SOCIÁLNÍ PEDAGOG
Proč mít ve škole sociálního pedagoga?
•
•
•
•
•

Bude řešit problémy žáků s problematickým rodinným zázemím
Hledá řešení a spolupracuje s různými organizacemi ve prospěch žáka
Pomůže učitelům v komunikaci s rodiči žáků
Učitelé nebudou na řešení obtíží se žáky sami
Učitelům se uleví, když budou vědět, že o všechny žáky je postaráno

V čem vám může pomoci?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hledá a řeší příčiny nevhodného chování žáků
Identifikuje a řeší záškoláctví či zvýšenou absenci
Komunikuje s nespolupracující rodinou
Pracuje se třídou nebo jednotlivcem v oblasti prevence rizikového chování
Spolupracuje se sociálním odborem městské části, zejména OSPOD
Zajišťuje intervenci dalších pomáhajících organizací
Vyjednává finanční nebo materiální podpory na aktivity žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí
ve spolupráci s nadacemi a nadačními fondy
Poskytuje základní sociálně-právní poradenství rodině
Poskytuje podporu učitelům při práci s problematickým třídním kolektivem
Získává důvěru rodiny pro spolupráci se školou
Síťuje organizace potřebné pro podporu žáků a rodin
Propojuje místní komunitu pro potřebu zapojování rodin do širšího prostředí

Kdo může být sociálním pedagogem?
Na sociálního pedagoga je pohlíženo jako na nepedagogického pracovníka. Podmínkou výkonu jeho činnosti
je získání odborné kvalifikace vysokoškolským vzděláním v oborech zaměřených na sociální pedagogiku, nebo
vysokoškolským vzděláním, nebo vyšším odborným vzděláním v oborech zaměřených na sociální práci, obdobně
jako např. sociální pracovník (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v aktuálním znění).

Jak získat finanční prostředky na sociálního pedagoga?
Šablony (projekty zjednodušeného financování OP VVV), v nichž je možné dosáhnout na dílčí úvazky soc. pedagoga nejen v základních, ale i mateřských školách.
Příspěvek MHMP na zaměstnání sociálního pedagoga v rámci veřejných ZŠ ve výši až 0,7 úvazku ve školním roce
2022/2023.

Jak zařadit sociálního pedagoga do platové třídy?
Dle již získaných zkušeností může být jako - nepedagogický pracovník - zařazen v platové třídě 10, platový
stupeň pak závisí na započitatelné dosažené praxi.

Kde najít více informací? Např. zde:
https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/k-cemu-je-ve-skole-dobry-socialni-pedagog#kol2
https://map.ostrava.cz/wp-content/uploads/2022/07/FINAL_Pruvodce-reditele-skoly.pdf
https://www.kudyvedecesta.cz/sites/default/files/upload/studie_4_final.pdf
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