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Školská sociálna práca očami učiteľov a učiteliek 

The schol social work through the eyes of teachers 

SKYBA, Michaela, Mgr. 

 

Abstrakt: Význam školskej sociálnej práce bol vo viacerých krajinách zjavný už koncom 

minulého storočia. Na Slovensku môžeme v tomto ohľade konštatovať, že školská sociálna 

práca nie je spoločensky rozpoznanou
30 

profesiou. Domnievame sa, že práve vedecká 

argumentácia v uvedenej oblasti by sa mohla stať relevantným nástrojom na rozšírenie 

poznatkov o možnostiach školskej sociálnej práce aj v našich podmienkach. Z uvedeného 

dôvodu preto považujeme za potrebné poznanie názorov relevantných subjektov pracujúcich 

s deťmi a mládežou, ktoré by nám umožnili konfrontovať naše teoretické poznanie a prispeli 

by k lepšej orientácii v problematike. Aby sme získali obraz o tom, či je vôbec školská 

sociálna práca v SR vnímaná z pohľadu subjektov pracujúcich s deťmi a mládežou ako 

potrebná, realizovali sme rozhovory s viacerými profesionálmi/profesionálkami. V tejto časti 

stručne prezentujeme výskumné zistenia z druhého predvýskumu, zameraného na názory 

učiteľov/učiteliek. 

 

Kľúčové slová: školská sociálna práca, učitelia/učiteľky, rozhovory, predvýskum 

 

Abstract: The importance of school social work was evident in several countries at the end of 

the last century. In Slovakia in this regard we note that the school social work is not 

established and recognized as a profession. We believe that scientific arguments in this area 

could become a relevant tool to extend knowledge about the possibilities of school social 

work in our country. For this reason we consider for necessary to know the opinions of 

relevant experts working with children and young people which would enable us to confront 

our theoretical knowledge and also it would contributes to a better orientation in this issue. 

We conducted interviews with a several professionals. Main aim was to obtain information 

whether the school social work in Slovakia is seen as needed profession according 

professionals working with children and youth. This contribution briefly presents the research 

findings from the second pre-research focused on the opinions of teachers. 
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Úvod 

 

V dôsledku aktuálnej spoločenskej situácie a modernizačných vplyvov sú učitelia/učiteľky 

vystavení neustále sa zvyšujúcim nárokom. Pracujú s čoraz heterogénnejšími skupinami 

žiakov/žiačok z hľadiska etnickej príslušnosti, sociálnej a ekonomickej situácie, rodinných 

pomerov, motivácie a schopností, socio-kultúrneho prostredia a pod. Podľa najnovších zistení 

neustále čelia agresívnemu správaniu žiakov/žiačok. S tým je spojená ich preťaženosť a 

bariéry pri plnom venovaní sa výchovno-vzdelávacím cieľom a pri napĺňaní požiadavky 

„pomáhať žiakom/žiačkam stať sa autonómnymi účastníkmi/účastníčkami celoživotného 

vzdelávania“ (Pracovný dokument útvarov komisie: Školy 21. storočia, 2007). S uvedeným 

súvisí aj ústredná otázka, ktorú si kladú mnohé členské štáty: „Ako možno pedagogických 

pracovníkov/pracovníčky pripravovať a podporovať, aby sa dokázali vyrovnať s problémami, 

ktorým čelia?“ Nástrojom zmeny a podpory by mohla byť školská sociálna práca, ktorá patrí 
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  Hoci sú známe prvé pokusy o jej implementovanie v praxi niektorých základných škôl. 
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doposiaľ v Slovenskej republike k nedostatočne rozpracovaným aplikačným a výskumným 

oblastiam sociálnej práce.  

Učitelia/učiteľky sú považovaní za hlavných aktérov školského systému, od ktorých 

postoja závisí budúcnosť myšlienky týkajúcej sa školskej sociálnej práce. Z uvedených 

dôvodov sme sa rozhodli, v rámci druhého predvýskumu, zamerať sa aj na 

učiteľov/učiteľky
31

. Doplnenie výskumnej vzorky o ďalších profesionálov/profesionálky, 

priamo z prostredia školy, vyplývalo aj zo snahy získať ucelený a čo najkomplexnejší obraz 

názorov na školskú sociálnu prácu. Uvedomujeme si totiž, že na rozdielnosť názorov 

jednotlivých profesionálov/profesionálok vplýva, okrem skúseností, aj príslušnosť k profesii, 

ku ktorej sa nevyhnutne viažu aj určité hodnoty, špecifický typ poznatkov, vyznávanie určitej 

ideológie a pod. 

