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1. Úvod a cíle analýzy 

Tato vstupní analýza vznikla v rámci Individuálního projektu systémového Inkluzivní a kvalitní 
vzd lávání v územích se sociáln  vyloučenými lokalitami1 (IKV). Hlavním cílem projektu je 
dosáhnout uplatnění principů IKV na participativním základě a vytvo it podmínky pro dlouhodobé 
udržení a rozvoj opat ení vzniklých v průběhu projektu na lokální úrovni, a to v obcích do projektu 
zapojených. 

Za účelem úspěšné realizace projektu musí být v zapojených obcích provedena vstupní analýza. 
Jejím hlavním cílem je popsat stav, strukturu a kapacity místní vzdělávací sítě, dále pak postoje ke 
vzdělávání a domnělé či faktické bariéry v p ístupu ke vzdělávání na straně cílových skupin projektu. 
Mezi cílové skupiny projektu pat í: 
 Zaměstnanci ve ejné správy a z izovatelů škol působící ve vzdělávací politice 

 Vedoucí pracovníci škol a školských za ízení, pedagogičtí pracovníci 
 Pracovníci a dobrovolníci v organizacích působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb 

a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže 

 Rodiče dětí a žáků 

 Děti a žáci 

Na základě dat obsažených v analýze pak můžou svoji činnost rozvíjet lokální konzultanti, metodici a 
konzultanti inkluzivního vzdělávání pro danou obec, kterým slouží také jako podklad k vytvo ení 
Místního plánu inkluze ve vzdělávání (MPI). Analýza by měla být považována za prvotní dokument 
mapující situaci ve vzdělávání v obci Desná. Data v této analýze nejsou konečná, slouží pro základní 
orientaci v problematice v daném místě. Na podnět výše uvedených aktérů z cílové skupiny a členů 
pracovní skupiny ke vzdělávání může být tato analýza doplněna o další pot ebná data. 

2. Metodologie 

Vstupní analýza byla realizována v souladu se standardními výzkumnými metodami, jež byly 
vzájemně kombinovány, využito bylo i několik technik sběru dat.  

Desk research – analýza sekundárních dat – byla nezbytným p ípravným krokem, jehož účelem bylo 
sumarizovat dosavadní a aktuální poznatky relevantní k cílům analýzy a na tomto základě p ipravit 
podklady pro sběr dat primárních.  
Expertní rozhovory – vzhledem k p edevším kvalitativní orientaci analýzy byly nejprve realizovány 
tzv. expertní rozhovory, které byly součástí (nebo úzce navazovaly) na zmíněné desk research. Cílem 
expertních rozhovorů bylo uvedení do konkrétních problémů dané lokality, p ípadně vysvětlení 
zjištěných skutečností.  
Hloubkové rozhovory – na základě výstupů z expertních rozhovorů byly sestaveny scéná e 
rozhovorů. Ty byly realizovány s hlavními institucionálními aktéry a s obyvateli SVL. 
Skupinové rozhovory – abychom získali data dynamičtější povahy, realizovali jsme i dva skupinové 
rozhovory. 
Zúčastn né pozorování – bylo dalším nezbytným nástrojem pro realizaci analýzy, které pobíhalo v 
podstatě po celou dobu realizace sběru dat.  
Zpracování dat 
Veškerá data byla zpracována v souladu se standardy sociálně-vědních výzkumů. Hloubkové 
rozhovory byly se souhlasem respondentů nahrávány na diktafon a následně p epsány do počítače 
v takové formě, aby mohla být podrobena kvalitativní analýze. Získaná statistická data jsou 
zpracována do grafů a tabulek a následně interpretována.  
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Etika výzkumu 
Všem respondentům bylo vždy vysvětleno, o jakou analýzu se jedná, pro koho a za jakým účelem je 
realizována. Respondenti byli poučeni, že výzkum je anonymní, jejich jméno ani žádné jiné nebude 
nikde explicitně zmíněno, a jejich osoba nebude moci být spojena se získanými daty uvedenými v této 
zprávě. 

2.1 Seznam respondentů 

Tab. č. 1 Respondenti dotazovaní v rámci expertních rozhovorů 
Starosta města Tanvald 
Místostarostka města Tanvald 
Tajemník města Tanvald 
Vedoucí Oddělení sociální práce a sociálních služeb v Tanvaldu 
Vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Tanvaldu 
 
Tab. č. 2 Respondenti dotazovaní v rámci hloubkových rozhovorů – institucionální aktéři 

editel ZŠ Údolí Kamenice, Tanvald 
editelka ZŠ Masarykova, Tanvald 
editelka ZŠ Sportovní, Tanvald 
editel Gymnázia Tanvald 
editelka SVČ Tanvald 

Vedoucí NZDM, Tanvald 
editelka MŠ Tanvald 
editelka ZŠ Smržovka 
editel ZŠ Desná  
editelka PPP Jablonec nad Nisou 

Pracovnice Mate ského a dětského centra Maják, Tanvald 
  
Tab. č. 3 Respondenti dotazovaní v rámci hloubkových rozhovorů – obyvatelé SVL 

Lokalita Respondent 
Žákova 425, Tanvald muž, 16 let, nezaměstnaný, nestudující 
Žákova 425, Tanvald muž, 59 let, nezaměstnaný 
Žákova 425, Tanvald žena, do 30ti let, MD  
Žákova 425, Tanvald žena, 23 let, MD 
Žákova 425, Tanvald žena, 60 let, nezaměstnaná   
 
Tab. č. 4 Respondenti dotazovaní v rámci skupinových rozhovorů 
Učitelky ZŠ Masarykova – Tanvald (4 osoby) 
Děti ve věku 10 – 14 let – uživatelé služeb NZDM Tanvald (6 osob) 
 
Tab. č. 5 Seznam použitých zdrojů a dokumentů v rámci desk research 
Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky obce za rok 2015 (ORP Tanvald) 
Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2015 (Tanvald) 
Strategický plán rozvoje města Tanvald (2016-2026) 
Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2015 až 2018 
II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016 - 2020 
www.tanvald.cz 
www.zshortan.cz 
www.mzsaoatanvald.cz 
www.zstanvald-sportovni.cz 
www.mstanvald.cz 
www.gymtan.cz 
www.ddmtanvald.cz 
www.zssmrzovka.cz  

http://www.tanvald.cz/
http://www.zshortan.cz/
http://www.mzsaoatanvald.cz/
http://www.zstanvald-sportovni.cz/
http://www.mstanvald.cz/
http://www.gymtan.cz/
http://www.ddmtanvald.cz/
http://www.zssmrzovka.cz/
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3. Hlavní zjišt ní 

Struktura místní vzd lávací sít , žáci, pedagogičtí pracovníci 

 V Desné je jedna škola s 239 žáky a kapacitou 500 žáků.  
 Kapacita škol v regionu je témě  dvakrát vyšší, nežli skutečný stav žáků. 
 Obsazenost školy žáky oproti stavu p ed 10 lety je nižší. 
 Ve škole působí nedostatek pracovníků, kte í by mohli vykonávat speciálně-pedagogickou či 

sociálně-pedagogickou činnost. 
 Škola má problém získat alespoň na částečný úvazek školního psychologa. Za stávajících 

podmínek jsou psychologové v regionu finančně a personálně nedostupní. 

Tab. č. 6 Kapacity základních a středních škol – Tanvald, Smržovka, Desná 
Škola Kapacita školy Počet žáků 

2016/2017 
ZŠ Masarykova 500 199 
ZŠ Sportovní 550 351 
ZŠ Údolí Kamenice 75 38 
Gymnázium Tanvald + OA 360 210 
ZŠ Smržovka 540 318 
ZŠ Desná 500 239 
Celkem 2525 1355 

Regionální a sociální dostupnost školy 

 Škola je regionálně dob e dostupná, nachází se v centru obce. 
 Škola má oficiálně vyšší kapacitu, nežli je aktuální stav žáků, proto se nebrání p ijímat i děti, které 

nemají bydliště v blízkosti školy. 
 Škola spolupracuje s mate skou školou a navazuje kontakt s rodiči dětí v MŠ.  

