
Zdravé podmínky 
pro optimální výkon



Co je SOCIOKLIMA?

originální diagnosticko- intervenční 

program vytvořený pro podmínky škol
(vychází z mezioborové spolupráce a ze znalosti prostředí)

1. online dotazníky

2. navazující práce se třídou a s jednotlivci

3. vzdělávání pedagogů, expertů

4. konzultace s rodiči, školní mediace

2



Kvalita sociálního prostředí - vztahy

POPSAT PROJEVY 
CHOVÁNÍ

POZNAT CÍLE 
CHOVÁNÍ

POROZUMĚT 
PŘÍČINÁM
CHOVÁNÍ

ŘEŠENÍ

následná práce se třídou, s jednotlivci, s rodiči, DVPP
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Informace o online diagnostice

• 4 dotazníky, určen pro žáky 2.- 9. ročníků ZŠ a studenty SŠ 

• licence na 1 šk. rok; modul BASIC 75Kč/tř; DETAIL 450Kč/tř

• okamžité vyhodnocení a zprávy; 9 kategorií chování + ISZ

• archivace – možnost evaluace
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Základní kritéria sociálního začlenění

přijetí

zapojení

bezpečí

Podnět: Ukazatel inkluze 1.vydání Rytmus o. s., 2007 ISBN 80-903598-5-X 
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Jaké jsou výstupy? (www.socioklima.eu)

• bezprostředně po ukončení testování jsou k dispozici v 
několika úrovních (zacházení s důvěrnými informacemi):

Žák:      1. Obecné informace o třídě (web)

Učitel:     1. Základní diagnostika třídy    (web, pdf)                                        

2. Doporučení pro práci s žáky (výběr ze zprávy od Exp)

Proškolený pověřený specialista, expert:  (web, pdf)

1. Podrobná diagnostika třídy (adresné údaje)

2. Sumář třídy

3. Karty žáků

4. Index sociálního začlenění

5. Doporučení pro práci s jednotlivci
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Co školy chtějí a potřebují? A proč?

1. „klid“ - podmínky pro vzdělávání 

socioklima = komplexní péče o základní podmínky š.

2. hotové produkty s referencí, ucelené nabídky

socioklima= online administrace, zpracování, výstupy

7



Co školy chtějí a potřebují? A proč?

3. nenáročné aktivity s okamžitým efektem

socioklima = klik forma, okamžitý výstup, řešení příčin

4. časovou, personální, finanční dostupnost

socioklima = 1-2 vyučovací hodiny; škola samostatně,      

jednotkou je třída

5.posílení statutu

socioklima = partnerství, mezioborová spolupráce

8



Motivování škol

- setkání či porady ředitelů - prezentace 

- zohlednění potřeb + přínos pro konkrétní školu

- připravený nástroj k okamžitému použití

- akreditované kurzy pro DVPP (MŠMT i MPSV)

- garance a doporučení – příklady dobré praxe

- ukázky, materiály

- možnost financování z šablon

- konkurenční výhoda 

9



Děkuji za pozornost.

www.socioklima.eu


