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Abstrakt  

Příspěvek přináší dílčí výsledky výzkumu, realizovaném v Olomouckém kraji, zaměřeném na hlubší 

poznání zkoumané problematiky; ukončení povinné školní docházky a následný přechod studentů 

(absolventů) základních škol speciálních do dalších navazujících sociálních sluţeb. S ohledem na 

fakt, ţe absolventi základní školy speciální z pravidla v dalším typu vzdělávání nepokračují (pokud 

pomineme moţnost studia na jednoleté či dvouleté praktické škole) a jejich další moţností je 

seberealizace v návazných sociálních sluţbách, povaţujeme toto téma za velice aktuální. Dalším 

důvodem je neexistence odborných tuzemských pramenů či výzkumných studií, které by se touto 

problematikou zabývaly. Výzkumné otázky se mimo jiné týkaly zjištění názoru mezi třídními učiteli 

základních škol speciálních a pracovníků vybraných zařízení sociálních sluţeb (centra denních 

sluţeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře a domovy pro osoby se zdravotním postiţením) v 

otázkách interdisciplinární spolupráce, významu vysvědčení jako důleţitého zdroje informací, 

přínosu existence, tzv. koordinátora přechodu, který by se cíleně zabýval a připravoval ţáků na 

přechod ze základní školy speciální do dalších navazujících sociálních sluţeb. 
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Abstract  

Paper presents partial results of research specific to Olomouc region. This research was designed 

to gather the views of those professional associated with the transition of young students from 

education to adult services, and the issues they highlight in this process. This topic is important in 

the case of the fact that young pupils with disabilities who finish special school do not usually 

continue in other type of higher education (except of the opportunity to study for one-year or two-

year on practical schools) they can start visit adult social services. Another reason is of no sources 

or research studies addressing this issue. In a more detailed way this research examined the 

findings of feedback from class teachers at special schools, and professional social workers from 

specific settings such as day care center, day services, as well as residential homes for people with 

disabilities. Partial research questions were aimed to investigate interdisciplinary cooperation; the 

importance of the student’s leaving certificate; and in fact, the value of such a certificate in relation 

to the pupil’s transition. A further question was raised with those professionals on their opinion of 

having a specific coordinator responsible for the preparation and transfer of each pupil from 

education services into adult social care services. 

 

Keywords  
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ÚVOD A ZÁMĚR VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ  

Zamýńlené výzkumné ńetření vzniklo jako reakce na neexistující tuzemské výzkumné 

studie, příručky či odborné publikace, které by se touto otázkou přímo zabývaly, či by bylo téma 

ukončování povinné školní docházky a plánování přechodu ţáků s mentálním postiţením (zejména 

v pásmu středně těţké, těţké a hluboké mentální retardace) či kombinovaným postiţením více 

vadami ze školy do návazných sociálních sluţeb, nějakým zpŧsobem řeńeno - na úrovni 

konkrétních krokŧ či doporučení směřujících k efektivnímu (na)plánování přechodu ņáka se 

specifickými vzdělávacími potřebami ze systému základního ńkolství do dalńích návazných 

sociálních sluņeb. Zde za zcela zásadní povaņujeme, na úrovni ńkolství a sociálních sluņeb, věnovat 

pozornost významu a hodnotě interdisciplinárního dialogu a úzké spolupráci: třídní učitel 

(speciální pedagog) – pracovník sociálních sluņeb. Zmíněná spolupráce by se, ve smyslu plánování 

přechodu ņáka se specifickými vzdělávacími potřebami, měla pochopitelně odehrávat i za aktivní 

účasti konkrétního ņáka, jeho rodinných přísluńníkŧ a dalńích subjektŧ, které mohou být v procesu 

plánování přechodu nápomocny.  
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Hlavním záměrem výzkumného ńetření bylo provést analýzu v jednom ze čtrnácti krajŧ 

ČR (Olomoucký kraj) zaměřenou na zjińtění informací v kontextu problematiky: ukončování 

povinné školní docházky u ţáků vzdělávaných podle Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní školu speciální (RVP ZŠS) a jejich následný přechod do systému sociálních sluţeb. 