Volný čas 

 Děti ze sociálně znevýhodněného prost edí také nejsou k organizovaným volnočasovým aktivitám 
motivovány ze strany rodičů. Rodiče dětí ze sociálně vyloučeného prost edí se o aktivní trávení 
volného času svých dětí často p íliš nezajímají, nebývá pro ně prioritou, proto jim sami k tomu 
nedávají dostatek podnětů. K organizovaným aktivitám mají spíše nedůvěru, podobně jako 
k dalším institucím, které jsou z izovány (kontrolovány) majoritou.   

 Pokud někam děti ze sociálně vyloučeného prost edí docházejí trávit volný čas, je to NZDM, v 
Tanvaldu z izované charitou Most. Nemusí tam docházet pravidelně, účast je zdarma. 

 Zbytek volného času tráví na ulicích, v parcích, dětských h ištích, okolí nádraží apod. 
neorganizovanou, rizikovou zábavou. 

Postoje rodičů a d tí, bariéry na stran  rodičů a d tí 

 Rodiče dětí ze sociálně vyloučeného prost edí se o školní výsledky svých dětí p íliš nezajímají, 
současně je tak nedostatečně motivují ke vzdělávání. Často totiž nevidí souvislost mezi 
dosažením vyššího vzdělání a vyšším životním standardem.  

 Rodiče sociálně vyloučených dětí často vnímají školu jako produkt majoritní společnosti, ke 
kterému nemají dostatečnou důvěru. Sami v ní nebyli p íliš úspěšní. 

 Rodiče sociálně vyloučených dětí posílají své děti jen v malé mí e do systému p edškolního 
vzdělávání, podnětné prost edí doma dětem nevytvá ejí. 

 Někte í rodiče sociálně vyloučených dětí podporují p ípady skrytého záškoláctví, neposílají děti do 
školy někdy i ze zanedbatelných důvodů. Neochota/neschopnost posílat děti do školy souvisí se 

http://www.zsdesna.cz/


 

 

situací v rodině (nap . onemocnění druhého dítěte v rodině matky živitelky), a také se životním 
stylem na hranici různých rizik (závislosti apod.) 

 Častou p ekážkou ve školní docházce je pot eba se finančně spolupodílet. Některé rodiny finance 
skutečně nemají, jiné k tomu nejsou ochotny i p esto, že výraznou finanční nouzí netrpí. 

 Vzdělávání a volnočasové aktivity pro sociálně vyloučené rodiny často nebývají takovou 
hodnotou, jako pro většinovou společnost. Necítí tak pot ebu se na nich p íliš finančně podílet. 
Prost edky raději využijí na zboží a služby, které adí ve svém hodnotovém žeb íčku výše.  

 V regionu chybí personálně dostatečně zajištěná sociální služba, která by v oblasti (p ed)školní 
docházky a p ípravy do školy prováděla intervence p ímo v pot ebných rodinách. Sociální 
pracovníci nebo speciální/sociální pedagogové v těchto službách by mohli rozvíjet a p ipravovat 
děti na školní docházku a zároveň motivovat jejich rodiče. 

 Docházka do st ední školy souvisí s vyššími finančními náklady, nap íklad na dopravu. Někte í 
rodiče i z tohoto důvodu odmítají posílat své děti do st edních škol. 

Postoje zástupců školy a dalších institucí 

 Zástupci základních škol deklarovali, že v době zápisu jsou školy všem dětem otev ené stejně, 
nemají žádná specifická kritéria pro jejich p ijímání. Vzhledem k nízké naplněnosti ZŠ žáky, mají 
ZŠ tendence p ijímat i děti, které nebydlí v blízkosti školy. 

 K nep ijetí může docházet v p ípadě, když chce žák v průběhu vzdělávání p estoupit na jinou 
školu mimo bydliště, p ičemž jeho rodina je v regionu vnímána jako výrazně nespolupracující, 
anebo má žák takové SVP, na které daná škola není p ipravena. K nep ijetí může dojít také 
v p ípadě, že by se počet žáků s určitými SVP v dané t ídě měl zvýšit nad školou stanovenou 
p ijatelnou mez. 

 ZŠ zvou skupiny dětí z MŠ doprovázené pedagogem mate ské školky na prohlídky. ZŠ se také 
snaží rodičům budoucích prvňáků prost ednictvím MŠ prezentovat vlastní činnost.  

 Školy hodnotí spolupráci s PPP v Jablonci n. Nisou jako nadstandartní. Pracovníci PPP po 
individuální domluvě dojíždějí diagnostikovat žáky p ímo do škol. 

 PPP jedná o každotýdenní pravidelné spolupráci (jeden den týdnu) p ímo v Tanvaldu. 

Tato a další zjištění jsou podrobněji zpracována v kapitole č. 5 Analytická část. 

4. Základní pojmy 

4.1 Sociální vyloučení 

V materiálu ASZ2 se uvádí následující: „Zjednodušeně ečeno, sociálně vyloučení jsou ti občané, kte í 
mají ztížený p ístup k institucím a službám (tedy k institucionální pomoci), jsou vyloučeni ze 
společenských sítí a nemají dostatek vertikálních kontaktů mimo sociálně vyloučenou lokalitu. 
Základní charakteristikou propadu na sociální dno je nahromadění důvodů, které vedou k životní krizi 
(ztráta zaměstnání, platební neschopnost, problémy s bydlením, problémy dětí ve škole, nemoc atd.).“ 

Prostorovým vyloučením je tedy myšlena zejména rezidenční segregace a koncentrace určité skupiny 
osob v určitém místě. Často se jedná o nedobrovolný či p ímo vynucený proces. Takové místo (ať už 
se jedná o čtvrť města, ulici, blok domů či pouze samostatný dům) může trpět zhoršenou kvalitou 
fyzického prost edí, jeho excentrická poloha může znesnadňovat dostupnost různých služeb, v 
některých p ípadech může být odděleno i bariérou (nap . vodní tok, dopravní koridor, továrna, skládka 
apod.).  

Ekonomické vyloučení se projevuje zejména ztíženým p ístupem na trh práce. Primárně se může 
jednat o nemožnost dosáhnout na lépe placené zaměstnání poskytující vyšší míru zajištění (nap . z 
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důvodu nedostatečné kvalifikace), sekundárně může jít o nemožnost získat jakékoliv legální 
zaměstnání. Tyto osoby se poté p esouvají do zóny šedé ekonomiky (tzv. práce na černo), p ípadně 
vůbec nevykonávají placenou práci. Od toho se potom odvíjí problémy s dluhy či chudobou obecně.  

Kulturní vyloučení je výsledkem ztížené možnosti dotčených osob využívat kulturní kapitál společnosti. 
Projevuje se zejména horším p ístupem k institucionalizovanému vzdělávání. Důsledkem může být to, 
že vzdělání se nestává součástí kulturních vzorců dotčených osob a situace se reprodukuje v dalších 
generacích. Politické vyloučení znemožňuje dotčeným osobám participaci na ve ejném a občanském 
životě a ubírá jim možnost aktivně ovlivňovat život společenství, p ípadně též svůj vlastní osud.  

Všechny výše jmenované složky sociálního vyloučení se poté odráží ve vyloučení symbolickém. 
Většinová společnost osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené stigmatizuje. Toto 
p isuzování negativním vlastností může nabývat podoby od v podstatě neuvědomělého myšlení pod 
vlivem p evažujících stereotypů až po otev enou diskriminaci a nenávist. 

4.2 Cílová skupina 

Projekt IKV v SVL je primárně zamě en na podporu pozitivních vzdělávacích strategií v daných 
oblastech a odstraňování bariér bránících dětem ze SVL p i vstupu do hlavního vzdělávacího proudu. 
Hlavní cílovou skupinou jsou instituce, hrající nezastupitelnou roli ve vzdělávacím procesu – mate ské, 
základní a st ední školy, jejich editelé a pedagogičtí pracovníci. Současně to jsou instituce, které se 
na chodu škol podílejí – z izovatelé (městské a krajské ú ady), školská poradenská za ízení a dále 
pak instituce, které se školami často spolupracují, školská za ízení pro zájmové vzdělávání, NNO, 
NZDM, ZUŠ a další subjekty.  

Druhou a neméně významnou část cílové skupiny tvo í děti a mládež stižené či ohrožené sociálním 
vyloučením, kterým hrozí, že nebudou za azeny do hlavního vzdělávacího proudu a spolu s nimi pak i 
jejich rodiče či zákonní zástupci. 

