
OTEVŘENÝ DOPIS PROFESNÍCH SPOLKŮ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR 

MINISTROVI ŠKOLSTVÍ  

Vážený pane ministře,  

obracíme se na Vás, neboť jsme znepokojení zprávami a informacemi, které se dotýkají profese 

sociální práce a výkonu činnosti sociálního pracovníka. Váš resort opakovaně používá termín 

„sociálně právní ochrana dětí“, který spojuje jednak s řešením sociálně patologických jevů ve 

školách, ale zároveň ho aplikuje jako formu represe pro případné neplnění „rodičovských 

povinností.“  

S lítostí konstatujeme, že posilujete v občanech negativní postoj k profesi sociální práce. 

V článku Školství se bojí rozzuřených rodičů. V případě problémů hrozí policií i sociálkou 

zveřejněném na CNN Prima News dne 11. dubna 2021,  https://cnn.iprima.cz/skolstvi-se-

boji-rozzurenych-rodicu-v-pripade-problemu-s-testovanim-hrozi-policii-i-socialkou-22853, 

poukazujete na roli sociálních pracovníků a bohužel se dopouštíte omylu; předpokládáme, že 

z neznalosti dané profese. V článku vymezujete konání sociálních pracovníků jako 

prodlouženou ruku represívní a paternalistické politiky státu odpovídající době před rokem 

1989. Velice nás mrzí, že i po takové době od sametové revoluce se naší profesí, sociální prací, 

vyhrožuje svobodným občanům naší republiky. Jsme udiveni, že právě MŠMT, jako gestor 

vzdělání a výchovy budoucí generace občanů se takto, bez odborné znalosti profese sociální 

práce, kloní k přejímaní stereotypů, předsudků a mýtů. 

Pane ministře, ani po 13 měsících pandemie není zajištěna základní školní docházka dětem 

tak, jak zaručuje Listina základních práv a svobod ČR, který je součástí ústavního pořádku 

ČR. Patří sem zejména rovný přístup každého člověka ke vzdělávacím prostředkům a 

institucím. Pojem školní neúspěšnosti se začal objevovat až v poslední době, ale ne díky 

Vašemu rezortu, ale díky nevládním organizacím a sociálním pracovníkům veřejné správy, 

které s ohroženými rodinami pracují. Sociální pracovníci v terénu zjišťují četné případy 

neúčasti na distanční výuce, zvyšuje se míra zneužívání návykových látek, trávení času 

způsobem, který je v rozporu s žádoucím vývojem mladé generace. Důsledky těchto 

negativních jevů budou s rodinami řešit v následujících letech právě sociální 

pracovníci. Rovněž letitá práce pedagogů se současnou generací žáků a studentů bude 

zmařena, pokud se tyto děti a mládež nevrátí co nejdříve do školních lavic a rovněž do 

odborných praxí. Věříme, že období od března 2020 bylo dostatečně dlouhé na to, abyste byl 

schopen fázi testování a očkování pedagogů co nejrychleji uskutečnit tak, aby mohlo být 

uplatněno právo na vzdělání dle ústavy České republiky a platných zákonů, a zároveň byla 

zajištěna důstojnost dětí podle České republikou ratifikované Úmluvy o právech dítěte.  

Vážený pane ministře, žádáme Vás o nápravu v podobě vysvětlení školám, jaká je role 

sociálního pracovníka v daném situaci a jaká je pravomoc MŠMT. Jako zástupci 

sociálních pracovníků vám nabízíme odbornou pomoc při formulaci obdobných 

doporučení. Je i možné se obrátit MPSV jako gestora sociální práce v ČR.  
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