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Index sociálního začlenění
Škola: ZŠ POKUS DŮVĚRNÉ!
Dotazník SOKL Xichtíky
Třída: VI.A Školní rok: 2017 / 2018
Počet žáků ve třídě 8 Počet zapojených žáků žáků 4
Datum Od 24.03.2017 - 18:12:18 Datum Do 24.03.2017 - 18:58:18

Index sociálního začlenění (ISZ) vyjadřuje situaci žáka z hlediska 3 faktorů – PŘIJETÍ (P), ZAPOJENÍ (Z), BEZPEČÍ (B). Faktory
mohou nabývat hodnot od 1 (pozitivní), přes 0 (neutrální) po -1 (negativní). Získané volby jsou pak pomocí matematického
modelu přepočteny na index sociálního začlenění.

Zpráva obsahuje přehled individuálních indexů sociálního začlenění žáků (I_ISZ)ve vrstevnické skupině na základě zmíněných
tří faktorů – přijetí, zapojení, bezpečí. Jednotlivé stupně charakterizují míru sociálního začlenění žáka a umožňují orientaci nejen
v míře začlenění, ale i v potřebách, rizicích či deficitech, které ovlivňují (proinkluzivní) klima třídy, příp. školy. Tato zpráva slouží
zejména pro volbu efektivních opatření při práci s žáky jednotlivci z hlediska faktorů.

Jednotlivé stupně charakterizují míru sociálního začlenění žáka a umožňují orientaci nejen v míře začlenění, ale i v potřebách,
rizicích či deficitech, které ovlivňují proinkluzivní klima třídy, příp. školy. Následující tabulka charakterizuje jednotlivé stupně
sociální začlenění projevené v postojích, prožívání a v chování.

StupeňMíra sociálního
začlenění Charakteristika

Počet žáků
třídy v
daném
stupni SZ
Σ ch d

1. OPTIMÁLNÍ optimální začlenění dítěte do struktury a dění třídě (oblíbený, s obecnými
kamarádskými vazbami, subjektivní pocit přijetí a bezpečí) 1 0 1

2. SPÍŠE USPOKOJIVÉ uspokojivé začlenění dítěte (kamarádské vazby alespoň s vybranými spolužáky,
akceptovaný, s nižší mírou zapojení, subjektivní pocit bezpečí) 0 0 0

3a. AMBIVALENTNÍ + ambivalentní začlenění (podmiňované jeho chováním, rolemi a výkyvy v pocitu
bezpečí – s tendencí ke spíše uspokojivému začlenění) 2 2 0

3b. AMBIVALENTNÍ - ambivalentní začlenění (podmiňované jeho chováním, rolemi a výkyvy v pocitu
bezpečí s tendencí spíše k neuspokojivému začlenění) 1 1 0

4. SPÍŠE NEUSPOKOJIVÉ neuspokojivé začlenění - odmítaný, bez kamarádských vazeb, se subjektivním
pocitem odmítnutí, ohrožení nebo ohrožujícího chování 0 0 0

5. NEUSPOKOJIVÉ nepřijetí – aktivní ohrožující chování, riziko vyloučení nebo ignorování (subjektivní
pocit nepřijetí, osamělosti a ohrožení) 0 0 0

Žák Přijetí Zapojení Bezpečí Index
začlenění Míra začlenění S1 S2

Adam Rozehnal 0 1..-1 0 1.471 ambivalentní + 0.000 1.932

Alena Rozcházelová 1..0 1 1 0.400 optimální 0.707 2.439

Matěj Matula 0 1..-1 0 1.970 ambivalentní - 0.000 0.000

Roman Straka 0 1..-1 0 1.457 ambivalentní + 1.000 0.000

Celkový index začlenění třídy: 1.325 spíše uspokojivé
Přijetí: 0 | Zapojení: 1 | Bezpečí: 1..0


