských

hodnot jako respekt, duv̊eřa, tolerance, zodpoveďnost

aj.

• PRÁCE S RODINOU – prěs doucǒvání s díteťem je

možnost navázání kontaktu s rodinou, kde pracovníci

terénní sociální služby pomáhají rodine ̌ pr ̌i rěšení

problémové situace v pr ̌irozeném prostrědí rodiny –

napr.̌ pomoc pr ̌i rěšení složité financňí situace rodiny, pr ̌i

jednání na úrǎdech, nácvik rodicǒvských kompetencí,

zajišteňí volnocǎsových aktivit pro díte ̌apod.

• SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU PRǏ RĚŠENÍ PROBLÉMOVÝCH

SITUACÍ DEŤÍ – možnost pravidelné spolupráce s

koordinátorem vzdeľávání, možnost usporá̌dat kurz pro

pedagogy, kde získají informace, jak poznat, že se s

díteťem a v rodine ̌ nečo deǰe, co v takových chvílích

deľat, jak muž̊eme pomoci. V pr ̌ípade ̌potrěby muž̊eme

zrealizovat partnerský dialog mezi školou a rodinou.
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