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Předseda Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice



1. Krátce k Asociaci vzdělavatelů v sociální pedagogice.

2. Náplň práce sociálního pedagoga na ZŠ.

3. Sociální pedagog jako součást školního poradenského 
pracoviště.

4. Máme na to lidi?

5. Co může v tomto nabídnout Asociace.



Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice

Zástupci dvanácti fakult českých veřejných VŠ, 

které realizují stud. program sociální pedagogika. 

Jedním ze základních cílů AVSP je prosazení pozice 

sociálního pedagoga do českých škol.

V únoru 2020 vydala Náplň práce sociálního 

pedagoga v základní škole.

http://asocped.cz/

http://asocped.cz/


Náplň práce je koncipována 

jako soubor činností sociálního 

pedagoga ve vztahu 

k významným aktérům školního 

života (řediteli, učitelům, žákům, 

rodičům, orgánům a institucím). 

Ukázka





Ve vztahu k … Oblast náplně práce

Konkrétní činnosti 

k dané oblasti jsou 

uvedeny 

v dokumentu Náplň 

práce sociálního 

pedagoga 

v základní škole

vydaného Asociací 

vzdělavatelů 

v sociální 

pedagogice, 

dostupné na: 

http://asocped.cz/fol

ders-1305/

řediteli Odpovědnost za odvedenou práci

učitelům a dalším ped. 

pracovníkům

Práce s klimatem školy a klimatem 

třídy

Poradenství pro učitele

žákům Individuální práce se žáky

Skupinová práce se žáky

Krizová intervence

rodičům Rozhovory s rodiči

Terénní práce

Výchovné komise

k orgánům a institucím Komunikace s OSPOD, Policií ČR

Komunikace s PPP a SVP

Komunikace s terénními sociálními 

pracovníky, nízkoprahovými 

zařízeními pro děti a mládež apod.

ke komunitě Spolupráce s komunitou, rozvoj 

komunity, podpora sociální 

soudržnosti

http://asocped.cz/folders-1305/


Činnosti sociálního pedagoga podle oblastí

1. Vzdělávací a osvětová činnost.

2. Sociálně-výchovná a preventivní činnost.

3. Podpůrná, intervenční a ochranná činnost.

4. Poradenská a mediační činnost.

5. Reedukační činnost.

6. Analyticko-diagnostická a depistážní činnost.

7. Koordinační a organizační činnost.



Charakter vykonávaných činností sociálního pedagoga ve škole je 

takový, že by měl být součástí ŠPP.

V činnostech podle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských zařízeních jsou už dnes činnosti, které může sociální 

pedagog vykonávat, např. podílení se na vytváření programu 

primární prevence (školní psycholog); koordinace spolupráce školy 

s orgány st. správy a samosprávy, které mají v kompetenci 

problematiku prevence rizikového chování (školní metodik 

prevence).

Sociální pedagog jako součást ŠPP



Sociální pedagog nemá ve škole kohokoli nahradit, 

ale doplnit.

Sociální pedagog jako součást ŠPP



Absolventi stud. programů sociální pedagogika na VŠ jsou 

kompetentní k výkonu činností, které byly výše popsány.

Standardy vzdělávání v sociální pedagogice umožňují všem 

fakultám opírat se o jednotný základ studia sociální 

pedagogiky.

Máme pro tyto činnosti lidi?



Poskytovat podklady pro MŠMT. 

Poskytnout školám konzultace a metodické materiály. 

Nadále osvětově působit v této oblasti. 

Co může dál dělat Asociace vzdělavatelů v sociální 

pedagogice 



Kdy dojde k novele zákona č. 563/2004 Sb., o ped. 
pracovnících?

Jak bude sociální pedagog financován v případě přijetí 
novely i v případě nepřijetí novely zákona?

Nejpalčivější otázky
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