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Když se základní škole nedaří komunikace s rodinou, pomůže terénní asistentka 

Každý nový školní rok nabízí Diakonie Vsetín vsetínským základním školám (bezplatně) 
službu terénní asistentky. Jejím úkolem je zajistit komunikaci s rodinami, s nimiž se škole 
nepodařilo nastolit funkční spolupráci. Službu terénní asistentky zatím využívají dvě základní 
školy na Vsetíně - ZŠ Trávníky a ZŠ Luh. 

Nebývá výjimkou, že jsou ve třídách základní školy děti, s jejichž rodinami se škole nepodařilo 
navázat kontakt. S tím přicházejí komplikace. Nedaří se omlouvat absenci, zajistit platby za 
učebnice, sešity či za školní výlety nebo řešit problémy týkající se vzdělávání dětí. V takových 
případech, může do situace kladně zasáhnout terénní asistentka, která je jakýmsi prostředníkem 
mezi školou a rodinou. „V loňském roce jsem se věnovala celkem 30 dětem a spolupracovala s 23 
rodinami“, uvedla Bc. Veronika Lišková, terénní asistentka Diakonie Vsetín. „Pro úspěch věci je 
potřebné, aby rodina spolupracovala s Diakonií a souhlasila se vzájemným předáváním informací. 
Přínosy jsou pak mnohé - aktuálně se řeší podněty týkající se vzdělání a mimoškolní přípravy dětí, 
efektivně se předávají důležité informace, a předchází se zbytečným střetovým situacím, jimiž 
nejvíce trpí samo dítě,“ doplnila Lišková. Terénní asistentka se pohybuje na školách dle společné 
domluvy s vedením školy. Ke kontaktu s dětmi i pedagogy využívá jednak přestávky nebo má 
vyhrazené konzultační hodiny. Ty slouží zvláště pedagogům, aby sdělili vše potřebné 
k problematickým žákům. „Uvědomuji si, že pro pedagogy je to časová zátěž, nicméně ze 
zkušenosti vím, že se v mnohých případech mění v silný přínos. Děti chodí do školy připravené, 
mají v pořádku domácí úkoly a celý kolektiv tak není brzděn v probírané látce. Přitom stačí 
maximálně desetiminutová konzultace na jednoho žáka,“ uvedla Lišková. 

Její práce někdy připomíná bruslení mezi školou a rodinou. Ve škole nahrazuje rodiče (které zde 
neobhajuje, spíše učiteli odkrývá specifika dané rodiny) a v klientských rodinách působí v roli 
prostředníka, jež připomíná důležité vzkazy a podněty. „Jako největší plus své práce vidím vzrůst 
efektivity domácí přípravy“, glosuje Lišková a doplňuje: „Žádná terénní asistentka se neobejde bez 
pomoci obou stran. Musí být dobrá vůle jak ze strany učitele řešit včas problémy jednotlivých dětí, 
tak i ze strany rodičů zodpovědně přistupovat k požadavkům školy. Pak se věci otáčí k dobrému.“ 
Práci terénní asistentky finančně podporuje nadace Agrofert.  

 

Diakonie Vsetín (2004 – 2016) je největší poskytovatel sociálních služeb na Vsetíně s 12 
letou tradicí. Zajišťuje komplexní služby pro seniory, kteří ztratili svou soběstačnost a jsou 
odkázáni na pomoc druhých. Rovněž nabízí pomoc dospívajícím či rodinám s dětmi, kteří 
jsou dlouhodobě v nepříznivé sociální situaci a nedokážou ji sami řešit. Diakonie Vsetín 
zaměstnává 84 stálých zaměstnanců, poskytuje podporu přibližně 370 uživatelům ročně.  
 

http://www.diakonievsetin.cz/vyhledavani-v-adresari/?p=veronika-sankova
http://www.diakonievsetin.cz/sluzby-pro-rodice-deti-a-mladez/sluzby-pro-rodiny-s-detmi-mozaika/