4.3 Školská legislativa 

V této analýze hovo íme o vzdělávání ve školách, které se odehrává dle školního kurikula, je 
považováno za „povinné“ a je legislativně ukotveno ve sbírce zákonů. Hlavní zákony a vyhlášky, které 
se týkají školního vzdělávání a souvisí se společným (inkluzivním) vzděláváním uvádíme níže:  
 Zákon č. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon). 
 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 

 Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími pot ebami a žáků 
nadaných. 

 Vyhláška č.197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských za ízeních (novelizující vyhlášku č. 72/2005 Sb.). 

Dle výše uvedené platné legislativy probíhá v ČR školní vzdělávání v těchto druzích škol: mate ská 
škola, základní škola, st ední škola (gymnázium, st ední odborná škola a st ední odborné učiliště), 
konzervato , vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky. 

Vedle běžných základních/st edních škol byly v ČR i základní školy praktické, které byly určeny pro 
žáky se SVP, a do kterých tito žáci docházeli na základě posudku školského poradenského za ízení, 
nejčastěji pedagogicko-psychologické poradny (PPP). Na těchto školách se vyučovalo dle P ílohy 2 
RVP ZV. Od 1. 9. 2016 byly základní školy praktické transformovány na běžné základní školy. Žáci na 
2. stupni těchto škol se nadále mohou vzdělávat podle ŠVP, který je v souladu s touto p ílohou. Oproti 
tomu se žáci na 1. stupni ZŠ budou vzdělávat v souladu s upraveným RVP ZV, ve kterém se upravují 
pravidla pro vzdělávání žáků s LMP. Tito žáci tedy mohou být nově vzděláváni: 



 

 

a) v běžné ZŠ s využitím podpůrných opat ení, pokud to podmínky jejich zdravotního stavu umožní, 
nebo  
b) v běžné ZŠ ve tříd  podle § 16 odst. 9 (Zákon č. 561/2004 Sb.), nebo  
c) ve škole (d íve praktické) dnes základní, podle § 16 odst. 9 (Zákon č. 561/2004 Sb.).  

Děti se závažnějším postižením, st edně těžkým a těžký mentálním postižením, a těžším fyzickým 
postižením, mohou být na základě posudku školského poradenského za ízení za azeny do 
základní/st ední školy speciální, které nadále zůstávají. 

V kontextu projektu IKV je pro nás relevantní průběh vzdělávání v mate ských školách, základních 
školách a st edních školách, souhrnně budeme používat termín „škola“. Dle legislativy je v ČR školní 
docházka povinná 9 let a od školního roku 2017/2018 je navíc povinný jeden rok p edškolní p ípravy. 
V p ípadě opakování ročníku může žák v ZŠ strávit 10 let docházky, p ípadně může požádat ještě o 
jeden rok jejího prodloužení. Naopak p i opakovaných neúspěších může žák školu opustit p edčasně 
s neukončeným 9. ročníkem (po naplnění devítileté docházky). 

Podrobněji o školské legislativě vztahující se ke společnému (inkluzivnímu) vzdělávání lze nalézt na 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/spolecne-vzdelavani-1.  

5. Analytická část 

5.1 Popis obce, základní sociodemografické údaje 

Analýza se zamě uje na strukturu vzdělávací soustavy a její dostupnost a otev enost dětem s různým 
sociálním zázemím - p edevším dětem ze SVL, v obci Desná. V rámci diskurzu mezi českou 
ve ejností jsou za SVL většinou považovány celé oblasti nebo části obcí, kde se koncentrují Romové. 
Realita je ale taková, že SVL zdaleka ne vždy obývají pouze Romové, se sociálním vyloučením se 
běžně potýká i neromská populace a naopak, značná část Romů sociálně vyloučena není.  
Nejinak je tomu v Desné, byť můžeme íci, že mezi lidmi, které lze považovat za sociálně vyloučené 
nebo výrazně sociálně slabé, Romové v tomto regionu p evažují. 

V p ípadě Desné také nelze hovo it o typických sociálně vyloučených lokalitách, tedy celých částech 
města (několik ulic či domů v jednom místě), které lze vnímat jako prostorově nebo celkově sociálně 
vyloučené. Jde spíš o jednotlivé domy nebo jejich části. 
  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/spolecne-vzdelavani-1


 

 

Obr. č. 1 Mapa domů obývaných lidmi ohroženými sociálním vyloučením – Tanvald, Smržovka, 
Desná  

 

Na mapce jsou označena místa, na kterých se nacházejí domy obývané lidmi považovanými za 
sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. 

5.1.1 Desná 

Je průmyslová horská obec ležící na stejnojmenné ece severně od Tanvaldu. Skládá se z částí 
Desná I., Desná II. – východ, Desná II. – západ, Desná – st ed. K 1. 1. 2016 bylo v Desné evidováno 
3133 obyvatel, oproti roku 2006 je to cca o 340 obyvatel méně. Míra registrované nezaměstnanosti je 
7 %3. 

Tab. č. 7 V ková struktura obyvatel - Desná 

Počet obyvatel 

 

Počet bydlících obyvatel k 
31.12.2015 

Počet obyvatel ve v ku 
Střední stav obyvatel k 
1.7.2015 0-14 

let 
15-59 
let 

60-64 
let 

65 a více 
let 

Celkem 3 133 420 1 860 263 590 3 124 

Muži 1 554 221 964 133 236 1 546 

Ženy 1 579 199 896 130 354 1 578 

Zdroj: Regionální informační servis www.risy.cz.  

V Desné žije odhadem 90 Romů, z toho p ibližně 40 jich lze považovat za sociálně vyloučené. 

                                                           
3
 Regio ál í i for ač í servis www.risy.cz. 

http://www.risy.cz/
http://www.risy.cz/


 

 

5.2 Struktura místní vzd lávací sít  

Ve městě Desná se nachází tato školská za ízení: 

Tab. č. 8 Školská zařízení v Tanvaldu, Smržovce a Desné 
Obec Mateřská 

škola 
Základní 

škola 
Střední škola Základní 

um lecká 
škola 

Středisko 
volného času 

Desná 2 
 

1 - - - 

 

5.2.1 ZŠ Desná 

Je devítiletá základní škola, v obci Desná je jediná. Kapacitu má 500 žáků, v roce 2016/2017 má 
celkem 239 žáků. Škola je spojená s mate skou školou, která má kapacitu 50 dětí, aktuálně do ní 
dochází 48 dětí. Škola je nově zrekonstruovaná, nachází se nedaleko centra obce Desná, která je 
také jejím z izovatelem.  

Škola provozuje školní družinu a školní klub, které nabízejí volnočasové aktivity pro děti, další 
volnočasové aktivity škola nabízí prost ednictvím SVČ Tanvald p ímo ve školní budově. Podle editele 
je nabídka pestrá, volnočasových aktivit využívá cca 75 % žáků. 

Tab. č. 9 ZŠ Desná, statistické údaje – žáci 
Současná oficiální 
kapacita žáků školy. 
 
 

Počet žáků ve školním 
roce 2004/2005. 
 
 

Počet žáků ve školním 
roce 2016/2017. 
 

Počet žáků, kte í ve 
školním roce 
2015/2016 odešli na 
jinou b žnou základní 
školu. 
 

500 ? 239 7 

Počet žáků, kte í ve 
školním roce 
2015/2016 opakovali 
ročník. 
 

Počet žáků 
nastupujících ve 
školním roce 
2016/2017 do 1. t ídy, 
kte í nenavšt vovali 
MŠ, ani jinou formu 
p edškolního 
vzdělávání. 

Počet žáků, kte í v 
roce 2015/2016 
ukončili vzdělávání v 
nižším než 9. ročníku. 
 

4 0 2 

Zdroj: ZŠ Desná 

I v této škole je výrazně vyšší kapacita, nežli aktuální počet žáků. Na jinou běžnou základní školu 
v uplynulém školním roce p ešlo sedm žáků, dle editele to ale bylo dáno stěhováním rodiny. Na 
bývalou ZŠ praktickou v Horním Tanvaldu odcházejí děti také, ale jsou to individuální jednotlivé 
p ípady, podobně je to s p edčasným ukončováním školy. Škola p ijímá všechny děti, které do ní 
spádově pat í a vzhledem k nižší naplněnosti t íd, p ijímá i ty žáky, kte í tam spádově nepat í. Pokud 
ale editel ví (nap . na základě zkušeností ostatních editelů), že s rodinou dítěte je vyloženě špatná 
spolupráce, mělo by nastoupit do t ídy, kde již někte í žáci se SVP jsou a spádově k nim nepat í, 
nep ijme jej.  