Pri realizovaní predvýskumov sme sa rozhodli pre kvalitatívnu výskumnú stratégiu, ktorá 

je založená na princípe kódovania a cieľom je vyvedenie myslenia z hraníc osobnej 

skúsenosti a odbornej literatúry, ako aj stimulácia procesu indukcie a odhalenie 

a neprehliadnutie cenných informácií (Strauss, Corbin, 1999). Oslovení boli 7 

učitelia/učiteľky základnej školy vo februári 2012. Išlo o dostupný výber vzhľadom 

k požiadavke čo najmenej narúšať prirodzený chod vyučovacieho procesu. Preto sme 

rozhovory realizovali jednotlivo, počas voľných hodín interviovaných vyučujúcich. 

S oslovenými respondentmi/respondentkami sme realizovali tzv. voľné rozhovory, ktoré sme 

si vybrali najmä z dôvodu, že umožňujú zistiť motívy, potreby, túžby a želania interviovaných 

(Lovaš, 2001). Voľné rozhovory sa vyznačujú  vopred pripravenými témami a základnými 

okruhmi otázok. V rámci rozhovoru sme použili otvorené otázky, ktoré podporujú budovanie 

vzťahu, odkrývanie pocitov a získanie väčšieho množstva informácií. Poradie otázok sme 

menili, v závislosti od aktuálnej situácie a potreby, pričom sme spontánne dopĺňali aj ďalšie, 

s cieľom hlbšieho porozumenia vypovedaného. Všetci oslovení učitelia/učiteľky súhlasili 

s nahrávaním rozhovorov
32

. Rozhovory boli zaznamenávané a neskôr z nich boli robené 

transkripcie. Kvôli minimalizovaniu vynechania podstatných javov sme realizovali prepisy 

celých rozhovorov. Neskôr sme k nim pristúpili selektívne a vybrali z nášho pohľadu 

relevantné pasáže vo vzťahu k výskumnému problému.  

Našim cieľom bolo zistiť názory učiteľov/učiteliek na školskú sociálnu prácu. Školská 

sociálna práca je považovaná za špecializovanú oblasť praxe v rámci širokého poľa 

pôsobnosti sociálnej práce ako profesie (School Social Work Association of America, 2009). 

Podľa autorky Pauly Allen-Meares (2004, s. 73), „školskí sociálni pracovníci/pracovníčky 

prispievajú k zvyšovaniu kvality života svojim úsilím o dosiahnutie základného cieľa, ktorým 

je poskytnúť prostredie pre učenie a vzdelávanie, v ktorom deti a mládež môžu nadobudnúť 

zmysel pre kompetenciu, schopnosť riešiť problémy a rozhodovať sa, a pripravenosť 

adaptovať sa na zmeny a niesť zodpovednosť za svoje ďalšie vzdelávanie“. Definície školskej 

sociálnej práce sa vyznačujú rôznorodosťou, ktorá je daná nesúrodosťou praxe školských 

sociálnych pracovníkov/pracovníčok (závisí od spoločenských a historických kontextov, 

organizačných možností a zdrojov školy a ďalších determinantov). Pozíciu školského 

sociálneho pracovníka/pracovníčky, vzhľadom k našim výskumným zámerom a k štúdiu 

relevantnej literatúry, vnímame najmä cez funkcie, subjekty a situácie, na riešení ktorých sa 

podieľa
33

. Funkcie sú pritom priamo závislé od situácií, ktoré by mal školský sociálny 
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 V prvom predvýskume sme uskutočnili rozhovory s pedagogičkami, sociálnymi pracovníčkami oddelenia 

sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, školskou sociálnou pracovníčkou/sociálnou pedagogičkou 

a vychovávateľkou. 
32

  Súhlas s nahrávaním u učiteľov/učiteliek bol pre nás o to prekvapivejší, že v predchádzajúcom predvýskume 

sa nám nepodarilo získať súhlas s nahrávaním u väčšiny sociálnych pracovníčok.  
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  Vychádzame pritom zo základných rovín fungovania školskej sociálnej práce vymedzených International 

Network For School Social Work. 
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pracovník/pracovníčka riešiť, a takisto od subjektov – prijímateľov služieb školského 

sociálneho pracovníka/pracovníčky.  