Výzkumné ńetření bylo realizované na úrovni ńkola – zařízení sociálních sluņeb, neboť zde 

vycházíme z předpokladu, ņe bez získání základních informací ve smyslu zjińtění názorŧ a postojŧ 

vybraných osob, kterých se tato problematika nejvíce dotýká, tj. speciální pedagog (třídní učitel) 

a pracovník v sociálních sluţbách (sociální pracovník) v konkrétním zařízení sociálních sluņeb, 

nelze tuto sloņitou mnohodimenzionální a interdisciplinární záleņitost pochopit, či začít na 

případné výzvy a otázky adekvátně reagovat. Předkládané výzkumné ńetření svým zacílením 

rovněņ navazuje na specifický výzkum č. PdF_2013_10 (Aktuální výzvy a alternativní strategie ve 

speciálně pedagogické diagnostice), Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.  

 

S odkazem na hlavní téma výzkumného šetření, byly stanoveny tyto dílčí cíle:   

1. Zjistit, zda existuje vzájemná spolupráce mezi zařízením sociálních sluņeb (zastoupenou 

sociálním pracovníkem) a základní ńkolou (třídním učitelem, který vzdělává ņáky dle RVP ZŃS) 

při předávání informací o ņácích, kteří ukončují povinnou ńkolní docházku a odchází do návazných 

sociálních sluņeb. 

 2. Zjistit, zda a v čem pracovníci sociálních sluņeb a třídní učitelé vítají větńí vzájemnou 

spolupráci ve smyslu plánování následného přechodu člověka s postiţením (ţák → klient) ze ńkoly 

do návazné sociální sluņby. 

3. Zjistit, zda a do jaké míry se při individuálním plánování v zařízení sociálních sluņeb vyuņívá 

vysvědčení - jako zdroj dŧleņitých informací o nově příchozím klientovi v sociální sluņbě. 

4. Zjistit názor pracovníkŧ sociálních sluņeb a třídních učitelŧ na existenci pracovníka (tzv. 

koordinátora plánování přechodu), který by plánoval a připravoval ņáky vzdělávané dle RVP ZŃS, 

na přechod do dalńích návazných sociálních sluņeb. 

 

Charakteristika dílčího výběrového souboru  

S odkazem na výzkumný záměr, tvoří výběrový soubor v olomouckém kraji, dvě skupiny 

respondentŧ;  

a) třídní učitelé základních škol (nejčastěji speciální pedagogové), kteří pŧsobí v tzv. 

speciálních třídách, či mají ve své třídě integrovaného ņáka se specifickými vzdělávacími 

potřebami, vzdělávaného dle RVP ZŃS. Nejčastěji se jedná o tyto vzdělávací instituce; základní 

ńkola speciální, základní ńkola praktická 
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b) zařízení sociálních sluţeb poskytující sociální sluņby pro zvolenou cílovou skupinu: dospělé 

osoby s mentálním či kombinovaným postiņením (tzn. v nańem případě absolventi výńe 

zmíněné skupiny výzkumného souboru).   

Konkrétně se jednalo o tato zařízení sociálních sluņeb:  

- centra denních sluņeb,  

- denní stacionáře,  

- týdenní stacionáře  

- domovy pro osoby se zdravotním postiņením. 

 

První kontakt se uskutečnil vņdy telefonicky, směřovaný na a) vedoucího zařízení,  

či sociálního pracovníka, b) ředitele ńkoly, zástupce ředitele či přímo s třídního učitele s krátkým 

vysvětlením výzkumného záměru a ņádostí o spolupráci. V dalńí fázi se jednalo buď o domluvení 

osobního setkání, či zaslání konkrétního dotazníku, který byl k tomuto účelu vytvořen. 