Tab. č. 10 ZŠ Desná, statistické údaje – pedagogičtí pracovníci 
Celkový počet úvazků 
asistentů pedagoga ve 
školním roce 
2016/2017. 

Z toho počet úvazků 
asistenta pedagoga 
pro žáky z odlišného 
kulturního prost edí, 

Počet speciálních 
pedagogů ve vaší 
škole. Nebo 
pracovníků, kte í 

Počet pracovníků, kte í 
realizují sociáln -
pedagogickou činnost 
ve vaší škole (uveďte 



 

 

nedostatečnou 
znalostí vyučovacího 
jazyka nebo s jinými 
životními podmínkami 
v rodině žáka (máte-li 
nějaké). 

speciáln -
pedagogickou činnost 
ve vaší škole realizují 
(uveďte prosím 
celkový počet úvazků, 
máte-li nějaké). 

prosím celkový počet 
úvazků, máte-li 
nějaké). 
 

0 0 0 
 

0 

Pokud působí ve škole 
v aktuálním školním 
roce školní asistent 
financovaný 
z Evropských 
strukturálních fondů, 
jaká je výše jeho 
úvazku. 
 

Máte školního 
psychologa? 
Pokud ano, uveďte 
prosím výši úvazku. 

0 0 

Zdroj: ZŠ Desná 

Aktuálně ve škole nepůsobí žádný asistent pedagoga. Škola má zkušenosti s jednou asistentkou 
z d ívějších období. Dle slov editele to byla spíše negativní zkušenost, asistentka působila ve t ídě 
jako rušivý element. V současné době asistenta nepot ebují. Speciální či sociální pedagog ve škole 
nepůsobí, školní psycholog také ne, dle slov editele je z finančních a kapacitních důvodů nemožné jej 
získat. Škola má ale velmi dobrou spolupráci s PPP v Jablonci nad Nisou, její pracovníci p ijíždějí na 
pozvání do školy. 

Tab. č. 11 ZŠ Desná, statistické údaje – žáci se SVP 
1. 2. 3. 4. 

Celkový počet žáků 
se zdravotním 
postižením, 
zdravotním 
znevýhodn ním 
včetn  specifických 
poruch učení a 
chování (speciální 
vzdělávací pot eby 
mají diagnostikované 
ve školském 
poradenském za ízení 
– PPP, SPC). 
 

Z počtu žáků 
uvedeném ve sloupci 1 
uveďte počet žáků se 
zdravotním 
postižením 
(diagnostikované ve 
školském 
poradenském za ízení 
– PPP, SPC). 
 
 
 

Z počtu žáků 
uvedeném ve sloupci 1 
uveďte počet žáků se 
specifickými 
poruchami učení 
(diagnostikované ve 
školském 
poradenském za ízení 
– PPP, SPC). 

Z počtu žáků 
uvedeném ve sloupci 1 
uveďte počet žáků se 
specifickými 
poruchami chování 
(diagnostikované ve 
školském 
poradenském za ízení 
– PPP, SPC). 

5 1 4 0 

5.   

Počet žáků, kte í ve škole potřebují podporu 
z důvodu odlišného kulturního prostředí v 
rodin  žáka, malé znalosti 
kultury české společnosti, omezené znalosti 
vyučovacího jazyka vč. užívání jiného než 
vyučovacího jazyka v rodině žáka 
 a/nebo jiných životních podmínek v rodin  
žáka, obvykle se jedná 
o dlouhodobě se vyskytující životní okolnosti, 

Odhad celkového 
počtu žáků, kte í mají 
zvýšenou potřebu 
podpory, ale nemají 
SVP diagnostikované 
ve školském 
poradenském za ízení 
– PPP, SPC (žáci 
spadající do sloupců č. 

Počet žáků, kte í ve 
školním roce 
2016/2017 
prost ednictvím školy 
žádali o p íspěvek na 
pomůcky apod.  



 

 

nap . sociální 
vyloučení, výraznou chudobu 
(diagnostikované ve školském poradenském 
za ízení – PPP, SPC). 

1 a 5). 

0 18 10 

Zdroj: ZŠ Desná 

Na základě získaných dat uvedených v tabulkách výše lze konstatovat, že v této škole je na první 
pohled poměrně homogenní skladba žáků. Z celkového počtu 239 žáků jich pouze 5 má 
diagnostikované SVP a 18 dalších žáků dle editele školy nějaké SVP má, aniž by bylo 
diagnostikováno.  

Do školy dochází i několik žáků ze sociálně slabých rodin, mimo jiné jsou to slovenští Romové, dle 
odhadu editele je to asi šest až sedm žáků. U těchto žáků je nepodnětné rodinné prost edí, s tím je 
spojena nedostatečná školní docházka. Tito žáci pat í mezi ty, kte í z ejmě pot ebují nějakou formu 
podpory. 

Škola v Desné je dopravně dob e dostupná, protože leží v blízkosti centra obce. V obci je také jediná, 
takže editel nemá důvod jakéhokoliv žáka, který tam má trvalé bydliště odmítnout, tím spíše, že škola 
má výrazně větší kapacitu, než je jejich aktuální naplněnost.   

5.3 Volný čas 

V této analýze volným časem máme na mysli to období, kdy se člověk svobodně rozhoduje o činnosti, 
kterou chce právě vykonávat. Jde o mimoškolní či mimopracovní činnost, která není spojována se 
zabezpečováním existence. Volný čas se dá trávit několika různými formami. My budeme rozlišovat 
volný čas trávený individuálně – sám, s kamarády, rodiči apod., a čas trávený organizovaně – 
v organizaci poskytující volnočasové aktivity.  
Způsoby trávení volného času jsou také ovlivněny adou faktorů. V první adě jsou to vnit ní i vnější 
motivace jedince, zájem rodičů, o to jak dítě tráví volný čas, ale i referenční skupina, ve které se dítě 
pohybuje.  

Pokud jde o volný čas trávený organizovaně, v Tanvaldu je dům dětí a mládeže, který nabízí cca 50 
zájmových útvarů (kroužků) a dle slov jeho editelky jej navštěvuje až 500 dětí a mládeže z Tanvaldu 
a okolních obcí. Dále je tam základní umělecká škola, která je navštěvována v o něco menší mí e a 
pak dalších p ibližně 12 organizací, které volnočasové aktivity pro děti a mládež poskytují. 
Z realizovaných rozhovorů ale doposud vyplynulo, že děti spadající do naší cílové skupiny – d ti ze 
sociáln  vyloučených rodin - se organizovaných volnočasových aktivit příliš neúčastní. Pokud 
do nějaké běžné organizace docházejí, je to fotbalový oddíl v TJ Jiskra Tanvald.  

Nejčast ji ale navšt vují NZDM Tanvald zřizovaný charitou Most. Do této organizace mohou 
docházet nepravidelně, dle svého momentálního rozhodnutí. V NZDM v současné době evidují 64 
uživatelů nabízených služeb, jedná se o děti a mladé lidi ve věku 6 – 26 let. Dětí ve věku 6 – 15 je 
většina, cca 40. Dle vedoucího za ízení mají tyto děti nejčastěji problémy se školou, ať už se jedná o 
docházku nebo školní prospěch, ale i v rodině. Nejvíce dětí, které do NZDM docházejí, jsou Romové, 
z neromské populace jich je minimum. V Tanvaldu jsou ale p íbuzenské „klany“, které často stojí proti 
sobě a tato nevraživost se promítá i do vztahů jejich dětí. Tzn., že pokud je v NZDM jedna skupina 
dětí, druhá tam nejde a naopak.  