Prvú rovinu, na ktorú sme koncentrovali pozornosť, predstavovali problémy 

žiakov/žiačok, pri ktorých učitelia/učiteľky deklarujú potrebu spolupráce so školským 

sociálnym pracovníkom/pracovníčkou. V rámci druhej úrovne nás zaujímali názory 

učiteľov/učiteliek na úlohy a činnosti školských sociálnych pracovníkov/pracovníčok.  

 

1. Analýza základných zistení 

 

Pre lepšie porozumenie a facilitáciu súvislostí sme sa inšpirovali paradigmatickým 

modelom, ktorý spája subkategórie a kategórie do vzťahov a umožňuje premýšľať 

o vzájomných súvislostiach a širších kontextoch. S jeho pomocou dochádza k procesu 

interpretácie údajov, k zachyteniu kľúčových konceptov a k ich možným vzájomným 

vzťahom (Strauss, Corbin, 1999; Silverman, 2005).  

K poznaniu jednotlivých intervencií a činností školského sociálneho pracovníka sme 

dospeli prostredníctvom analýzy učiteľmi vnímaných problémov, cez príčinné podmienky 

(situácie, ktoré vedú k vzniku problému), stratégie jednania (spôsoby vyrovnávania sa 

s problémami a ich riešenie respondentmi, prípadne ďalšími subjektmi), intervenčné 

podmienky (podmienky, ktoré ovplyvňujú stratégie jednania alebo interakcie) a následky 

(výsledok stratégie jednania alebo interakcie).  

Pre lepšiu ilustráciu a predstavenie názorov učiteľov/učiteliek na problémy, na ktorých 

riešení by sa mal podieľať školský sociálny pracovník/pracovníčka, a na hlbšie porozumenie 

súvislostiam, ktoré sa s nimi asociujú, ponúkame niektoré z ich výpovedí. Na základe 

komparácie výpovedí sme problémy deklarované učiteľmi/učiteľkami rozdelili do 

jednotlivých okruhov. Z názorov učiteľov/učiteliek vyplynulo, že medzi problémy
34

, na 

ktorých riešení by sa mal podieľať školský sociálny pracovník/pracovníčka, patria:  

 ťažkosti v sociálnych interakciách znemožňujúcich žiakom/žiačkam úzky vzťah 

s ostatnými v rámci prostredia (napr. problémy s komunikáciou, vzťah k učiteľom, rodičom, 

spolužiakom): „Je istá diferenciácia určite, čo sa týka sociálneho postavenia žiakov v triede, 

takže veľa razy je vidieť na deťoch, že majú problém s týmto, kde sú zaradení v sociálnej 

skupine. Isté komplexy majú z toho, takže pomôcť im v tomto smere, aby stúplo ich 

sebavedomie. Pretože to nízke sebavedomie žiakov zo sociálne slabších rodín potom zvádza 

žiakov istým, proste chcú sa prejaviť iným spôsobom, ktorý je myslím si nie veľmi vhodný...“ 

„Potom aj tá vedomostná úroveň trochu upadá, aj vzťahy nie sú také úprimné celkom. Veľa 

razy sa mi stalo v poslednom období, že prišli rodičia sa sťažovali, že zistili že cez internet, 

skype a tieto sociálne siete ubližujú si...“; 

 ťažkosti v správaní žiakov znemožňujúce ich rast a rozvoj (školská neúspešnosť 

žiakov a neefektívne trávenie voľného času): „...mnohí nechcú chodiť do školy a dodržiavať 

školskú dochádzku tak ako je treba. Čiže tam by bola tá spolupráca najlepšia aby nejakým 

spôsobom toho žiaka priviedli do školy. Dieťa sa vyberie do školy, ale do školy nepríde. Alebo 

rodič ide skôr do práce a dieťa ostáva doma a rodič je v presvedčení, že to dieťa je v škole.“ 

„...  rodičia, že tým, že majú svoje problémy či už je nezamestnanosť alebo sú podnikatelia, 

riešia svoje problémy a tie deti ostávajú viac menej deťmi ulice...“. 