 

VÝZKUMNÉ METODY 

Sestavené dotazníky;  a) nestandardizovaný dotazník, pro třídní učitelé, obsahující 

celkem 21 otázek volného, polozavřeného i uzavřeného charakteru a b) nestandardizovaný 

dotazník pro pracovníky v sociálních sluţbách obsahující 23 otázek. Pokud nebylo v rámci 

telefonického rozhovoru domluvené osobní setkání, byl dotazník distribuován na přísluńnou 

emailovou adresu zařízení. Při osobním setkání se jednalo o vyuņití výzkumné metody 

polostrukturované interview. Schéma rozhovorŧ s respondenty v podstatě kopírovalo otázky 

obsaņené v dotazníku s výhodou získat i dalńí zajímavá data, které osobní setkání nabízí. Miovský 

(2009) zdŧrazņuje při aplikaci této formy uņití tzv. inqiurŧ -  upřesnění a interpretace odpovědi 

samotným respondentem. Výhoda metody spočívá ve sledování reakcí respondenta „tady a teď― a 

moņnost na jeho reakce také reagovat.  

 

ANALÝZA VYBRANÝCH VÝSLEDKŦ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

  V Olomouckém kraji naplņovalo zvolená kritéria výzkumného ńetření celkem 30 zařízení 

sociálních sluņeb. Z tohoto  počtu dotazník celkem vyplnilo 27 zařízení, tj. 90% návratnost. 

Absolutní návratnost (100%) v tomto případě zastupují; centra denních sluţeb, denní stacionáře a 

týdenní stacionáře. Domovy pro osoby se zdravotním postiţením pak představují 73% návratnost 

(Graf 1). Vysokého skóre návratnosti výzkumného ńetření u poskytovatelŧ sociálních sluņeb bylo 

dosaņeno zejména ochotou respondentŧ dotazník vyplnit a také díky osobnímu setkání v 

oslovených zařízeních sociálních sluņeb ve zvoleném kraji. 
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Graf 1 Odpovídající zařízení sociálních sluņeb      Graf 2 Počet tříd odpovídajících cílové  

             v Olomouckém kraji                                                skupině ņákŧ 

  

 

Z celkového počtu 306 základních ńkol v Olomouckém kraji zadaným kritériím odpovídalo 

17 základních ńkol (5%). Tyto ńkoly cíleně zaměřují na vzdělávání ţáků dle osnov RVP ZŠ (tj. 

nejčastěji základní ńkoly speciální, případě jejich elokovaná pracovińtě – speciální třídy při zařízení 

sociálních sluņeb apod.). Zvolená kritéria také splņovaly ńkoly, které nabízí moņnost integrovaného 

vzdělávání těchto ņákŧ – individuální/skupinová integrace. Těch je vńak v kraji minimum, 

respektive se jedná pouze o základní ńkoly praktické, které mají vytvořené speciální třídy, či 

integrovaného ņáka přímo ve třídě základní ńkoly praktické. Dle zjińtěných informací je v tomto 

ńkolním roce 2012/2013 vytvořeno celkem 68 tříd, ve kterých se vzdělávají ņáci dle RVP ZŃS. 

Z tohoto počtu dotazník celkem vyplnilo 37 třídních učitelŧ, 54% návratnost (Graf 2).   

 

Graf 3 Přehled tříd ve ńkolských zařízeních dle zadaných parametrŧ 

 
 

Komentář: Ze získaných dat (třídní učitelé) sice nelze vyvozovat obecné tvrzení, neboť se jedná o 

mírně nadpoloviční návratnost (54%), avńak i tak je moņné sledovat, ņe největńí zastoupení 

v dotazníkovém ńetření tvoří třídní učitelé speciálních tříd při základních ńkolách speciálních, či 
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elokovaných pracovińtích, tj. 29 (78%), dále pak 5 speciálních tříd při základních ńkolách 

praktických (14%). Zbývající část tvoří 3 integrovaní ņáci v praktických třídách, kteří jsou 

vzdělávání dle RVP ZŃS. Ve výzkumném ńetření, ani z dońlých odpovědí nebylo zjińtěno, ņe by 

byl v některé běņné základní ńkole (třídě) integrován a vzděláván ņák dle RVP ZŃS (Graf 3). 

Z výzkumného ńetření bylo také zjińtěno, ņe prŧměrný počet ņákŧ na 1 jednu třídu tvoří 5,8 ņákŧ.       