Jak bylo uvedeno výše, volnočasové aktivity v SVČ Tanvald jsou dětmi ze sociálně vyloučených lokalit 
navštěvovány minimálně. Průměrná výše poplatku za celoroční účast v kroužku je cca 500 – 600,- Kč 
(nejlevnější kroužek stojí 300,- Kč, nejdražší 800,- Kč), což je relativně málo, navíc za sociálně slabé 
tento poplatek oproti potvrzení uhradí sociální odbor. Dle slov editelky je ale hlavní bariérou 



 

 

pravidelná docházka do aktivity. Děti na ni nejsou zvyklé a rodiče je v tomto spíše nepodpo í. Další 
již zmíněnou a významnou bariérou jsou také, často i drobné náklady na činnost 
v aktivit /kroužku navíc, spojené nap íklad s cestováním nebo nákupem nějaké specifické pomůcky. 
Rodiče dětem tyto peníze odmítají dát a děti tak na aktivitu p estanou docházet. 
Neochotu/neschopnost sociálně slabých rodičů p ispět dětem na jejich volnočasové aktivity dokládá i 
p íklad z léta tohoto roku. Město Tanvald ve spolupráci s NZDM po ádalo pro sociálně slabé děti 
týdenní tábor, který stál 300,- Kč. I když tuto nízkou částku za ně zaplatilo oddělení dávek hmotné 
nouze, stále byl p ekážkou ještě poplatek 100,- Kč za léka skou prohlídku, kterou musely děti p ed 
odjezdem absolvovat. 

Pracovnice sociálního odboru 

„Je to o pen zích… sice dostávají na to dotaci, ale když jim řeknete do domečku, na spoustu v cí mají 
dotaci, ale když jim řeknete 100,- Kč…“ 
Tady byl d tský tábor za 300,- Kč na týden, to d lalo m sto ve spolupráci NZDM. Ješt  to zaplatila 
hmotná nouze, a když bylo řečeno, že musí jít na prohlídku k lékaři, to stojí 100,- Kč, tak to oni ne. Tak 
jsme zajišťovali, aby to doktor ud lal pomalu zadarmo. Jakmile začne n co být o pen zích, tak jsou 
úpln …“ 

Rodiče těchto dětí uvažují v krátkodobém horizontu. Radši p edem nic nezaplatit a mít peníze 
v peněžence, byť péče o dítě v období jednoho týdne vyjde určitě na vyšší částku. Navíc je dítě 
v těchto p ípadech ochuzeno o možnost účasti na neformálním vzdělávání, dalšího osobnostního 
rozvoje i rozši ování svého sociálního kapitálu, který je pro budoucí život velmi důležitý.  

Na druhé straně musíme zmínit skutečnost, že takovýto organizovaný způsob trávení volného času 
není pro mnohé rodiče sociálně vyloučených dětí prioritou. Sami se takovýchto aktivit v dětství neměli 
možnost účastnit, navíc se odehrávají v prost edí, kterému zcela nedůvě ují. Proto účast svých dětí 
v těchto aktivitách p íliš nepodporují. 

V Tanvaldu také nefunguje spolupráce mezi NZDM a SVČ jakožto největším poskytovatelem 
volnočasových aktivit, který je z izovaný městem nebo i dalšími organizacemi tohoto typu. V ideálním 
p ípadě by mohl NZDM tipovat vhodné adepty na nějakou pravidelnou aktivitu v SVČ a pracovníci 
SVČ by naopak mohli sami tyto děti vyhledávat. Z rozhovorů vyplynulo, že ke spolupráci „prostě“ 
nedochází, vedoucí akté i k sobě nenašli cestu. V p ípadě SVČ je to dáno p edevším tím, že 
naplněnost kroužků je dostatečná a jeho pracovníci tak nemají pot ebu rekrutovat další uživatele. 
V p ípadě NZDM by jeho pracovníci museli vyvíjet tlak na konkrétního jedince, museli by se mu 
intenzivně věnovat, což z kapacitních důvodů asi není úplně možné. 

P esto některé děti docházející do NZDM v p ípadě volnočasových aktivit dosáhly úspěchů. Díky jeho 
vedení se nap íklad jeden klient dostal do tanečního souboru, se kterým vyhrál 2. místo na MS ve 
street dance, jiný klient se dostal do dorostu prvoligového fotbalového oddílu v Jablonci nad Nisou a 
dalšímu se díky vedení NZDM poda ilo dostat do extraligového týmu v ledním hokeji v Liberci.  

5.3.1 Shrnutí 

 Nejvíce navšt vovanou organizací je SVČ Tanvald, do pravidelné činnosti v cca 50 
kroužcích dochází přibližn  500 d tí a mládeže. To ale platí v případ  d tí a mládeže 
z majoritní části společnosti.  

 D ti z romských rodin a rodin ohrožených sociálním vyloučením se organizovaných 
volnočasových aktivit příliš neúčastní. Hlavní překážkou v docházce do volnočasových 
aktivit je jejich pravidelnost, případn  neochota/nemožnost se z různých důvodů na 
činnosti finančn  podílet. 

 D ti ze sociáln  znevýhodn ného prostředí nejsou k organizovaným volnočasovým 
aktivitám příliš motivovány ze strany rodičů, takovýto způsob trávení volného času není 
prioritou. Tito rodiče se o aktivní trávení volného času svých d tí příliš nezajímají, nedávají 



 

 

jim k tomu dostatečné podn ty. Sami takovýmto způsobem volný čas netrávili. 
K organizovaným aktivitám mají spíše nedův ru, podobn  jako k dalším institucím, které 
jsou zřizovány (kontrolovány) majoritou.   

 Pokud n kam d ti ze sociáln  vyloučeného prostředí docházejí trávit volný čas, je to 
NZDM, v Tanvaldu zřizované charitou Most. Nemusí tam docházet pravideln , účast je 
zdarma. 

 

5.4 Postoje cílových skupin ke vzd lávání, bariéry ve vzd lávání 

5.4.1 Postoje rodičů a d tí, bariéry na stran  rodičů a d tí 

Zájem o vzdělávání se ve velké mí e odvíjí od postojů rodičů a celkového rodinného zázemí, takto to 
vyplynulo i z rozhovorů s editeli a pedagogy ve školách. Podle nich většina dětí ze sociálně slabých 
rodin o školu zájem má, ale mnoho rodičů je ve školní výuce p íliš nebo vůbec nepodporuje. Spíše jen 
kontrolují školní výsledky a o dění ve škole se zajímají pouze tehdy, pokud mají pocit, že jejich dítěti 
bylo ve škole nějakým způsobem uk ivděno či ublíženo. Teprve tehdy školu navštíví a dožadují se 
nápravy.  
Najdou se i tací rodiče, kte í ani nekontrolují školní výsledky a často ani nemají zájem, aby dítě 
pokračovalo ve st edním vzdělávání. Čekají, až dítě ukončí povinnou devítiletou školní docházku, bez 
ohledu na to, v jakém ročníku. Jelikož dítě v té době již dovršilo 15 let, p ihlásí jej do evidence ú adu 
práce, díky čemuž mohou pobírat státní sociální dávky. Dítě p inese rodině drobný ekonomický benefit 
a rodiče jej často využívají nap íklad k péči o mladší sourozence. Tito rodiče neuvažují 
v dlouhodob jší perspektiv  a předem předurčí dít ti kariéru nekvalifikovaného a 
nezam stnaného člov ka.  
Obecně v průběhu analýzy vyplynulo, že žáci ze sociálně vyloučených rodin (často romští žáci) 
nejsou dostatečn  motivováni ke vzd lávání především rodiči, kteří se sami o školní výsledky 
svých d tí příliš nezajímají. Důvodů může být několik, nap íklad to, že sami nebyli ve své vzdělávací 
dráze p íliš úspěšní a absolvovali pouze základní školu nebo jenom několik jejich t íd. Samotné 
školství vnímají jako produkt majoritní společnosti, ke kterému nemají dostatečnou dův ru.  

Školní vzdělávání dětem ze sociálně vyloučeného prost edí může p ipadat neatraktivní také proto, že 
na něj nebyly žádným způsobem p ipraveny. Nap íklad do ZŠ Masarykova dochází do první t ídy 15 
žáků, z toho jich 5 neabsolvovalo žádnou formu předškolní přípravy a jen těžko můžeme 
p edpokládat, že jim ji rodiče vynahradili péčí doma. Rodiče odmítají vodit své děti do mate ské školy 
z několika důvodů. P edevším danému prost edí nedůvě ují a docházka je navíc spojena s určitými 
finančními náklady. 