 

Príčinné podmienky vidia učitelia/učiteľky najmä na strane rodičov žiakov/žiačok. Toto 

zistenie korešponduje s tvrdením, že v školách prevláda deficitný pohľad na tzv. 

problémového žiaka/žiačku, ktorý vidí pôvod jeho problémov v ňom samotnom alebo 

                                                 
34

  Výpovedí ohľadom problémov žiakov/žiačok je omnoho viac. Pre limity súvisiace s rozsahom príspevku sme 

vybrali na ukážku len niektoré výroky respondentov/respondentiek.  
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v rodinnom prostredí. V našich zisteniach učitelia/učiteľky videli príčinu v problémoch 

a ekonomickej situácii v rodine, v nedostatočných kompetenciách a starostlivosti rodičov 

o deti, alebo aj v nízkych očakávaniach rodičov na deti v oblasti plnenia školských 

povinností, ktoré sú výsledkom celkového postoja rodičov k hodnote vzdelania. Nižšie 

ponúkame niektoré z výrokov respondentov/respondentiek:  

 nedostatočná spoluprácu rodičov s učiteľmi a so školou: „...teraz sa nám stane, že 

rodič nemá čas aj polroka nepríde do školy, nemá čas na rodičovské. Ten sociálny pracovník 

by skôr vedel o tých problémoch, lebo teraz často nevieme o tých rodinách, deťoch, že je tam 

problém“; 

 typ rodiny: „Sociálny problém je celkovo na Slovensku veľký. V mnohých rodinách čo 

sa týka finančného zabezpečenia, čo sa týka vzťahových čiže veľmi veľa rodín v súčasnosti 

alebo žiakov je takých, ktorí sú z neúplných rodín alebo sú tam jednoducho nejaké iné 

problémy ako napríklad alkohol rodičov“; 

 nedostatočné kompetencie rodičov: „Lebo mnohokrát rodičia zlyhávajú práve v tomto, 

že nevedia čo majú s tými deťmi robiť.“ „Ja si myslím, že nevenuje sa tým deťom toľko 

pozornosti ako predtým, alebo starostlivosti“; 

 očakávania rodičov: „Ani mama to nechce akosi uznať aj keď som s ňou už mala 

rozhovor dávnejšie, nie je rada, aby chodila do školy a na rodičovské ťažko príde, čiže tu by 

mohla byť zasa tá spolupráca, že vlastne ten sociálny pracovník by hľadel na to, že ten rodič 

hľadá cestičky vyhnúť sa tej škole a nie sú to zase také závažné veci, žeby sa museli riešiť 

nejakou inou formou.“ 

 

Situácie, ktoré formulovali učitelia/učiteľky ako problémové, sa vyznačujú určitou 

zložitosťou a vzájomnou prepojenosťou. Práve táto multidimenzionalita spôsobuje, že na 

problémových situáciách žiakov/žiačok sa podieľa, z nášho pohľadu, aj škola a samotní 

zamestnanci/zamestnankyne školy. Ide predovšetkým o faktory, ako je preťaženie učiteľov, 

neznalosť rodinných pomerov, kompetencie učiteľov/učiteliek, ktoré následne spôsobujú 

v niektorých prípadoch problémy v komunikácii a vo vzťahoch so žiakmi/žiačkami:  

 komunikácia so žiakmi/žiačkami (nezvládnutie situácie/neprimeraná verbálna 

komunikácia so žiakmi, zúžené vnímanie možných príčin nespolupráce zo strany žiaka, a tým 

neefektívna práca s ním): „Tí rómski žiaci, ja mám v triede troch, dosť ťažká práca je s nimi 

v tom zmysle, že ťažko sa s nimi komunikuje. Dvoch mám doslova takých, že oni sa zatnú 

a z nich človek nedostane ani slovo, niežeby nerozumeli, pretože oni perfektne slovensky 

rozumejú aj rozprávajú len jednoducho nechcú odpovedať alebo nemajú záujem. Jeden je 

taký, ktorý komunikuje, odpovedá na otázky ostatných, jeden totálne nič nevie, človek na neho 

musí zrúknuť doslova – Rozumieš mi? – a vtedy aspoň tak mi prikývne“; 

 vzťah učiteľ – žiak (nedostatok dôvery): „Možno niekedy sa nám tie deti neotvoria 

a majú nejaký vážny problém, pre ktorý robia určité veci, ktoré robia a ktoré by robiť 

nemali“; 

 spolupráca (nedostatočná spolupráca medzi školou a rodinou, neznalosť rodinného 

prostredia): „Predtým sme chodili do rodín, bolo to veľmi zaujímavé, keď si teraz spomeniem 

