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ROZHOVOR S PHDR. ZDEŇKOU PRŮCHOVOU, STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE ČESKÁ LÍPA 

ŠKOLY, PEDAGOGOVÉ, RODIČE 

 

Zděňka Průchová je psycholožka a vedoucí Střediska výchovné péče (dále SVP), které v České Lípě 

působí od roku 2015 a ročně spolupracuje s více jak tři sta rodinami. SVP je školské zařízení 

s preventivně výchovným charakterem, zaměřující se na ambulantní práci s dětmi, dospívajícími a 

jejich rodinami v obtížných životních situacích. Poskytuje taktéž poradenské služby a podporu školám 

a pedagogickým pracovníkům.  

• Kdo bývá obvykle iniciátorem zahájení spolupráce s SVP?  

Většinou nás oslovuje ke spolupráci rodina. Najdou si nás na webových stránkách, nebo přijdou na 

doporučení od někoho, kdo u nás už byl. Část klientů přichází také na doporučení z Pedagogicko-

psychologické poradny, školy, OSPODu (odbor sociálně právní ochrany dětí městských úřadů) nebo 

z jiné instituce. 

• Je vhodné, aby spolupráci s vámi nabídl rodičům učitel dítěte? 

Myslím si, že to vždy záleží na typu potíží a na vztahu, jaký má pedagog s rodinou, a že je to úplně 

v pořádku, když nás rodině doporučí. Ovšem velmi záleží na tom, jak to pedagog rodině podá. Nemělo 

by to vyznít pro rodinu jako nařízení, protože pak přicházejí už v obavě a nenaladění ke spolupráci. Je 

vhodnější podat rodině vysvětlení a říci jim, že se jedná o podpůrnou věc, která může pomoci oběma 

stranám. Takovéto sdělení je může předem motivovat a nám usnadnit práci.  

• Jaké je věkové rozmezí vašich dětských klientů? 

Nejčastěji se jedná o děti od 10 do 13 let, výjimkou nejsou starší, ale ani školkové děti. U nich jde velmi 

často o nezvládání emocí, vztekají se a zlobí se, bouchají jiné děti, anebo naopak jsou extrémně 

úzkostné, nezvládají prvotní separaci. Zde z 99% pracujeme s rodiči, protože dítě samo se ještě nedá 

úplně motivovat k tomu, aby emoce zvládalo. Často komunikujeme i s učitelkami, jsou-li k tomu 

otevřené. Důležitá je práce s celou rodinou, jejíž vliv je pro zdraví vývoj dítěte podstatný, neboť jsou-li 

v rodině potíže, dítě je zrcadlí. 

• Co si můžeme představit pod pojmem obtížná životní situace?  

Velmi často jsou to emoční obtíže. Za takovou situaci můžeme považovat třeba jen nástup do školy a 

neschopnost se s tím srovnat, nebo situace, kdy se objevují úzkosti a strachy, ať už ve škole, nebo 

doma.  Také to může být reakce na složení třídy, způsobená nedostatkem sociálních zkušeností, kdy 

mohou děti reagovat výbušně. Strach  vyvolává úzkost a z úzkosti vyplývá agresivita, která ve škole není 

úplně žádoucí. Někdy jsou to naopak děti, které mají tendenci reagovat depresivně. Někdy tou obtíží 

bývá i téma nedostatečného sebevědomí. A pak je tu okruh obtíží spojených s velkými změnami 
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v rodině. U citlivějších, úzkostnějších dětí mohou nastávat potíže somatické, nebo výchovné, ke kterým 

se často přidává zhoršení prospěchu.  

• V nabídce služeb máte i speciální programy pro třídní kolektivy. Co školám nabízíte? 

Nabízíme harmonizační program kolektivu, který je vhodný, když ve třídě nastávají vztahové potíže, a 

to jak mezi dětmi navzájem, tak třeba i k učiteli. Tehdy, když má učitel pocit, že klima třídy je zvláštní, 

že je třída něčím specifická a chce nadhled z vnějšku. Pak obvykle naše kolegyně ve třech setkáních 

hledají příčiny a řešení. Přicházejí z vnějšku a sledují dynamiku vztahů ve třídě, snaží se vytvořit 

bezpečný prostor k vyjádření prostřednictvím různých her a aktivit a na závěr pro školu vypracovávají 

doporučení, jak s třídou pracovat. Těmto intervencím by mělo předcházet setkání s učitelem, vhodně 

i s výchovným poradcem, s cílem definovat si, co v té třídě je potřeba řešit. Ideou našich 

harmonizačních programů, je zachytit problém včas. Třídu „neléčíme“, ale dáváme možnost nahlédnutí 

z vnějšku. Je to služba pro celé Českolipsko a Novoborsko.  

• Nemají školy obavu pojmenovat, že mají problém, třeba se šikanou? 