 

Graf 4 Vzájemná spolupráce při předávání            Graf 5 Typ zařízení v kontextu spolupráce se  

             informací o ņácích                                                  ńkolou 

     
 

V dotazníkovém ńetření na otázku (Graf 4): „Spolupracujete s některým ze zařízení 

sociálních sluţeb při předávání informací o ţácích“ v Olomouckém kraji odpovědělo „ANO― 

celkem 17 z 37 třídních učitelŧ (46%). Na stejnou otázku, která vńak směřovala do sociálních 

sluņeb (tj. zjińťování informací o nově příchozím klientovi, tzn. spolupráce se ńkolou), odpovědělo 

celkem „ANO― 18 z 27 pracovníkŧ sociálních sluņeb (67%). Výzkumné ńetření rovněņ ukázalo 

četnost spolupráce zařízení sociálních sluņeb se ńkolou dle jejich typu (graf. 5); úplného skóre 

v odpovědi „ANO― dosáhly v Olomouckém kraji pouze týdenní stacionáře (100%), dále denní 

stacionáře (61%), domovy pro osoby se zdravotním postiţením (53%) a centra denních sluţeb 

(36%).   

 

Komentář: v porovnání s odpověďmi „ANO― u třídních učitelŧ, sociální pracovníci vykazují vyńńí 

skóre (+21%) Při srovnávání těchto skupin respondentŧ je vńak nutné zohlednit fakt, ņe sociální 

pracovníci hodnotili spolupráci ve vztahu k celé instituci (ńkole), nikoliv k jednotlivým třídním 

učitelŧm. Otázkou vńak zŧstává, „jak intenzivní― spolupráce mezi jednotlivými pracovníky (třídní 

učitel – pracovník soc. sluņeb) je, neboť i přes fakt, ņe více neņ 67% pracovníkŧ sociálních sluņeb 

tvrdí, ņe spolupracuje se ńkolou, pouze 6 z 18 má k dispozici aktuální informace o tom, kolik ņákŧ 
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v tomto ńkolním roce ukončuje povinnou ńkolní docházku a je moņné očekávat, ņe se brzy stanou 

novými klienty zařízení sociálních sluņeb. Z odpovědí nebylo moņné zjistit, zda se jedná 

spolupráci jeńtě v době docházení ņáka na ńkolu, či aņ ve chvíli, kdy ņák ukončil povinnou ńkolní 

docházku a začal následně navńtěvovat to či ono zařízení sociálních sluņeb, tedy spolupráce „ex 

post―. V případě, kladné odpovědi „ANO― na otázku vzájemné spolupráce, bylo moņné odpověď 

jeńtě více specifikovat 

a) Speciální třída je přímo umístěna v zařízení sociálních sluņeb  

b) Spolupracujeme se ńkolou/zařízením sociálních sluņeb, které se nachází ve stejném městě/obci 

jako my 

c) Jsme v pravidelném kontaktu i s jinými ńkolami/ zařízeními sociálních sluņeb, které se nachází 

mimo nańe město/obec 

 

V  Grafu 6 mŧņeme vidět jednotlivé typy sociálních sluņeb a jejich rozloņení co se četnosti 

týče s ohledem na zvolenou spolupráci se ńkolou (popřípadě třídním učitelem).  

Graf 7 představuje výsledky konkrétní spolupráce ve vztahu: třídní učitel – zařízení 

sociálních sluņeb.  

Komentář: největńí zastoupení ve smyslu spolupráce se ńkolou, ve  stejné obci, vykazují denní 

stacionáře 5 z 11 (45%) a centra denních sluņeb 2 z 5. V jisté opozici v kontextu inkluzívních 

přístupŧ a trendŧ (viz. denní stacionáře a jejich spolupráce na komunitní úrovni) se nachází 

domovy pro osoby se zdravotním postiţením, které sice uvedly spolupráci se ńkolou, ale aņ na 1, 

vńechny DOZP s třídním učitelem pouze v rámci (uvnitř) poskytované sociální sluņby, tzn. 

speciální třída je součástí sociální sluņby. 