na to, takže lepšie sme poznali aj tých rodičov...“ „Keďže ja úplne nepoznám to rodinné 

prostredie a on vie a zrejme pozná predpokladám, žeby navštívil tú rodinu. Možno by mi vedel 

lepšie popísať tú situáciu a všetky tie veci a momenty, ktoré pôsobia na hodnotenia 

a klasifikáciu, možno pre mňa by to bolo jednoduchšie hodnotiť ho aj vzdelávacie výsledky“; 

 pracovná vyťaženosť učiteľov: „Buď zabezpečiť nejakého pracovníka, ktorý možno by 

mohol pomôcť pri doučovaní, pretože samotný vyučujúci, čo sa týka času alebo nadčasu 

s tými žiakmi veľa razy nie je toľko.“ 
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Stratégie jednania vnímame ako spôsoby, ktorými sa v súčasnosti 

respondenti/respondentky a škola vyrovnávajú s vyššie formulovanými problémami. 

Respondenti/respondentky najčastejšie využívajú intervencie, ako napríklad pohovor 

s rodičmi; kontaktovanie rodičov (formou SMS alebo telefonátom); sledovanie školskej 

dochádzky; pozvanie školskej psychologičky na triednickú hodinu, aby so žiakmi diskutovala 

na tému vzťahov;  pozorovanie a napomenutie žiakov. V rámci súčasných stratégií jednania 

sme z rozhovorov identifikovali dve problémové oblasti. Išlo najmä o nedostatočnú účinnosť 

používaných intervencií a nedostatok znalostí a skúseností intervenujúcich subjektov: 

 nedostatočnú účinnosť používaných intervencií: „Tak ako školskí psychológovia tiež 

do určitej miery... niektorí ich uznávajú, niektorí ich neuznávajú, pretože oni sa porozprávajú 

s tými deťmi, napíše sa to hodnotenie, urobí, ale v konečnom dôsledku absolútne žiadna 

zmena tam nenastane. A niektorí zas na druhej strane ich uznávajú pretože aspoň dohovoria 

tomu decku nejakým iným spôsobom, hľadáme to riešenie a v tom príde ten rodič, že pokope 

sa dá porozprávať niečo a hľadať nejaké to riešenie aspoň“; 

 nedostatok znalostí a skúseností intervenujúcich subjektov: „Tu boli všelijaké pokusy 

od asistentov, ale stále to všetko ostalo len v rovine dáme to na papier ale nič sa tým nerieši. 

A celkovo tá situácia v školstve sa veľmi nerieši, lebo tí ľudia, ktorí by to mali riešiť nevedia 

ako to majú riešiť, lebo nikdy v škole nepôsobili a neboli ani v tom sociálne znevýhodnenom 

prostredí, v tom rómskom prostredí a ani teraz na tejto škole.“ 

 

Na základe sumarizácie rozhovorov môžeme povedať, že súčasné nastavenie 

intervenujúcich podmienok
35

 v prostredí danej školy je respondentmi/respondentkami 

vnímané ako prekážka pri realizovaní pomoci žiakom/žiačkam. V rozhovoroch sa nám 

nepodarilo identifikovať intervenujúce podmienky, ktoré by naopak umožňovali a uľahčovali 

prácu na riešení problémov súčasnými subjektmi v prostredí školy (ak neberieme do úvahy 

pomoc zo strany školského psychológa a asistenta učiteľa, ktorá bola na druhej strane 

niektorými respondentmi/respondentkami vnímaná ako formálna). 

Ide najmä o nedostatok času na strane učiteľov/učiteliek, nedostatok personálnych kapacít 

(školská psychologička je na škole  k dispozícii raz týždenne z dôvodu, že pôsobí aj na iných 

základných školách a v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie), 

chýbajúce podmienky pre realizovanie návštev v rodine subjektmi pracujúcimi v prostredí 

školy, nedostatočná podpora zo strany rodičov, nedostatočná spolupráca s rodičmi, chýbajúce 

znalosti a skúsenosti intervenujúcich subjektov, negatívne naladenie verejnosti voči škole 

a učiteľom/učiteľkám. Následky sa dotýkajú všetkých subsystémov spolutvoriacich systém 