Já jako rodič, kdybych věděla o škole, že má zájem hledat a řešit potíže, a má schopnost o nich mluvit, 

tak to budu považovat za velmi pozitivní signál. Protože všude je nějaká potíž, netvařme se, že jsou 

školy, kde se nikdy nic neděje. Každá třída má v sobě potenciál toho, že se šikana rozvine. Je to čistě 

skupinově dynamický fakt a jde o to, aby učitelé byli dostatečně citliví. Když škola umí říct, máme tu 

potíž, je to známka toho, že je to škola v realitě, taková, která chce hledat řešení.  

• Mluvíte o škole v realitě, tedy takové, která hledá řešení případných problémů? 

Když pojmenujeme ve třídě problém, že je někdo vystrkovaný, na někoho jsme oškliví, tak dáváme 

dětem prostor k uvědomění. Máme agresora a oběť, ale i velkou skupinu dětí, kteří jsou toho součástí, 

buď tím, že přihlížejí a nic nedělají, anebo se občas pokusí zastat, ale bojí se, že to rovněž od agresora 

slíznou. To, že zrovna mé dítěte není oběť, neznamená, že mu špatné klima neškodí. Takovéto prostředí 

žádným dětem nedělá dobře, ani když ,,jen“ přihlíží. Křiví to obrázek na zdravé vztahy. Ony v sobě pak 

řeší dilema, jak se mají zachovat… V poli třídy problém zůstává a vždy zasáhne celou třídu a podle mě 

i pedagogy, už jen tím, že je ve třídě napětí a nepohoda. Šikana je nemoc skupiny, kterou se vyplatí 

podchytit včas a hledat její příčiny, třeba za pomoci intervencí. Smyslem prevence je dělat aktivity včas, 

aby děti měli prostor komunikovat a mluvit o tom, jak jim je, jak se cítí, a aby se učili spolupracovat.  

• Jak velkou roli v rozvinutí šikany hraje nastavení a typ pedagoga? 

Velkou, protože pedagog je ta hlava, která kolektiv vede, a buď je k tomu citlivý, nebo není. Je to 

osobnostní nastavení ve schopnosti vnímat signály třídy a ne všichni k tomu máme předpoklady. Ale 

minimálně by měl být otevřený a nebát se, že je to jeho chyba, když se ve třídě objeví šikana. Není to 

ničí chyba ani ničí vina. Každá skupina má v sobě danou roli oběti a agresora, potenciál tam vždycky je. 

Jde jen o to, jestli si toho dospělý včas všimne a bude otevřený k řešení. Věřím, že i děti to mají v sobě 

zdravě nastavené, a když vidí, že někdo někomu ubližuje, tak to v nich minimálně vyvolá strach. 
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Protože, co kdybych já byl oběť příště? Děti přirozeně chtějí bezpečí. Když je ve třídě bezpečné klima, 

tak se toho i víc naučí.  

• Může být řešením pro některé děti změna třídního kolektivu? 

Může to být cesta, ale měla by to být možnost poslední volby, až po vyzkoušení více kroků a pokusů. 

Změna školy ještě neznamená, že se situace zlepší. Velkou roli s věkem hraje i zkušenost. Když dítě žije 

roky v tom, že je nejhorší, nejzlobivější a je zvyklé tím upoutávám pozornost, tak jenom to, že změní 

kolektiv, neznamená, že změní své chování. Pokud je identifikováno s nějakou svojí rolí a ta není 

s přechodem nahrazena, tak se nic nezmění. Ovšem zažila jsem, že změna si sedne, a dítě s přechodem 

do třídy s dobrými vztahy rozkvete. Při změně třídy, školy bych kladla důraz na výběr učitele a 

komunikovala bych s vedením. Vyplatí se, dát si s přechodem práci a nachystat na to dítě i školu. Pokud 

je dítě naším klientem, nabízíme spolupráci.  

• Jaké jsou budoucí vize SVP v České Lípě? 

Rádi bychom přizvali pedagogy k užší spolupráci, aby měli chuť hledat řešení problémů žáka společně 

s ním a s jeho rodinou. Chtěli bychom, aby nás vnímali jako podporu při hledání nejlepších společných 

řešení při spolupráci mezi žákem, jeho rodinou a školou v neutrálním prostředí s neutrálním postojem. 

Chceme být tím, kdo nabízí nadhled nad situací. Nadhled totiž může být cesta, jak věci řešit efektivněji. 

Je skvělé, když učitelé přijdou, velmi si jich považuji. Chce to velkou odvahu udělat něco navíc, vystoupit 

z  komfortní zóny a přijít hledat společnou cestu a společná řešení. Naším přáním je, aby dítěti bylo 

v kolektivu dobře a kolektivu dobře s dítětem. 

Děkuji za rozhovor 

SVP v České Lípě sídlí v ulici Havlíčkova, v budově domova mládeže. Služby jsou bezplatné. Objednat 

se je možné telefonicky či e-mailem, a to bez předchozího doporučení. Kontakty jsou na webových 

stránkách SVP:  http://www.svpcl.cz/ 

Ve spolupráci Probační a mediační služby ČR a LAG Podralsko, z.s. , v rámci projektů MAP Českolipsko 

a  Novoborsko II (reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645) a Na správnou cestu! II - Týmem pro 

mládež soudního okresu Česká Lípa zpracovala Bc. Anna Jelínková.  
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