Na výzkumnou otázku: „Uvítali byste větší vzájemnou spolupráci při přechodu ţáka ze 

školy do zařízení sociálních sluţeb“ reagovalo celkem 58 respondentŧ (26 pracovníku sociálních 

sluņeb, 32 třídních učitelŧ) Větńí míru vzájemné spolupráce by uvítalo celkem 31 respondentŧ 

(53%), 14 (24%) respondentŧ nechce spolupracovat, 10 (17%) respondentŧ uvedlo, ņe je 

spolupráce dobrá, 3 respondenti neví (Graf 8). 
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Graf 6 Typ zařízení v kontextu spolupráce           Graf 7 Typ zařízení v kontextu spolupráce  

             se ńkolou                                                             se ńkolou 

 
 

Graf 8 Potřeba větńí spolupráce při plánování přechodu ņáka 

Sociální pracovník Třídní učitel CELKEM

ANO 15 16 31

NE 7 7 14

JE DOBRÁ 4 6 10

NEVÍM 3 3

15 16

31

7 7

14

4
6

10

3 3

Č
e

tn
o

st

Vítáte větší vzájemnou spolupráci?

 
 

Níņe uvádíme výroky respondentŧ ve smyslu konkrétní představy vzájemné spolupráce při 

přechodu ņáka ze ńkoly do zařízení sociálních sluņeb. 

 

Třídní učitelé: 

 vzájemné návńtěvy jeńtě v době plnění ńkolní docházky a seznámení s programem, 

 propojenost, předávání informací a intenzivní spolupráce, 

 zapojení se do jejich rŧzných aktivit, společné akce, 

 komunikace na partnerské úrovni, 

 informovat nás zpětně o dalńím rozvoji ņákŧ, jejich společenského uplatnění, 

 pracovníci v sociálních sluņbách by mohli svojí činnosti navazovat na to, co ņáky učíme. 

Zde jsou uvedeny dŧvody respondentŧ (třídní učitelé), které hovoří proti větší vzájemné 

spolupráci: 
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 je to v kompetenci rodičŧ, ne ńkoly, 

 měl by řeńit výchovný poradce.  

Pracovníci sociálních sluţeb a jejich výroky:  

 aktivní spolupráce, aktivní komunikace jeńtě v době studia ņáka, 

 moņnost častějńích návńtěv u nás v zařízení, aby si mohl lépe přivyknout, 

 více společných sportovních a kulturních akcí, 

 pro nańi práci by bylo přínosné se potkávat například v případě, ņe má klient naruńenou 

komunikační schopnost - urychlit proces hledání nejvhodnějńího komunikačního systému, 

 více komunikovat, není návaznost - plynulý přechod ņáka do zařízení metodicky nefunguje, 

 nelze říci jednoznačně, někdy mŧņe zpráva stigmatizovat, 

 společná schŧzka se zájemcem o sluņbu, na které bychom zmapovali potřebnou míru podpory, 

zájmy a dovednosti, oblíbené činnosti. 

I přes malou četnost respondentŧ lze pozorovat určité, oběma skupinám společné představy 

o tom, jak rozvíjet vzájemnou spolupráci ve smyslu společné participace při plánování přechodu 

ņáka z jednoho typu podpory do druhého:  

- aktivní spolupráce a komunikace,  

- předávání informací o ņákovi jeńtě v době jeho studia,  

- prŧběņné návńtěvy v zařízení a seznamování se s programem,  

- společné akce a aktivity,  

- metodická provázanost. 

