
Základní informace 
o programu SOCIOKLIMA



Co je SOCIOKLIMA?

diagnosticko- intervenční program vytvořený 

pro podmínky škol

1. online dotazníky

2. navazující práce se třídou a s jednotlivci

3. vzdělávání pedagogů, expertů

4. konzultace s rodiči, školní mediace
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Motto:

Když víme PROČ, 

najdeme snáze jakékoliv JAK.
(F.Nietszche)
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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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Přijetí chápeme jako vzájemnou

směnu pozitivních mezilidských

kontaktů. 

Zapojení představuje aktivní

podílení se na dění ve třídě. 

Pocit bezpečí je podmíněn

nepřítomností ohrožení.



Na co se online diagnostika zaměřuje?

socio-behaviorální komponenty sociálního klimatu třídy 

A kamarádské chování                                                                               

B nesmělé chování                                                                               

C nápadné chování

D vlivné chování

E agresivní chování

F vyhýbavé chování

G zbabělé chování

H chování zaměřené na úspěch

I morální chování
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Informace o online diagnostice

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

• licence škola, poradna

• platnost 1 školní rok; 

• modul BASIC; DETAIL

• online přístup

– odkudkoliv (každý má své přístupové jméno a heslo)

– jednoduše - „klik forma“

• zdroje dat: žák o sobě; žák – žák; názorový profil (vrstevníci, autority)

• okamžité vyhodnocení a zprávy

• archivace – možnost evaluace
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Nástroje diagnostiky – online dotazníky

1.  PRVNÍ KROK  

2.  SOKL JUNIOR

3. SOKL

4. U NÁS VE TŘÍDĚ
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Ukázka online dotazníku SOKL JUNIOR - chování

Od 2.ročníku: 18 subkategorií chování v 9 skupinách; 

ostatní dotazníky až 45 subkategorií chování

Žák kliknutím vybere 1-2 
nejvýstižnější obrázky pro 

danou otázku, může doplnit 
komentářem
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Jaké jsou výstupy? 

• 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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Analýza dat - míra sociálního začlenění

stupeň míra začlenění přijetí zapojení bezpečí
interval

indexu

1. OPTIMÁLNÍ spíše ano ano ano 0  - 1

+2.
SPÍŠE

USPOKOJIVÉ
ambivalentní ano spíše ano 1 - 1,414

3.
AMBIVALENTN

Í

ambivalentní ambivalentní
ambivalent

ní
1,414 – 1,732

ambivalentní ambivalentní
ambivalent

ní
1,733 - 2,449

-
4.

SPÍŠE

NEUSPOKOJIV

É

ambivalentní ne spíše ne 2,449 - 3

5. NEUSPOKOJIV spíše ne ne ne 3 - 3,464
10



Validita diagnostických nástrojů 

SOCIOKLIMA

• standardizace proběhla na vzorku 1900 žáků (2010, viz výzkumná

zpráva in www. socioklima.eu/výzkum (Chudý, Mikulková, Bělašková)

• standardizované v míře a účelu diagnostiky dle standardu a

zákonných úprav pro potřeby poradenského procesu a procesu

výchovného

• dotazníky jsou účelově vázané na proces analýzy dat a dále

optimalizované pro potřeby sociálního začlenění, typů chování a

odhalování sociální patologie, pro další účely mapování vztahů a

sociálních vazeb ve školském prostředí.
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Kolik stojí licence SOCIOKLIMA?

Výstupy modulu BASIC nabízejí základní výsledky 

struktury chování ve třídě.

Modul BASIC: 100Kč/třída  (4€)

Výstupy DETAIL zahrnují širokou škálu adresných 

informací, včetně konkrétních doporučení pro práci 

se třídou i s jednotlivci.