školy. Prejavujú sa na strane žiakov/žiačok (napr. problémy s komunikáciou, nezáujem 

o školské povinnosti, absencia žiakov/žiačok na vyučovaní, vzťahové problémy, neadekvátne 

a pasívne trávenie voľného času, imitovanie negatívnych vzorov a pod.), na strane 

učiteľa/učiteľky a školy (napr. zúžené vnímanie možných príčin nespolupráce zo strany 

žiaka/žiačky a rodičov, neefektívna práca so žiakom/žiačkou, takmer žiadna spolupráca 

s rodičmi, pretrvávanie problémov žiakov/žiačok, preťaženosť a frustrácia učiteľov, negatívna 

mienka verejnosti o učiteľoch/učiteľkách a škole), na strane rodičov (problémy vo vzťahu 

k dieťaťu; nabúranie dôvery; pocit zlyhania; umocnenie negatívneho pocitu vo vzťahu ku 

škole,  ktorý môže byť následne príčinou neochoty spolupráce so školou a s učiteľmi a pod.), 

čo opäť prispieva k  pretrvávaniu naznačených problémov. Súhra všetkých týchto faktorov 

a najmä ich neriešenie spôsobuje následne školskú neúspešnosť žiaka/žiačky a je spúšťačom 

ďalších problémov. Domnievame sa, že sociálny pracovník v škole by mohol vhodným 

výberom intervencií prispieť k otvorenosti školského systému a k postupnej eliminácii 

                                                 
35

  Ide o podmienky súvisiace so stratégiami jednania a s interakciami, ktoré môžu v určitom kontexte tieto 

stratégie uľahčovať alebo sťažovať (Strauss, Corbin, 1999). 
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problémov u subjektov potrebujúcich jeho pomoc. Učitelia/učiteľky vyjadrili potrebu 

činností, akými sú prevencia (besedy, prednášky, rozhovory so žiakmi); spolupráca 

s vybranými inštitúciami pri riešení individuálnych prípadov; zabezpečenie komunikácie 

s rodinou a prepojenia medzi školou, žiakmi, rodičmi a ostatnými inštitúciami; sledovanie 

školskej dochádzky; sociálne poradenstvo; práca s rodičmi metódami sociálnej práce 

v kombinácii s metódami edukácie dospelých (napr. učiť rodinu finančnej gramotnosti, 

prednášky a besedy o aktuálnych problémoch a možnostiach riešenia a pod.); návštevy 

v rodine a posudzovanie rodinného prostredia; poskytovanie informácií o žiakovi a rodine 

učiteľom/učiteľkám; evidencia prípadov; účasť na učiteľských poradách; pomoc pri plnení 

úloh a príprave do školy; doučovanie; pomoc a spolupráca pri dosahovaní vzdelávacích 

výsledkoch žiaka/žiačky...). 

 

Zhrnutie a závery vzťahujúce sa k základným zisteniam  

 

Na základe zistení sa ukazuje, že prekážkou efektívnej pomoci žiakom/žiačkam a ich 

rodinám sú predovšetkým nedostatočné intervenujúce podmienky. Tieto majú následne veľký 

vplyv na stratégie jednania a súčasne spôsobujú formálnosť realizovaných intervencií a 

pomoci žiakom/žiačkam. 

V rámci nedostatočných podmienok na strane školy, ktoré sťažujú z pohľadu 

učiteľov/učiteliek ich výkon, ide najmä o preťaženosť učiteľov/učiteliek vyplývajúcu z 

požiadavky riešenia narastajúcich rôznorodých problémov žiakov/žiačok, ktoré svojim 

charakterom nespadajú pod ich kompetencie
36

. Táto situácia je sčasti spôsobená absenciou 

mechanizmov na strane školy (personálne podmienky), ktoré by zabezpečovali komunikáciu 

školy s rodičmi, súčasne by sa podieľali na vytvorení podmienok pre zapojenie rodičov do 

riešenia problémov žiakov/žiačok a poskytovali by činnosti spadajúce podľa respondentov 

pod agendu sociálnych pracovníkov/pracovníčok. Vzhľadom k tomu, že učitelia/učiteľky 

preukazujú potrebu týchto činností, zrejme služby ostatných intervenujúcich subjektov 

v danej škole nepostačujú. Domnievame sa, že všetky tieto skutočnosti prispievajú k 

hromadeniu a pretrvávaniu problémov žiakov/žiačok a zároveň predstavujú určitý argument 

pre školskú sociálnu prácu.  