Dalńím dílčím cílem výzkumného ńetření bylo zjistit, zda a do jaké míry pracovníci 

sociálních sluņeb vyuņívají při individuálním plánování s nově příchozím uņivatelem v zařízení 

informace, které jsou uvedené ve ńkolní dokumentaci (vysvědčení). Jedná se zejména o tzv. první 

fázi individuálního plánování, ve které se zařízení orientuje na proces hledání a získávání 

veńkerých moņných informací a zdrojŧ, které slouņí k hlubńímu poznání klienta; jeho osobnost, 

projevy, zájmy, rituály, cíle, sny atp. Sesbírané informace pak mají tvořit ucelený přehled o ņivotě 

uņivatele, o jeho minulosti a zejména o tom, čeho chce v ņivotě (za podpory dané sociální sluņby) 

dosáhnout, kam směřovat. 
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Graf 9 Vyuņívaní vysvědčení při indivi-          Graf 10 Vysvědčení jako stěņejní zdroj informací 

duálním plánování                                           

     
 

Kromě otázky směřované přímo k pracovníkŧm sociálních sluņeb: „Při individuálním 

plánování s nově příchozím uţivatelem sluţby ve fázi zjišťování veškerých moţných informací, 

vyuţíváte informace, které se objevují ve školní dokumentaci (vysvědčení)―, nás rovněņ zajímal 

názor třídních učitelŧ na tuto problematiku – tj. zda se domnívají, ņe pracovníci sociálních sluņeb 

vyuņívají vysvědčení, jako zdroj informací při individuálním plánování s nově příchozím klientem 

v zařízení sociálních sluņeb. Z výsledkŧ výzkumného ńetření vyplývá, ņe více neņ polovina (64%) 

speciálních pedagogŧ (třídní učitelé) souhlasí s tvrzením, ņe sociální pracovníci nevyuņívají 

vysvědčení jakoņto zdroje informací o nově příchozím klientovi při individuálním plánování. Při 

individuálním plánování s nově příchozím uņivatelem sluņby, ve fázi zjińťování veńkerých 

moņných informací, čerpá z vysvědčení celkem 13 z 27 (48%) sociálních pracovníkŧ (Graf 9).  

Na otázku zda je ńkolní dokumentace (vysvědčení) stěņejní jakoņto zdroj informaci o 

novém klientovi, který přińel do zařízení sociálních sluņeb, odpovědělo vńech 27 (100%) 

dotázaných pracovníkŧ sociálních sluņeb „NE―. K této otázce se rovněņ vyjadřovali i třídní učitelé, 

kteří se vńak v 11 případech (31%) domnívají, ņe je ńkolní dokumentace (vysvědčení) stěņejním 

zdrojem informací o nově příchozím klientovi, který nastupuje do zařízení sociálních sluņeb (Graf 

10).  

Komentář: reakce respondentŧ na tuto otázku jsou zajímavá nejenom z hlediska četností odpovědí, 

tj. absolutní odpovědi „NE― ze strany sociálních pracovníkŧ oproti téměř jedné třetině třídních 

učitelŧ (31%), kteří s daným tvrzením souhlasí. Toto sdělení rovněņ naznačuje dŧleņitost ve 

vzájemné spolupráci a informovanosti mezi oběma institucemi. Za předpokladu, ņe třídní učitel 

nespolupracuje se zařízením sociálních sluņeb + pracovník sociálních sluņeb vŧbec nevyuņívá 
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vysvědčení jakoņto zdroje informací o nově příchozím klientovi, se tento dokument (jakoņto jediný 

zdroj informací ze strany ńkoly o ņákovi), stává zcela nehodnotným.     

V otázce, která rozvíjí výńe zmíněnou problematiku, nás u sociálních pracovníkŧ zajímalo, 

zda jim v tomto dokumentu (vysvědčení), v případě ņe z něj při individuálním plánování čerpají, 

něco chybí. Popřípadě o jaké informace by bylo vhodné vysvědčení doplnit. Celkem 11 

respondentŧ (41%) uvedlo, ņe z vysvědčení vŧbec nečerpají, 6 (22%) povaņuje uvedené informace 

o klientovi ve vysvědčení za dostatečné a 10 (37%) uvedlo, ņe jim vysvědčení, jako forma ńkolní 

dokumentace, nenabízí úplný zdroj potřebných informací o klientovi (Graf 11).  