V Tanvaldu působí nap íklad Mate ské a dětské centrum Maják, které nabízí aktivity různého 
zamě ení pro p edškolní děti a jejich rodiče. Realizují také projekt „Maxík“, což je stimulační program 
pro p edškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou, pro rodiny pobírající dávky hmotné nouze je 
účast zdarma. Dle speciální pedagožky tohoto centra se ale spolupráce s potřebnými rodinami 
v Tanvaldu a dalších obcích nedaří nastavit v takové míře, nakolik by bylo žádoucí. Podle ní 
chybí větší provázanost sociální pracovnice a centra, která by byla schopna rodině vysvětlit p ínos 
pomoci s dítětem a ke které má daná rodina důvěru.  

Podle jejích zkušeností by bylo ideální sociáln  slabé rodiče předškolních d tí navšt vovat 
přímo v rodinách, přičemž prvotní nabídka podpory musí přijít zvenčí. Sociálně slabé rodiny mají 
totiž tolik svých existenčních starostí, že ty nejpotřebn jší si rozhodn  o pomoc neřeknou, protože 
eší současně mnoho jiných věcí.  

Školním dětem je pak t eba poskytovat podporu p ímo ve škole, komunikovat jak s rodiči, tak s učiteli. 
Proto je velice potřebné zřizovat pozice školních sociálních pedagogů/koordinátorů inkluze, 
apod., kteří všechny zúčastn né propojují.  



 

 

Podobnou zkušenost mají i v Desné, děti škola t eba i zajímá, ale nemají pot ebnou podporu doma. 
Je třeba klást důraz na další mimoškolní přípravu, a to jak v práci s d tmi, tak i s jejich rodiči. 
Pokud jde o nějakou další podporu, dozvěděli jsme se: 

ZŠ Desná 
„Ta představa je taková, že ta práce navíc, doučování, příprava do školy, to je to důležité. Když je 
připravíme nebo rodiče naladíme, že by m li, tak ta práce ve tříd  je pro nás úpln  jiná…“ 
A dále pokračuje: 
„Ty d ti jsou z takového nevýrazného prostředí a v té škole oni mají snahu, jsou na tom kolikrát lepší, 
než ty ze vzorný rodiny… Ze vzorný rodiny už to v dí, znají, takže ta pozornost tam taková není…“ 

V p ípadě problémových žáků by se tedy skutečně velmi dob e uplatnil nap íklad sociální pedagog a 
sociální pracovník, kteří by provád li intervenci přímo v rodinách. Jednak by motivovali rodiče 
posílat děti do školy a zajímat se o jejich školní výsledky, a jednak by pomáhali samotným dětem se 
školní p ípravou a motivací k dalšímu studiu, na kterou jejich rodiče často nestačí. V Tanvaldu, 
Smržovce a Velkých Hamrech působí také spolek D.R.A.K., jehož pracovníci provádějí sociálně 
aktivizační službu pro rodiny s dětmi v sociálně slabých rodinách. Tato služba je považována za velice 
p ínosnou, ale zdaleka neobsáhne všechny rodiny, které by tuto službu pot ebovaly.  

S docházkou do st ední školy pak souvisí také skutečnost, že žáci do ní musí v tšinou dojížd t. 
V Desné st ední škola není, v Tanvaldu je možnost docházet do obchodní akademie a žáci s lepším 
prospěchem mohou nastoupit do víceletého gymnázia, ale jiné st ední školy a p edevším učiliště, 
jejichž nároky odpovídají dosavadním výsledkům dětí z naší cílové skupiny, jsou v okolních městech – 
Jablonci. n. Nisou, Liberci, Vysokém n. Jizerou, Železném Brodě atd. Dojížd ní je ale spojeno 
s finančními náklady, které rodiče odmítají investovat, a už vůbec nelze hovo it o situaci, kdy by 
mělo dítě nastoupit na internát, protože pobyt na něm je spojen s dalšími finančními náklady. Právě 
z těchto důvodů, ale i možnosti čerpat raději sociální dávky, jak jsme výše uvedli, některé děti ze 
sociálně slabých rodin od docházky do st ední školy upouštějí. 

Dalším problémem je tzv. skryté záškoláctví. Ačkoliv je dítě zdravé, rodiče jej z nějakého důvodu do 
školy nepošlou a jeho absenci sami omlouvají. Dítě se pak škole odcizuje a postupně o ni ztrácí 
zájem. Neomluvená absence nad 20 hodin4 se musí nahlásit Odboru sociálně právní ochrany dětí 
(OSPOD). Po té je svolána výchovná komise, které se účastní pracovnice OSPODu, editel/ka, 
výchovný poradce školy, rodič a dítě a domlouvá se další postup. Tato neomluvená absence (nad 20 
hodin) se hlásí ještě p estupkové komisi a ta může udělit finanční pokutu. Dle výchovné poradkyně 
školy se tyto p estupky v naprosté většině eší domluvou. Důvodem ke skrytému záškoláctví jsou 
často op t také finance. Pokud se má t ída účastnit nějaké mimoškolní aktivity, na kterou je t eba 
finančně p ispět, byť nejde o vysoké částky, rodiče dítě do školy nepošlou. Dalšími důvody můžou být 
t eba nenadálé rodinné situace, kdy nap íklad matce samoživitelce onemocní jiné dítě a ona tak 
nemůže současně zajistit doprovod dalšího dítěte do školy a hlídání dítěte nemocného.  Se 
zanedbanou docházkou do základní školy pak souvisí již výše uvedený nezájem o další studium na 
st ední škole nebo učilišti.  

Může se tedy zdát, že nezájem sociálně slabých rodičů a následně jejich dětí o školu, vzdělávání 
nebo t eba aktivní trávení volného času v nějaké instituci jde ruku v ruce s jejich špatnou ekonomickou 
situací v rodině. Ovšem ne všechny tyto rodiny jsou chudé tak, jak sami sebe prezentují nebo je vnímá 
okolí. P i sečtení všech dávek, které se jim da í měsíčně čerpat a peněz vydělaných legálně i „na 
černo“, dají dohromady p íjem jako rodina s běžně zaměstnanými rodiči. Roli tak sehrává souběh 
několika faktorů, jakými jsou t eba nízká úroveň vybraných kompetencí (vzdělání, finanční gramotnost, 
strategie p ežití), nedostatečný p ehled o aktuálních možnostech apod. I díky tomu pak někte í rodiče 
své děti v jejich rozvoji nepodporují. 

                                                           
4
 Toto pravidlo ají zavede é a ZŠ Masarykova, každá ZŠ si ůže stanovit vlastní normu. 



 

 

Právě kvůli nižší úrovni vybraných kompetencí u některých rodičů a nedostatečnému p ehledu o 
možnostech a perspektivách jejich dětí, je zapot ebí větší osobní intervence ze strany sociálních 
pracovníků do těchto rodin. V Tanvaldu a okolí jsou známy p ípady dětí, které vlivem těchto intervencí 
nastoupily na st ední odborné učiliště či rekvalifikační kurz a na základě získané kvalifikace sehnaly 
dobré zaměstnání. Tito absolventi jsou důležitým vzorem pro jejich vrstevníky a důkazem, že tyto 
intervence mají ve svém důsledku smysl. 

Na socioekonomickou situaci rodiny má vliv i životní styl. Konkrétně v domě Žákova 425, který je 
z hlediska sociálního vyloučení a chudoby vnímán v Tanvaldu nejhů , dochází ze strany obyvatel 
k projevům rizikového chování. Nejčastěji to je nadměrná spot eba alkoholu, a dalších návykových 
látek a gamblerství. Údajně se někte í obyvatelé tohoto domu uchylují k těmto činnostem v nemalé 
mí e, p edevším po inkasování dávek či nějakého výdělku. Za alkohol i jiné návykové látky utratí 
p edčasně značnou část rozpočtu a nezbývá jim na základní potraviny pro sebe i své děti, o výdajích 
na školní a jiné pomůcky nemluvě. Tito lidé si také od „ukázněnějších“ nájemníků v domě nez ídka 
půjčují základní potraviny.  

Získat běžné zaměstnání a oprostit se od závislosti na dávkách a p íležitostných p ivýdělcích je 
ovšem pro tyto lidi problém. Může to být ztráta či nevybudování si návyku na pravidelnou docházku do 
zaměstnání, ale čast ji je to spíš tíha exekucí, díky kterým jim z legáln  vyd lané mzdy zůstane 
mzda minimální. Na dávky či nelegáln  vyd lané peníze exekutor nedosáhne. 

