ZPRÁVA ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO PEDAGOGA
Soukromá mateřská a základní škola Petrklíč
Sociální pedagog: Natálie Nina Kydlíčková, DiS.

Náplň práce v období od 1.12.2020 do 30.9.2021
PROSINEC 2020
● Vedení a PR kampaně na podporu rodin MŠ a ZŠ Petrklíč za období ekonomického
zastavení trhu v období Covid 19 #PetrklíčProPetrklíč.
● Spolupráce na podpoře projektu na rozvoj venkovní učebny a zahrad pro žáky ZŠ
Petrklíč, individuální pomůcky pro integrované žáky, interaktivní pomůcky na
podporu kognitivních dovedností a spolupráci žáků mezi sebou. Tvorba preventivního
a bezpečného prostředí pro zdravý vývoj žáků.
● Konzultace a poradenství pro rodiče a žáky po návratu do školy. Změny ve formě
vzdělávání, podpora integrovaných žáků ze strany asistentů ped., uzpůsobení online
výuky v případě další vlny Covid 19. Spolupráce s pedagogy.
LEDEN 2021
● Soc. pedagog rekapituluje s pedagogy MŠ a ZŠ Petrklíč průběh uplynulého pololetí z
hlediska sociální situace v rodinách žáků, případně možné ohrožení žáků z hlediska
izolace, zanedbávání, sociálně patologické jevy.
● Nejsou zjištěny zásadnější změny, více se rozebírá hloubka dopadu uzavření škol na
žáky a průběh prvotního období online výuky. Situace je konzultována s rodiči žáků,
probíhá příprava na další možný lockdown a online vyučování.

● 20.9. Organizace besedy pro rodiče budoucích prvňáků online. Technická podpora,
konzultace s rodiči a pedagogy, sociálně psychologická podpora.
ÚNOR 2021
● Potvrzení získání dotace na projekt Komunitní centrum Petrklíč, jakožto podpora pro
zdravé a komplexní vzdělávání a výchovu dětí v MŠ a ZŠ Petrklíč a prostředí
Radotína. Příprava projektu od února 2021, realizace od září 2021.
● Spolupráce s SPC, tvoření individuálních plánů pro online výuku, konzultace s
odbornými pracovníky specializovaných center.
● Vzdělávací konzultace pro pedagogy v technické oblasti týkající se online výuky a
psycho - sociální poradenství z hlediska vedení žáků online, podpora jejich
přirozeného vývoje a psychická podpora v období izolace od spolužáků. Vedení
asistentů ped. k efektivnímu přístupu k integrovaným žákům při online výuce.
BŘEZEN 2021
● Přechod na online výuku všech ročníků ZŠ Petrklíč. Dochází ke zvýšené podpoře
integrovaných žáků ze strany asistentů ped., pedagogů, soc. pedagoga a spec. center.
● Akutní podpora integrovaných žáků přímo při online výuce, psycho-sociální
poradenství pro rodiče.
● Soc. pedagog zprostředkovává přenos informací pro rodiče v období online výuky,
propojuje je s pedagogy a asistenty, podporuje výuku z hlediska organizace a dohledu
na pocity a situaci žáků.
DUBEN 2021
● Konzultace pro pedagogy z hlediska obtíží v chování žáků, udržování pozornosti při
online výuce, motivace žáků a podpora integrovaných žáků.
● Příprava na návrat žáků do školy, podpora a předávání informací rodičům. Online a
telefonické konzultace s rodiči a pedagogy. Úprava individuálních plánů pro
integrované žáky, příprava resocializace žáků po návratu do školy.
● Tvorba harmonizačního programu pro žáky a pedagogy po návratu do školy z období
online vyučování. Zjištění psychosociálních dovedností žáků a jejich změn po návratu
do běžné výuky. Podpora harmonizace kolektivu a vztahů mezi žáky.

KVĚTEN 2021
● Příprava každotýdenního pravidelného doučování pro žáky ZŠ Petrklíč v rámci
projektu Komunitní centrum Petrklíč. V rámci odpoledne s možností doučování
mohou žáci navštívit i psycho-sociální poradnu (podpora prevence sociálně
patologických jevů a pomoc v případě ohrožení žáka).
● Organizace a PR Dnů otevřených dveří MŠ a ZŠ Petrklíč. Podpora pro pedagogy při
třídních schůzkách s rodiči, řešení výchovných problémů a postupu ve vedení
integrovaných žáků v dalším školním roce.
● Organizace a PR zápisů do MŠ a ZŠ Petrklíč, informování nových zájemců o
možnostech integrace, práce s žáky, podpory rodin žáků a možnostech individuálních
vzdělávacích plánů.
ČERVEN 2021
● Výběrová řízení na praktikanty a rodilý mluvčí do MŠ a ZŠ Petrklíč a výběrová řízení
nových pedagogů MŠ a ZŠ Petrklíč a asistentů pedagogů. Za podpory sociálního
pedagoga probíhají primární konzultace a naladění nových členů týmu na rodiny s
integrovanými žáky.
● Tvoření PR a propagace náboru nových členů do týmu a podpora PR pro Příměstský
tábor Petrklíč, otevřený všem dětem komunity Prahy 16. Podpora vzdělávacího a
zážitkového programu tábora, konzultace pro pedagogy, monitoring účastníků tábora a
nabídka služeb poradenství a komunitní podpory pro rodiče.
● 12.6. Akce setkání budoucích žáků první třídy a žáků ZŠ Petrklíč, uvítání nových
rodin do komunity Petrklíče a prvotní začlenění žáků do kolektivu. Možnost
socializace pro rodiče, nabídka konzultací a poradenství ze strany organizace Petrklíč.
ČERVENEC + SRPEN 2021
● V srpnu na základě podnětu a organizace setkání sociálním pedagogem proběhlo
psychologicko - pedagogické školení pro všechny pedagogy Soukromé mateřské a
základní školy Petrklíč pod vedením supervizorky MuDr. Petry Priknerové.
● Vznik sociálně-právní a terapeutické poradny v prostorách organizace Petrklíč (k duši
klíč spolek), komplexní podpora pro rodiny komunity MŠ a ZŠ Petrklíč. Jedná se
rozšíření poradenských služeb vedených doposud Mgr. Lenkou Carbochovou.

● Seznámení pedagogického týmu s ročním sociálně preventivním programem
vytvořeným soc. pedagogem a jeho začlenění do vzdělávacího plánu ZŠ Petrklíč.
ZÁŘÍ 2021
● Začleňování integrovaných žáků, seznamování se s novou rolí postupu do vyššího
ročníku, spolupráce na společných projektech napříč třídami.
● V září proběhlo komunitní setkání matek komunity MŠ a ZŠ Petrklíč v Zahradní třídě
u Broučků. Seznamování rodin a ladění se na společný školní rok. Společné aktivity,
psychologická přednáška na téma muzikoterapie s dětmi a muzikoterapeutický
workshop (21.9.2021).
● Na konci měsíce pak společné setkání rodičů a děti komunity MŠ a ZŠ Petrklíč,
podzimní setkání v Zahradní třídě, seznamování rodin, společné tvoření a příprava na
Havelské posvícení.

-

Započíná realizace projektu Komunitní centrum Petrklíč od září 2021, v rámci
kterého dochází k propojování žáků, jejich rodin a místní komunity Radotín
(volnočasové aktivity, mezigenerační aktivity, otevřené kluby, přednášky a
workshopy, sociálně-právní poradenství, terapeutické poradenství)