Modul DETAIL: 500Kč/třída  (20€)
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Využití SOCIOKLIMA:
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ŠKOLY

• třídní učitelé

• školní poradenští pracovníci (VP, ŠMP, PSY)

• školská poradenská zařízení (PPP, SVP)

• ředitelé škol

OBCE  a KRAJE

• mapování situace ve školách

• míra sociálního začlenění



Možnosti využití SOCIOKLIMA dle různých filtrů

žák

třída

škola*
region

ČR 

*srovnání jednotlivých tříd školy
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Využití SOCIOKLIMA: 

školní psychologové, šk. poradenští pracovníci

❑ orientace ve struktuře vztahů ve třídě

❑ podklad pro komunikaci s žákem, s jeho rodiči (třídnické 

hodiny pro žáky, třídní schůzky s rodiči, výchovné komise, aj.)

❑ adresné výstupy jako podklad indikovanou specifickou 

prevenci a opatření

❑ podklad pro individuální výchovný plán pro jednotlivce i pro 

skupinu

❑ sledování efektivity opatření, intervence

❑ přehled o dění ve škole (agregovaná data)

❑ podklady pro tvorbu minimálního preventivního programu, 

volba priorit
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Využití socioklima: ředitel školy

❑ rychlý stručný přehled situace ve škole, ročnících, třídách,

❑ podklady pro stanovení priorit a vize školy, 

❑ podklady pro relevantní nabídku konkurenceschopnosti

❑ autoevaluace školy

❑ sledování efektivity intervence

❑ priority vzdělávání pedagogů

❑ zdůvodnění personálního obsazení, změn dle zjištěných potřeb 

třídy

❑ přehled kontinuálního vývoje skupiny, jednotlivce

❑ podklady pro IVýP, výchovné komise, jednání s rodiči

❑ specifikace požadavků pro kontakt s dalšími  zainteresovanými 

subjekty
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1. PROČ… SOCIOKLIMA?

Prostřednictvím sociálně pedagogické 

diagnostiky získáte velmi přesný popis 

situace ve třídě z hlediska výskytu 

sledovaných kategorií chování žáků.
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2. PROČ…SOCIOKLIMA?

Okamžité vyhodnocení dat a bezprostřední 

zpracování výstupů a zpráv šetří čas 

a umožňuje optimální zacílení preventivních 

a intervenčních programů.
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3. PROČ?...SOCIOKLIMA

Online diagnostika prostřednictvím obrázkových 

dotazníků nabízí včasné zachycení podpůrných i

rizikových faktorů jak z hlediska třídy jako sociální

skupiny, tak jednotlivců. 

A to jak ve vztahu žák-žák, tak žák - učitel
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4. PROČ?...SOCIOKLIMA

Konkrétní doporučení vycházejí ze zjištěných 

potřeb žáků či učitelů, 

jsou součástí každého výstupu 

na úrovni třída – skupiny žáků – jednotlivci.

Jsou poskytnuta konkrétní opatření, činnosti a 

sdělení pro komunikaci s žákem, pedagogy či rodiči. 

Vše v souladu s principem programu SOCIOKLIMA: 

podpora + limity.
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5. PROČ?... SOCIOKLIMA

Na základě zjištění nabízíme preventivní a

intervenční programy pro přímou práci s žáky –

třídou i jednotlivci, besedy přímo ve škole 

za účasti kmenových pedagogů. 

Programy jsou vytvářené s cílem 

podpory a budování 

proinkluzivního sociálního prostředí.
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6. PROČ?...SOCIOKLIMA

Pro efektivní práci učitelů, školních a školských 

poradenských pracovníků nabízíme jako

akreditované vzdělávací zařízení MŠMT ČR 

další vzdělávání pedagogů: 

- expertní práce s metodou s metodou SOCIOKLIMA

- techniky práce se třídou, třídnické hodiny

- komunikace s rodiči

- propojení sociální práce ve školství a SPOD 
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7. PROČ? …SOCIOKLIMA

Využitím programu SOCIOKLIMA podporujeme

spolupráci rodičů a školy prostřednictvím

individuálních konzultací, skupinových setkání či 

školní mediace.
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