
Návrat školské 
sociální práce
do České republiky

Program:

4. 6. 2018
Kulatý stůl

10.00 – 12.00 HODIN

13.00 – 15.00 HODIN

12.00 – 13.00 HODIN PŘESTÁVKA, OBČERSTVENÍ, TISKOVÁ KONFERENCE

Přivítání a úvod - europoslankyně Kateřina Konečná

Asociace školské sociální práce v ČR - Eva Hurychová, Blanka Ptáčková         

Návaznost na schůze školského a sociálního podvýboru sněmovny z let 2016 - 2017, studie 

Parlamentního institutu, příspěvek bývalé členky školského podvýboru Marty Semelové

Školská sociální práce (ŠSP): historie, zahraniční legislativa, standardy, přesah za školu, 

potenciál a kompetence ŠSP - Eva Hurychová, zakladatelka AŠSP

Příklady školní praxe - Blanka Ptáčková, zakladatelka AŠSP

Potřebnost návratu ŠSP do škol současnosti - Eva Hurychová, Blanka Ptáčková

Analýza z výzkumu ve všech krajích ČR - Eva Hurychová, Jan Kout, technik ICT

Negativa „inkluze“ a návrat k prokázané kvalitě - Eva Hurychová, Blanka Ptáčková

Otázky a odpovědi 

ŠSP v kooperaci se speciální pedagogikou a komplexní síťování   

Široká diskuse, možné postupy, přínosy spolupráce
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POMOC I JEDINÉMU DÍTĚTI 
SE V BUDOUCNOSTI MNOHONÁSOBNĚ VRÁTÍ

ANOTACE

Asociace školské sociální práce v ČR, z. s., (dále jen AŠSP) vznikla v srpnu 2016. Iniciátorkou 

byla Mgr. Eva Hurychová, která ke školské sociální práci (dále jen ŠSP) získala v roce 2015 

specializaci na Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci. 

Profese ŠSP se u nás rozvíjela již za prezidenta Masaryka, ale po druhé světové válce se 

v jejím zavádění nepokračovalo. Dnes, kdy jsou ve školách narůstající problémy, ať šikana, 

nerespektování autorit, záškoláctví, poruchy chování, tendence k závislostem a řada jiného, je víc 

než potřeba školské sociální práce. Ve světě ŠSP dlouhodobě funguje ve prospěch žáků, rodičů 

i pedagogů s přínosnou kooperací interdisciplinárních rezortů, jako je např. náš OSPOD aj. Další 

spoluzakladatelkou AŠSP je speciální pedagožka a učitelka Mgr. et Bc. Blanka Ptáčková, která má 

dlouholetou školní, výchovnou a poradenskou praxi. Dle mezinárodních standardů jsou pracovníci 

ŠSP považováni za experty na školské sociální prostředí, přičemž jím je každá škola. AŠSP bylo 

v začátku doporučeno, obrátit se na hlavní představitele školského podvýboru sněmovny, z nichž se 

za snahu pro legislativní ukotvení ŠSP nejvíc postavila a nadále spolupracuje Mgr. Marta Semelová. 

Při působení ve sněmovně také zadala Parlamentnímu institutu studii k profesi ŠSP v zahraničí.

 

AŠSP spolu s dalšími aktivně uskutečňuje kroky k plnění svého účelu a poslání. Realizační tým 

se úspěšně rozrůstá, aby došlo k legislativnímu ukotvení ŠSP, jehož mottem je včasná pomoc 

s celostním odkrýváním různorodých potíží předškolních a školních žáků, jež brání úspěšnému 

vzdělávání a rozvoji. U všech dětí je pomoc důležitá, i Úmluva o právech dítěte dle Charty spojených 

národů deklaruje, že dětství má nárok na zvláštní péči a pomoc. Na dítě vždy relevantně působí 

prostředí, kde vyrůstá. ŠSP má na rozdíl od pedagogické profese přesah za školu, což je podstatné. 

Našim pedagogům se děti ani rodiče téměř nesvěřují, ale v zahraničí mají pracovníci ŠSP důvěru. 

Důvěru je nutné vytvořit i u nás, aby se děti dle potřeb nebály svěřit s těžkostmi, které se u nich 

v životě vyskytují. Často jimi bývá rozchod rodičů, sociální nebo zdravotní znevýhodnění, domácí 

násilí a plno dalšího.

PROSÍME, potvrďte Vaši účast nejpozději do 25. května 2018 na e-mail asspcr@seznam.cz 

nebo e-mail odesílatele. Kolektiv všech pořádajících se s Vámi těší se na setkání.