Níņe jsou uvedeny výroky respondentŧ v otázce; o jaké dalńí informace by bylo vhodné 

vysvědčení doplnit: 

 informace ve vysvědčení jsou příliń strohé, nekonkrétní, schází více popisného hodnocení, 

 na co si dát u klienta pozor – zátěņové situace, 

 výskyt poruch chování, 

 více charakterizovat jeho osobnost, 

 co jej baví/nebaví,  

 stupeņ a míra komunikace, 

 stupeņ sebeobsluhy v kaņdodenních aktivitách,  

 jeho motivace, 

 výčet předmětŧ pro nás není nepodstatný. 

 

Uvádíme tři výroky, dokreslující téma vysvědčení jakoņto moņný zdroj informací o 

klientovi a otázka spolupráce zařízení sociálních sluņeb se ńkolou.  

„Máme zkušenost, ţe pokud klient přijde ze školy k nám po dlouhé době, je tam dlouhá odmlka, tak 

se situace mění a informace z vysvědčení by pak nemusely být uţ aktuální.“ 

„Stačilo by mi jediné, aby se ve vysvědčení objevovaly konkrétní a pravdivé informace, většinou 

jsou nadhodnocené a neodpovídají realitě!“ 

„Nejsou stavební kameny, musíme vařit z vody, není ţádná návaznost se školou  - dlouhá doba, neţ 

se s klienty seznámíme, většinu informaci tak získáváme od rodičů a z pozorování. Individuální 

plány, které přišly ze školy, nestačí.“ 
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Graf 11 Úplnost informací ve vysvědčení 

 
 

 

 

Poslední dílčí výzkumná otázka, která je v tomto příspěvku uvedena, se týkala zjińtění 

názoru, zda by měl existovat pracovník (tzv. koordinátor plánování přechodu), který by cíleně 

plánoval a připravoval ņáky vzdělávané dle RVP ZŃS na přechod do dalńích návazných sociálních 

sluņeb. Na uvedenou otázku (Graf 11), kladně odpovědělo celkem 46 respondentŧ z 60, coņ 

představuje 77% souhlasných odpovědí (69% třídních učitelŧ a 98% sociálních pracovníkŧ), 14 

respondentŧ (11 třídních učitelŧ, 3 sociální pracovníci) tento názor nesdílí. 

Respondenti rovněņ mohli uvést profesní zacílení „koordinátora přechodu― či si zvolit 

z nabízených alternativ:  

a) zaměstnanec přímo ze základní ńkoly speciální, 

b) zaměstnanec z daného zařízení sociálních sluņeb, 

c) zaměstnanec odboru sociálních věcí / magistrát, 

d) někdo jiný. 

 

V rámci představy o profesním zacílení tzv. koordinátora plánování přechodu 18 (45%) 

navrhuje zaměstnance přímo ńkoly, kombinaci (nejčastěji součinností zaměstnanec školy + 

zaměstnanec sociální sluţby) uvádí 10 respondentŧ (25%), zaměstnance přímo z daného zařízení 

sociálních sluņeb by uvítalo 9 (23%) respondentŧ a 3 (8%) uvedli pracovníka odboru sociálních 

sluņeb/magistrát (Graf 13).  

Komentář: v odpovědích na poslední výzkumnou otázku se obě skupiny respondentŧ shodují na 

tom, ņe by měl existovat pracovník, který by napomáhal při plánování přechodu ţáka ze 

školy do návazných sluţeb. Zajímavé jsou také názory obou oslovených skupin na jeho profesní 

zacílení. Třídní učitelé i pracovníci sociálních sluņeb se přibliņně v polovině odpovědí shodují na 

tom, ņe by tuto funkci měl zastávat zaměstnanec dané školy, neboť dle slov některých 

respondentŧ zná ţáka nejvíce a dokáţe tak reagovat na jeho přání a potřeby. Za povńimnutí také 

stojí odpovědi třídních učitelŧ, kteří spatřují za vhodnou spíńe kombinované profesní zacílení - 
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speciální pedagog/sociální pracovník se zkuńeností s cílovou skupinou, vńestranný, který se dokáņe 

orientovat jak v oblasti sociálních sluņeb, tak i v prostředí ńkoly. Někteří z respondentŧ, kteří se 

domnívají, ņe by neměl existovat koordinátor plánování přechodu, své tvrzení zdŧvodņují tím, ņe 

je to v plné kompetenci výchovného poradce na dané škole, zákonných zástupců či třídních učitelů. 

