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Byly zveřejněny výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD)  

 
Výsledky  za r. 2015 ukázaly, že konzumace alkoholu a cigaret mezi studenty výrazně klesá, stejně jako užívání 

nelegálních drog. Čeští šestnáctiletí však zůstávají v kouření, pití alkoholu a užívání konopí nadále nad 

evropským průměrem. Celkem se do studie zapojilo téměř 100 tisíc šestnáctiletých studentů z 35 evropských 

zemí. V ČR se do výsledného souboru zapojilo téměř 3000 respondentů narozených v roce 1999. Jednalo 

se o 6. vlnu sběru dat od roku 1995. 

Výsledky studie ESPAD 2015 naznačují zřetelný pokles užívání návykových látek u české mládeže.  

K významnému poklesu došlo u pravidelného kouření, u časté konzumace vysokých dávek alkoholu 

i u nelegálních drog. „Možných příčin poklesu může být více. Jednou z nich může být změna životního stylu 

mládeže. Mladí lidé pod vlivem informací a postojů sdílených ve virtuálním prostoru více dbají o své zdraví, o svůj 

vzhled a svou „pověst" a sociální sítě představují riziko rozšíření zprávy o nevhodném chování," domnívá se PhDr. 

Ladislav Csémy, národní koordinátor studie ESPAD v ČR a vedoucí Centra epidemiologického a klinického 

výzkumu závislostí z Národního ústavu duševního zdraví. 

Studie se v roce 2015 nově rozšířila také o hraní počítačových her, hazardních her a další internetové aktivity. 

Online aktivity  u mladistvých stále narůstají. Až 84 % dotázaných denně surfuje na internetu, z toho polovina 

stráví každý den na internetu více než čtyři hodiny," popisuje další rozšíření pojektu Mgr. Pavla Chomynová, 

koordinátorka studie ESPAD v ČR. 28 % studentů hraje denně počítačové hry.  

Mezi roky 2011 a 2015 došlo k výraznému poklesu konzumace alkoholu. Počet českých dětí, které mají 

zkušenost s pitím alkoholu do 13 let věku, dokonce převyšuje evropský průměr o 20 %. České děti stále 

vnímají dostupnost alkoholu všeho druhu jako velmi snadnou, a to jak v restauracích či barech, tak i v obchodech, 

a s tím je potřeba něco dělat." Svoji první sklenici alkoholu v průměru vypije malý Čech ve 12,6 letech.  

16,4 % šestnáctiletých kouří denně. Svoji první cigaretu vykouří v 11,9 letech. Ve 14,5 letech mají první 

zkušenost s konopnými látkami.  

Více informací je ke stažení na http://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/uzivani-drog-mezi-dospivajicimi-

v-evrope-klesa-ceske-zkusenosti-nactiletych-zustavaji-nadprumerne/ 

 

 

Žákovská soutěž v rámci 

projektu Kraje pro bez-

pečný internet (KPBI) 

končí 31.10.2016! 
  

K 1. 10. 2016 měl 

Královéhradecký kraj 831 

úspěšných řešitelů žákovské 

soutěže e-kvízu v rámci projektu 

KPBI. Nyní jsme na krásném 

4. místě v celkovém pořadí 

krajů, ale ještě máme stále šanci 

v soutěži zaměřené  

na informace o bezpečnějším 

pohybu v kyberprostoru 

zabodovat. V loňském roce jsme 

měli 600 úspěšných řešitelů. 

Úspěšným žákům a zúčastněným 

školám děkujeme za zvýšený 

zájem o tuto problematiku.  

 

Žáci soutěží o hodnotné ceny 

od společnosti Microsoft, s.r.o. 

Soutěžit se dá po prostudování 

e-learningových lekcí  

a přihlášení do soutěže na 

http://elearning.ecrime.cz/cou

rse/view.php?id=2. 