5.4.2 Shrnutí 

 Rodiče d tí ze sociáln  vyloučeného prostředí se o školní výsledky svých d tí příliš 
nezajímají, současn  je tak nedostatečn  motivují ke vzd lávání. Často totiž nevidí 
souvislost mezi dosažením vyššího vzd lání a vyšším životním standardem. 

 Rodiče sociáln  vyloučených d tí často vnímají školu jako produkt majoritní společnosti, 
ke kterému nemají dostatečnou dův ru. Sami v ní nebyli příliš úsp šní. 

 Rodiče sociáln  vyloučených d tí posílají své d ti jen v malé míře do systému 
předškolního vzd lávání, podn tné prostředí doma d tem nevytvářejí. Pokud je do MŠ 
posílají, jejich docházka je spíše nesoustavná. 

 Rodiče sociáln  vyloučených d tí podporují skryté záškoláctví, neposílají d ti do školy i ze 
zanedbatelných důvodů. 

 Častou překážkou ve školní docházce je potřeba se finančn  spolupodílet. N které rodiny 
finance skutečn  nemají, jiné k tomu nejsou ochotny i přesto, že výraznou finanční nouzí 
netrpí. 

 Neochota se na vzd lávání a dalších aktivitách finančn  podílet často souvisí 
s nedostatkem vybraných kompetencí (vzd lání, finanční gramotnost apod.) a 
nedostatečným přehledem o aktuálních možnostech. Může pramenit i ze zvyku čerpat 
všelijaké dávky a přísp vky a mnoho služeb si nárokovat zdarma. 

 V regionu chybí personáln  dostatečn  zajišt ná sociální služba, která by v oblasti 
(před)školní docházky a přípravy do školy provád la intervence přímo v potřebných 
rodinách. Sociální pracovníci nebo speciální/sociální pedagogové v t chto službách 
mohou rozvíjet a připravovat d ti na školní docházku a zároveň motivovat jejich rodiče. 

 Docházka do střední školy souvisí s vyššími finančními náklady, například na dopravu. 
N kteří rodiče i z tohoto důvodu odmítají posílat své d ti do středních škol 

 Neochota/neschopnost n kterých rodičů posílat d ti do školy souvisí také se životním 
stylem na hranici mnoha rizik. 

 

5.4.3 Postoje zástupců škol a dalších institucí 

Z rozhovorů se zástupci škol, které byly p edmětem vstupní analýzy, ale i zástupci dalších institucí 
vyplynulo, že školy, jsou otevřeny všem žákům (budoucím prvňákům) stejn  a nemají žádná 
specifická kritéria (byť třeba skrytá) pro přijímání žáků. V první adě p ijímají ty, kte í mají v místě 
školy bydliště, ale vzhledem k  výrazně vyšší kapacitě škol, nežli je jejich naplněnost, běžně p ijímají i 
žáky ze vzdálenějšího okolí.  



 

 

K nep ijetí může docházet v p ípadě, když chce žák v průběhu vzdělávání p estoupit na jinou školu 
mimo bydliště, p ičemž jeho rodina je v regionu vnímána jako výrazně nespolupracující, anebo má žák 
takové SVP, na které daná škola není p ipravena. 

Dle rozhovorů ale mají pedagogové se žáky trpělivost, s rodinami komunikují nad rámec svých 
povinností a snaží se sami rodiče motivovat k tomu, aby děti do školy posílali. Školy spolupracují 
také se školkami a snaží se rodičům budoucích prvňáků prezentovat vlastní činnost.  

Významnou institucí v p ípadě vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením je pedagogicko-
psychologická poradna, která v p ípadě Desné sídlí v Jablonci n. Nisou. Dle slov psycholožky z 
poradny právě tyto děti jsou jejich nejčastějšími klienty. Poukazovala na to, že mnozí sociálně slabí 
rodiče, kte í sami p íliš vzdělání neabsolvovali, nevytvá í pro své děti doma podnětné prost edí a tím, 
že ani neabsolvují žádnou formu p edškolního vzdělávání, zap íčiní nebo p ispějí k jejich opožděnému 
vývoji. Následně odmítají vyšet ení dítěte v PPP nebo s ní nespolupracují, nedbají na její doporučení 
nebo rovnou vyžadují za azení dítěte do školy praktické.  

Pozitivním krokem je uvažování PPP (společn  s Odd lením sociální práce a sociálních služeb 
v Tanvaldu) o rozšíření spolupráce přímo v Tanvaldu (pracovnice PPP by 1x týdn  dojížd la do 
Tanvaldu). Pracovníci poradny by tak mohli diagnostikovat děti, jejichž rodiče nejsou schopni či 
ochotni je p ivést do poradny v Jablonci n. Nisou a poskytnout tak školám doporučení, jaká podpůrná 
opat ení mají těmto dětem poskytnout. 

I zástupci škol hodnotí spolupráci s PPP v Jablonci nad Nisou velmi pozitivně. Jelikož vědí, že někte í 
rodiče se svými dětmi se tam k diagnostice nedostaví, jezdí již teď pracovníci poradny p ímo do škol. 
Problémem ale jsou kapacity poradny vzhledem k počtu žáků, které by měly vyšet it. Dojíždění do 
konkrétních škol zatím funguje nárazově, na základě individuální dohody.  

5.4.4 Shrnutí 

 Školy jsou budoucím prvňákům otevřené stejn , nemají žádná specifická kritéria pro 
jejich přijímání. Vzhledem k jejich nízké napln nosti žáky mají tendence přijímat i d ti, 
které nebydlí v blízkosti školy. 

 K nepřijetí může docházet v případ , když chce žák v průb hu vzd lávání přestoupit na 
jinou školu mimo bydlišt , přičemž jeho rodina je v regionu vnímána jako výrazn  
nespolupracující, anebo má žák takové SVP, na které daná škola není připravena. 

 Školy spolupracují se školkami a snaží se rodičům budoucích prvňáků prezentovat 
vlastní činnost. 

 ZŠ Masarykova v období zápisu do škol obesílá rodiny s budoucími prvňáky 
s pozvánkou k zápisu. 

 Pracovníci PPP po individuální domluv  dojížd jí diagnostikovat d ti přímo do škol. 
 PPP uvažuje rozšíření spolupráce přímo v Tanvaldu. 

6. Záv ry a doporučení 

Vstupní analýza ve městě Desná byla realizována v období 09 – 11/2016. Kromě nezbytné analýzy 
dokumentů, bylo v rámci stacionárního šet ení dotázáno celkem 16 zástupců institucí působících 
v místě (zastupitelé, pracovníci MěÚ zástupci škol a školských za ízení, NNO apod.), pět dospělých 
respondentů ohrožených sociálním vyloučením, skupina pedagogických pracovníků jedné ZŠ a 
skupina dětí a mládeže z rodin ohrožených sociálním vyloučením.  

Analýza se zamě ovala na popis stavu, struktury a kapacity místní vzdělávací sítě, dále pak na 
postoje ke vzdělávání a domnělé či faktické bariéry v p ístupu ke vzdělávání na straně cílových skupin 
projektu. 

V Tanvaldu, Smržovce a Desné žije na základě odhadů p ibližně 600 dospělých osob, které lze 
považovat za ohrožené sociálním vyloučením. Dětí, které v těchto obcích pocházejí z rodin 



 

 

ohrožených sociálním vyloučením či rodin výrazně chudých, je odhadem 2005. Těmto dětem běžně 
hrozí, že budou docházet do bývalých praktických škol nebo do t íd z izovaných v běžných školách 
dle § 16 odst. 9 (Zákon č. 561/2004 Sb.), p ípadně do škol, které se časem, nap íklad vlivem 
nevhodné obecní vzdělávací strategie a dalších faktorů, stanou segregované. 

V současné době mají všechny školy v dotčených obcích poměrně vyšší kapacitu, nežli je jejich 
aktuální naplněnost. 

P ístup ke vzdělávání jak ze strany školských za ízení, tak ze strany rodičů a dětí stižených sociálním 
vyloučením, ale i základní bariéry na obou stranách jsou popsány v analýze výše. Je z ejmé, že 
zástupci institucí jsou si vědomi určitých problémů. Na základě těchto zjištění je tedy t eba navrhnout 
opat ení, jejichž naplňování by mělo p ispět k postupnému zlepšení stavu v této oblasti. 