Z rozhovorov s učiteľmi/učiteľkami vyplývajú predovšetkým nasledujúce zistenia:  

 preťaženosť učiteľov/učiteliek vyplývajúca z riešenia problémov žiakov/žiačok a ich 

rodín; 

 deklarovaná potreba existencie profesionála/profesionálky pre zabezpečenie 

komunikácie s rodinou – chýbajúcim elementom v školách je tzv. prostredník medzi 

rodinou, školou, žiakom, prípadne ďalšími inštitúciami;  

 nedostatočná účinnosť používaných intervencií zo strany zamestnancov/zamestnankýň 

školy; 

 nárast výchovných a ďalších problémov žiakov/žiačok; 

 nárast ťažkostí v sociálnych  interakciách  znemožňujúce žiakom úzky vzťah 

s ostatnými v rámci prostredia (učiteľmi, spolužiakmi, rodičmi a i.);  

                                                 
36  Na dokreslenie konštatovania ponúkame výpoveď vychovávateľky, s ktorou sme realizovali rozhovor, 

v rámci prvého predvýskumu: Ja mám konkrétne teraz taký prípad žiaka, ktorý je bez rodičov, nemá 

momentálne zákonného zástupcu a celú jeho situáciu riešim ja ako vychovávateľka, jeho triedna zo školy 

a chýba nám nejaká tretia osoba alebo nejaký odborník, ktorý by nám v tom pomohol a celé to právne 

a legislatívne upravil. Takže to je taký napr. teraz konkrétny príklad, že ja som si zobrala na starosti jeho 

prípad aj s triednou a zastupujeme mu takpovediac matku. My sme museli kontaktovať všetky inštitúcie, čo sa 

týka sociálky ľudovo povedané, s lekármi spolupracujeme a ozaj chlapec sa nemá na koho obrátiť okrem 

mňa alebo triednej učiteľky. Ale no zaťažuje to aj mňa a zaťažuje to aj triednu profesorku, pretože je to na 

úkor času alebo na úkor ostatných žiakov, ktorých mám v skupine.“ 
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 nárast ťažkostí v správaní žiakov/žiačok znemožňujúcich ich rast a rozvoj. 

Vzhľadom k uvedeným zisteniam považujeme za dôležité venovať bližšiu pozornosť 

oblasti zabezpečenia spolupráce s rodinou, ktorá patrí k jedným z najdôležitejších činností 

školského sociálneho pracovníka/pracovníčky a zároveň k chýbajúcim elementom na 

skúmanej škole. Zároveň predstavuje ústredný faktor uvedených problémov. Význam 

spolupráce s rodičmi podčiarkujú pozitívne efekty, ktoré má na správanie a úspešnosť 

žiakov/žiačok a ktoré deklarujú viaceré výskumy (napr. Henderson, Mapp, 2002, in: Chavkin, 

2006; Patrikakou, Weissberg, Redding, Walberg, 2004, in: Chavkin, 2006 a i.). Tieto 

výskumné správy súčasne ukazujú, že najdôležitejším prediktorom školskej úspešnosti 

žiakov/žiačok nie je ekonomická situácia alebo sociálny status detí, ale práve zapojenie 

rodičov do procesu vzdelávania, vytváranie stimulujúceho prostredia pre učenie a primerané 

očakávania rodičov spojené s dosahovaním vzdelávacích výsledkov. Školskí sociálni 

pracovníci/pracovníčky v tomto smere spoluvytvárajú, spoločne s ostanými, podmienky pre 

túto spoluprácu. Významnú úlohu zohrávajú aj pri eliminovaní negatívnych predstáv 

o škole
37

. Bežnou praxou školských sociálnych pracovníkov/pracovníčok v zahraničí je 

posilňovanie motivácie rodičov v rámci osobných návštev, ktorých súčasťou je aj vyjadrenie 

ocenenia rodičom, týkajúceho sa napríklad zlepšení v dochádzke žiaka/žiačky alebo v iných 

oblastiach, čím prispievajú k budovaniu pozitívneho nazerania rodičov na školu 

a povzbudzujú ich k spolupráci (Henderson, Mapp, 2002, in: Ward, Anderson-Butcher, 

Kwiatkowski, 2006). Ďalším kľúčovým aspektom podpory spolupráce je vnímanie rodičov 

ako expertov v otázkach vzdelávania ich detí. 

