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VČASNÁ DETEKCE 
OHROŽENÉHO DÍTĚTE 

VE ŠKOLNÍ TŘÍDĚ



Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Tento kulatý stůl je realizován v rámci projektu 

METODA MULTIDISCIPLINÁRNÍ PRÁCE S DÍTĚTEM 

VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ S PŘESAHEM DO RODINY

reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011461
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Kde?

špatné 
zacházení 

s dítětem

školní 
neúspěšnost

školní 
úspěšnost

Škola 
jako 

místo 
včasné 
detekce

KID – karta identifikace ohroženého dítěte, www.cosiv.cz
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Proč?
Učitel (obvykle) jako první pozoruje 

změny v chování, prospěchu, fyzické a psychické kondici, vzhledu, 
náladách a projevech dítěte.

Škola je (obvykle) prvním veřejným místem, 

kde se uvedené změny mohou projevit a zachytit (včas).



ZJISTIT

dg. nástroj 
ESPED

JEDNAT

MD týmy
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Jak?
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RIZIKOVÉ  A OCHRANNÉ FAKTORY

Pět úrovní faktorů dle Offorda a Bennetta (2002):

1. Individuální faktory

2. Rodinné faktory

3. Vrstevnické vztahy

4. Školní faktory

5. Komunita, společenství, sousedské vztahy
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Proces dotazníkového šetření 

a následná péče

Dotazníkové šetření:

1. depistáž – žáci 3.-5. ročníku

2. dotazník pro učitele k 10 vybraným žákům

3. oslovení rodičů vybraných žáků k další spolupráci

4. dotazník pro rodiče

Realizace podpory:

5. akční plán: poskytování podpory a pomoci dle vybraných oblastí – žák / třída / rodina/ učitel

6. setkávání multidisciplinárního týmu

Evaluace:

7. Přínos poskytované podpory



Nástroj včasné detekce „dítě ve škole“

• Online test INESAN, diagnostické nástroje pro školy

Zkoumané kategorie: 
– celková nálada dítěte, 
– vztah se spolužáky a pozice ve třídě;
– rodinné zázemí a volný čas
– škola a učení (vnímaná školní úspěšnost)
– fyzická aktivita a zdraví
– tendence k rizikovému chování

•

https://test.inesan.eu/appDNS/index.html#/
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Výstup pro žáka – zdroje a limity
čtení

fyzická 
aktivita

škola

pravopis

vyhledávání 
vzrušení

negativní 
myšlení

sebedůvěra 
ve škole



celková nálada dítěte: 38

vztah s rodinou: 22

vztah se spolužáky/pozice ve třídě: 28

tendence k rizikovému chování: může se vyskytovat

vnímaná školní úspěšnost: 24
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Vyhodnocení



fyzická aktivita a zdraví: 100

celková nálada: 38

rodina a volný čas: 22

kamarádi: 31

škola a učení: 25

pozice ve třídě: 42

pocity ve třídě: 13
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SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ
JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ

Pozn.: 0 = NEJHORŠÍ HODNOCENÍ, 100 = NEJLEPŠÍ HODNOCENÍ
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diagnostický 
nástroj

ESPED

multidisciplinární týmy

podpora dítěte 
/ rodiny/školy 
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JAK?



Proces dotazníkového šetření 

a následná péče
Dotazníkové šetření:

1. depistáž – žáci 3.-5. ročníku

2. dotazník pro učitele k 10 vybraným žákům

3. oslovení rodičů vybraných žáků k další spolupráci

4. dotazník pro rodiče

Realizace podpory:

5. akční plán: poskytování podpory a pomoci dle vybraných 
oblastí – žák / třída / rodina/ učitel

6. setkávání multidisciplinárního týmu

Evaluace:

7. Přínos poskytované podpory



Principy MDtýmů

• rovnocennost

• respekt

• aktivní zapojení

• společné vytváření a naplňování cílů

• pozitivní motivace

• mapování procesu změny

• multidisciplinarita
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Multidisciplinární týmy (MDT)
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Složení MDTýmu

• metodik programu

• třídní učitel

• rodiče

• dítě

• psycholog

• speciální pedagog

• terapeut

• sociální pracovník
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Vytvořili jsme základní 
MDtým ze dvou 

odborníků, 
do kterého byl dle 

dané problematiky a 
cílů přizván

další odborník.



Podpora ochranných faktorů
Kategorie ochranných faktorů dle Ferguse a Zimmermana (2005):

1. Individuální faktory

2. Rodinné faktory

3. Vrstevnické vztahy

4. Školní faktory

5. Komunita, společenství
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Materiály pro děti
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Vrstevnické vztahy

online diagnostika 

SOCIOKLIMA 

(www.socioklima.eu)

a následná práce se třídou

A KAMARÁDSKÉ CHOVÁNÍ

B NESMĚLÉ CHOVÁNÍ  

C NÁPADNÉ CHOVÁNÍ

D VLIVNÉ CHOVÁNÍ

E AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ

F VYHÝBAVÉ CHOVÁNÍ

G ZBABĚLÉ CHOVÁNÍ

H DISCIPLINOVANÉ CHOVÁNÍ

I MORÁLNÍ CHOVÁNÍ
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Osvětové materiály 
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Rozhodovací stromy pedagogové + rodiče



• uzavření a vyhodnocení pilotního projektu

• zapracování připomínek, poznatků z pilotáže

• manuál pro využití inovativní metody 

• příprava vzdělávacího programu pro další poskytovatele

• spolupráce s dalšími subjekty v komplexní péči o děti 
ohrožené školní neúspěšností a špatným zacházením
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Další vývoj



www.espediente.cz

spediente.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Milena Mikulková (+420 605 011 336)

Email: mikulkova@espediente.cz

Spolupracující organizace:

www.socioklima.eu; www.inesan.eu

a snad právě i vy…

http://www.espediente.cz/
mailto:info@espediente.cz
mailto:mikulkova@espediente.cz
http://www.socioklima.eu/
http://www.socioklima.eu/
http://www.inesan.eu/
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