Graf 12 Existence koordinátora                   Graf 13 Profesní zacílení koordinátora  

               plánování                                                přechodu plánování přechodu 

  
 

V přehledové tabulce uvádíme nejčastějńí výroky respondentŧ na doplņující otázku: jaké by 

podle Vás měl takový pracovník (koordinátor plánování přechodu) mít schopnosti, kvalifikaci, 

předchozí zkušenosti a osobnostní rysy. 

    

Tabulka 1 Přehled výrokŧ respondentŧ a jejich četnost 

Výroky respondentŧ a jejich četnost Třídní učitelé Sociální pracovníci 

Přísluńné vzdělání a ńirńí znalost problematiky 12 9 

Empatie 12 4 

Praxe v oboru či osobní zkuńenost s lidmi s postiņením 6 4 

Komunikativnost a schopnost umět navazovat spolupráci 6 4 

Klidný a trpělivý 5 2 

Znát ņáka a umět je co nejvíce zapojit do plánovacího 

procesu 

4 3 

Dobré organizační schopnosti 2 2 

Dokázat nabídnou vńechny moņné alternativy a zŧstat 

neutrální 

0 5 

Svědomitý 1 2 

Vytrvalý a rozhodný 2 0 

Mít vńestranné schopnosti  0 2 
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Pro úplnost přikládáme výroky, které zazněly pouze jedenkrát: samostatnost, přirozenost, 

zkušenost, být optimista, čestnost, přirozenost, respektující a morálně bezúhonný.  

 

ZÁVĚR 

Výsledky výzkumného ńetření v Olomouckém kraji odhalily mnohá témata, kterým je 

potřeba věnovat více pozornosti. Jedná se zejména o vzájemnou spolupráci, komunikaci a 

předávání informací mezi třídními učiteli a pracovníky sociálních sluņeb. Za pozitivní lze vnímat 

poloviční zastoupení „ANO― odpovědí ve smyslu potřeby k větńímu interdisciplinárnímu dialogu 

mezi ńkolou a sociální sluņbou i konkrétní návrhy a představy, jak tuto spolupráci naplņovat. 

Pozornost bychom měli věnovat i skutečnosti, kdy pouze necelá polovina pracovníkŧ sociálních 

sluņeb vyuņívá vysvědčení jakoņto moņného zdroje informací při individuálním plánování s nově 

příchozím klientem v zařízení.  I přesto, ņe je vysvědčení částečně vyuņíváno, někteří respondenti 

povaņují informace v něm obsaņené, za nedostačující. V případech, kdy pracovníci sociálních 

sluņeb z vysvědčení vŧbec nečerpají, pozbývá tento dokument svého účelu, a to i přesto, ņe je vņdy 

psaný formou verbálního hodnocení, s cílem předat člověku, který jej dále vyuņívá, co nejvíce 

konkrétních informací o konkrétním ņákovi s postiņením. 

Poslední výzkumná oblast dotazníkového ńetření, byla zaměřená na zjińtění názorŧ třídních 

učitelŧ i sociálních pracovníkŧ v otázce existence pracovníka, který by se cíleně zabýval, plánoval 

a připravoval ņáky vzdělávané dle RVP ZŃS na přechod do dalńích návazných sociálních sluņeb 

Větńina respondentŧ by uvítala zřízení takového pracovníka. Obě skupiny respondentŧ rovněņ 

sdílejí podobné názory na to, jaké by měl tento pracovník mít schopnosti, dovednosti, osobnostní a 

povahové rysy. 

Cílem příspěvku bylo nejenom poukázat a více poodkrýt problematiku ukončování povinné 

školní docházky u ţáků vzdělávaných podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu 

speciální (RVP ZŠS) a jejich následný přechod do systému sociálních sluţeb, ale také poukázat na 

určité moņnosti změn a strategie řeńení.    
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