V rámci zintenzívnenia spolupráce školy a rodiny, v kontexte výskumných zistení, 

považujeme za potrebné predovšetkým vytvárať vhodné prostredie na strane školy, vo forme 

zabezpečenia materiálnych a personálnych podmienok; systémovosti a komplexnosti pri 

riešení problémov; partnerského prístupu k rodičom; zisťovania, rešpektovania a pružného 

reagovanie na individuálne potreby všetkých žiakov/žiačky a rodičov
38

. Všetky tieto aktivity 

sú nevyhnutne naviazané na kooperáciu a skutočný záujem všetkých zainteresovaných 

subjektov pri kreovaní podmienok, ktoré by podporili proces transformácie škôl na inkluzívne 

systémy, otvorené potrebám žiakov/žiačok a rodičov. 

Výskum plní významnú funkciu a je kľúčovým prvkom pri podpore argumentácie 

a zhromažďovaní dôkazov pre ustanovenie, z hľadiska legislatívy, novej profesie. Naše 

doterajšie zistenia ukazujú na viaceré skutočnosti, ktoré podporujú úvahy o potrebe školskej 

sociálnej práce v základných školách. K nim patrí predovšetkým učiteľmi/učiteľkami 

deklarovaný nárast problémov v žiackej populácii, sociálno-ekonomické postavenie rodín, 

preťaženosť učiteľov/učiteliek, nedostatočná účinnosť používaných intervencií zo strany 

zamestnancov/zamestnankýň školy, nedostatočná komunikácia a spolupráca s rodičmi. 

Zároveň ide o oblasti, ktoré podľa nášho názoru predstavujú argumenty pre školskú sociálnu 

prácu. Vzhľadom k limitom nášho skúmania, týkajúcich sa veľkosti a zloženia výskumného 

súboru, by si verifikácia výskumných zistení vyžadovala realizovanie aj ďalších výskumov 

                                                 
37

  Väčšinou sa spájajú s kontaktovaním rodičov len v prípade sťažností na žiaka/žiačku, ohľadom nevhodného 

a problémového správania, negatívnych výsledkov v škole a pod. 
38

  Napr. organizovanie vzdelávacích aktivít a programov zameraných na oblasť rodičovských zručností, na 

doučovanie žiakov/žiačok, na zlepšovanie gramotnosti žiakov/žiačok a rodičov; realizovanie 

dobrovoľníckych programov pre žiakov/žiačky a rodičov v mimoškolskom čase; organizovanie večerov, 

besied s rodičmi, workshopov; motivovanie všetkých rodičov pri zapájaní sa do kultúrnych podujatí; 

pravidelné kontaktovanie rodičov, aby sa neasociovalo len s negatívnymi emóciami a so sťažnosťami 

na nevhodné správanie žiakov/žiačok; zapájanie rodičov do tvorby programov určených na pomoc ich 

deťom, do sieťovania s ostanými organizáciami v komunite zameranými na záujmovú činnosť a riešenie 

špecifických problémov; organizovanie pravidelných neformálnych stretnutí rodičov a svojpomocných 

skupín a pod. (Chavkin, 2006; Epstein, Coates, Salinas, Sanders, Simon, 1997, in: Chavkin, 2006). 
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mapujúcich potrebu školskej sociálnej práce
39

. Mali by byť zamerané aj na ďalších činiteľov 

participujúcich na výchovno-vzdelávacom procese a pomoci žiakom/žiačkam a rodinám, od 

ktorých takisto závisí úspešnosť etablovania školskej sociálnej práce (pedagogickí a odborní 

zamestnanci, zložky systému výchovného poradenstva a prevencie, rodičia, sociálni 

pracovníci, zriaďovatelia, predstavitelia občianskych združení zameraných na otázky 

sociálno-právnej ochrany detí, politickí činitelia a pod.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

  Potrebu realizovania výskumov v tejto oblasti umocňuje aj kontroverznosť zistení z prvého predvýskumu, 

v ktorom sa zo strany sociálnych pracovníkov/pracovníčok sociálno-právnej ochrany ukázala určitá obava 

z možnej konkurencie a pochybnosti o potrebe služieb školských sociálnych pracovníkov/pracovníčok, a to aj 

napriek ich deklarovanej preťaženosti. Konkrétnejšie sa týmto zisteniam venujeme v kapitole Sociálna práca 

v slovenských školách v rámci monografie Fenomén premeny vo vzdelávaní, kvalifikácii a sociálnej pomoci 

(2011), kde boli výsledky prvého predvýskumu publikované. 
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