Aby navrhovaná opat ení byla v maximální mí e efektivní a vycházela skutečně z pot eb cílových 
skupin, je více než vhodné, aby se na jejich stanovení podíleli všichni členové pracovní skupiny ke 
vzdělávání, která vznikla v rámci Lokálního partnerství. S touto pracovní skupinou budou nadále 
spolupracovat manažer SPSZ a odborní pracovníci z ASZ, p edevším koordinátor inkluzivního 
vzdělávání, metodik a další projektoví pracovníci. 

7. Použité zkratky 

ASZ Agentura pro sociální začleňování 
DDM dům dětí a mládeže 
IKV inkluzivní a kvalitní vzdělávání 
IVP individuální vzdělávací plán 
LMP lehké mentální postižení 
MD mate ská dovolená 
MěÚ městský ú ad 
MPI místní plán inkluze 
MŠ mate ská škola 
NNO nestátní nezisková organizace 
NZDM nízkoprahové za ízení pro děti a mládež 
OA obchodní akademie 
ORP obec s rozší enou působností 
PO podpůrná opat ení 
PPP pedagogicko-psychologická poradna 
RVP rámcový vzdělávací program 
SPC speciální pedagogické centrum 
SPSZ strategický plán sociálního začleňování 
SŠ st ední škola 
SVČ st edisko volného času 
SVL sociálně vyloučená lokalita 
SVP speciální vzdělávací pot eby 
ZŠ základní škola 
ZUŠ základní umělecká škola 
ZV základní vzdělávání 
 
8. Přílohy 

Checklist obce Desná 
Checklist Zdravá MŠ Desná  
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 Podro ější roz or situa e so iál ího vylouče í je uvede  ve vstup í analýze realizované v rámci projektu 

OPZ.  



   

Tento materiál vznikl za finanční podpory ESF prost ednictvím OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, registrační číslo projektu 
CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Více na www.socialni-zaclenovani.cz. 

 

E) Checklist  obce Desná 
 

ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

1E. Obec organizuje seminá e a akce pro ve ejnost na téma inkluze   - X  

2E. Obec má v rámci samosprávy z ízený odbor (úsek/oddělení/osobu) na vzdělávání  - X  

3E. Zastupitelé obce pravidelně zvou editele škol na výbor (odbor/oddělení) vzdělávání X -   

4E. 
Nominovaný zástupce obce se pravidelně zúčastňuje školské rady 
ANO, pokud se nominovaný zástupce zúčastňuje školské rady 2x a více za rok 
ČÁSTEČN , pokud se nominovaný zástupce zúčastňuje školské rady alespoň 1x za rok 

X   Rada města 

5E. 

Obec finančně p ispívá nad rámec školního rozpočtu na programy dalšího vzdělávání a/nebo studijní stáže pro 
pedagogický personál 
ANO, pokud obec (spolu)financuje další vzd lávání i studijní stáže pro pedagogický personál 
ČÁSTEČN , pokud obec (spolu)financuje další vzd lávání nebo studijní stáže pro pedagogický personál 

  X  

6E. 
Obec z ídila pozice koordinátora inkluze a/nebo metodika asistentů pedagoga 
ANO, pokud obec zřídila pozici koordinátora inkluze i metodika asistentů pedagoga 
ČÁSTEČN , pokud obec zřídila pozici koordinátora inkluze nebo metodika asistentů pedagoga 

  X  

7E. Obec z ídila sociálně aktivizační službu (SAS) pro rodiny s dětmi  - X  

8E. 
Obec podporuje personální zázemí (politiku) školy, tzn. (spolu)podílí se na financování a/nebo ubytování učitelů  
ANO, pokud se obec (spolu)podílí na financování i ubytování učitelů 
ČÁSTEČN , pokud se obec (spolu)podílí na financování nebo ubytování učitelů 

X    

9E. Obec se podílí na financování neformálního vzdělávání (volnočasové aktivity), vyjma zájmového vzdělávání X -   

10E. 
Obec se (spolu)podílí na financování nebo zajišťuje plné financování asistenta/asistentů pedagoga 
ANO, pokud obec pln  financuje asistenta/asistenty pedagoga 
ČÁSTEČN , pokud obec částečn  financuje asistenta/asistenty pedagoga 

  X  

11E. Obec finančně podporuje individuální programy pro konkrétní žáky/studenty (nap . rozvoj nadání)  - X  

12E. 
Obec zajišťuje dopravu žáků/studentů do škol (MŠ, ZŠ, SŠ) 
ANO, pokud obec zajištuje dopravu d tí/žáků/studentů do MŠ i ZŠ i SŠ 
ČÁSTEČN , pokud obec zajištuje dopravu d tí/žáků do MŠ i ZŠ 

  X  

13E. Obec z ídila školní dohledovou službu  - X Je z ízena 

14E. 
Obec z ídila pozici/pozice asistenta prevence kriminality (APK). APK spolupracuje se školami 
ANO, pokud obec zřídila APK a pokud APK spolupracuje se školami 
ČÁSTEČN , pokud obec zřídila APK, ale nespolupracuje dále se školami  

  X 

Máme 
Městskou 
policii – 

spolupracuje 
se školami 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/


 

 

15E. 
Obec p i nastavování spádových obvodů škol zohledňuje socio-ekonomické složení obyvatel jednotlivých lokalit 
v obci tak, aby nedocházelo ke koncentraci sociálně znevýhodněných žáků v určitých školách (ZŠ; MŠ6) 

 - X  

 

Zdravá MŠ Desná 
C) Checklist – Míra školní podpory v oblasti IKV 
 

ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3C. Je ve škole k dispozici sociální (školní) asistent pro podporu sociálně znevýhodněných dětí a jejich rodin ☐ - X  

6C. 

Škola poskytuje školní i volnočasové aktivity zp ístupněné pro všechny děti (bez ohledu na finance či 
postižení) 
ANO, pokud jsou školní i volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance i postižení 
ČÁSTEČN , pokud jsou školní nebo volnočasové aktivity zpřístupn né a to bez ohledu na finance nebo 
postižení 

X  ☐  

7C. 

Škola aktivně spolupracuje s PPP a se SPC   
ANO, pokud škola spolupracuje s PPP i se SPC nad rámec společné agendy, např. formou pravidelných 
společných informačních setkání   
ČÁSTEČN , pokud škola spolupracuje s PPP nebo se SPC nad rámec společné agendy, např. formou 
pravidelných společných informačních setkání   

☐ X ☐  

 

D) Checklist – Inkluzivita škol ANO ČÁSTEČN  NE POZNÁMKA 

3D. Má škola dostatečný počet asistentů pedagoga ☐ -  neuvedl 

4D. 

Má škola písemně zpracovanou, ve ejně dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje školy 
ANO, pokud má škola písemn  zpracovanou a veřejn  dostupnou a aktualizovanou vizi a strategii rozvoje 
školy 
ČÁSTEČN , pokud má škola písemn  zpracovanou vizi a strategii rozvoje školy, ale nemá jí veřejn  
dostupnou nebo aktualizovanou  

X ☐   

5D. Existuje písemně zpracovaná strategie rozvoje školy zohledňující inkluzivní vzdělávání ☐ - X  

7Da. 
Na škole je pracovník, který prošel DVPP (dalším vzděláváním pedagogických pracovníků) v oblasti inkluze 
ve vzdělávání (nap . práce s dítětem se SVP)  - X  

9D. Škola je bezbariérová (vstup, učebny, sociální za ízení apod.)  ☐ - X  

10D. 
Škola má webové stránky, na nichž se prezentuje a na nichž lze nalézt téma inkluzivního vzdělávání (nap . 
fotografie z akcí, otev ené dny, rodičovské prohlídky, návaznost na další vzdělávání) X - ☐  

11D. 

Probíhá ve škole i mimo školu výměna zkušeností mezi pedagogy 
ANO, pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni školy i na úrovni spolupráce s jinými školami 
v Česku/zahraničí 
ČÁSTEČN , pokud vým na zkušeností probíhá na úrovni domovské školy  

 ☐ X  
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 Zohlednit vyhlášky ěst týkají í se spádovosti MŠ, které a ývají úči osti v září 7. O e/ ěsta s hvalují jede  spádový o vod a elé ěsto s ohledem na nutnost zavedení spádových 

o vodů i do předškol ího vzdělává í. Mi isterstvo v itra a školství však preferuje odel jede  spádový o vod – jed a MŠ.  
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