 

Současně Královéhradecký 

kraj vyhlásil i soutěž               

o finanční dar školám 

s nejvyšším počtem úspěšných 

řešitelů v přepočtu na počet 

žáků ve škole.  

 

Soutěž probíhá ve dvou 

věkových kategoriích. Pro 

úspěšné řešitele soutěžního 

kvízu je letos připraven i 

nadstavbový a vědomostně 

složitější Kvíz Plus. V listopadu  

proběhnou krajská kola soutěže 

Kvíz Plus.  

 

E-learningové kurzy jsou 

připraveny jak pro pedagogy, tak 

rodiče, sociální pracovníky. 

Působnost projektu se rozšiřuje i 

seniory. Info o projektu 

naleznete i na Facebooku a na 

www.kpbi.cz 

 

Autor: Dita Kosová 
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MŠMT rozšířilo opatření k řešení šikany 

a kyberšikany ve školách a školských za-

řízeních 
 

Cílem aktualizovaného metodického pokynu je 

poskytnout pedagogickým pracovníkům konkrétní 

informace k řešení tohoto vysoce rizikového chování 

včetně řešení šikany zaměřené na učitele. Nově byla 

v metodickém  pokynu doplněna témata a oblasti 

jako jsou případové konference k šikaně, 

komunikace s rodiči po odhalení šikany, práce se 

stížnostmi, řešení případů kyberšikany, rodičovská 

zodpovědnost ve výchově dítěte až po opatření 

k nápravě dítěte mladšího 15 let a vzor formuláře ke 

správnímu řízení k vyloučení žáka. 

  

Případné dotazy Vám pomůže kromě metodika 

prevence při PPP KHK vyřešit např. Sdružení Linka 

bezpečí (116 111) www.linkabezpeci.cz, 

Společenství proti šikaně www.sikana.org,  

www.internetporadna.cz; prevence@msmt.cz.  

 

Podrobnější informace k metodice naleznete na 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-

programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-

pokyny. Článek o Národním výzkumu českých 

učitelů v oblasti šikany najdete na:  

http://online.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/kybersikana-

zamerena-na-ucitele-poskozuje-v-rade-pripadu-

jejich-zdravi.a-1976.html 

 
 

 

 

Výsledky šetření ČŠI v oblasti ši-

kany v českých školách  
 

Dne 19.9.2016 byla zveřejněna Tematická 

zpráva – Prevence a řešení šikany  

a dalších projevů rizikového chování  

ve školách, dostupná na   

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-

zpravy/Tematicka-zprava-prevence.  

 

Zahrnuje údaje ze 982 MŠ, 787 ZŠ a 249 SŠ 

včetně víceletých gymnázií. Zpráva se též 

zabývá pozicí školních metodiků prevence. 

Detailně se zaměřuje na šikanu.  

 

1,5 % MŠ navštívených ČŠI uvádí, že řešilo 

především slovní formu šikany. Výskyt 

rizikového chování je zde naštěstí nízký.  

Na ZŠ se šikana vyskytla téměř na 50 % škol. 

Častěji se jednalo o 1. či 2. stadium psychické 

šikany. Vzrůstá zde podíl kyberšikany, častěji se 

řeší i nevhodné chování žáků směrem 

k pedagogům. Z důvodu výkonu funkce ŠMP 

by většina z nich uvítala snížení úvazku přímé 

pedagogické činnosti. Často při  preventivních 

aktivitách spolupracují ŠMP s výchovnými 

poradci. Metodickou podporu získávají ŠMP 

v PPP. Vztahové věci jsou řešeny často v rámci 

třídnických hodin.   

Na ŠŠ převládaly počáteční stádia šikany, která 

se vyskytovala asi na 60 % SŠ. Převládá 

psychická šikana a kyberšikana. Fyzickou 

formu šikany uvádí 18 % SŠ.  

 

Podrobnější inromace jsou na výše uvedeném 

odkaze.  

 

Autor: Dita Kosová 
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NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Seminář k preventivnímu filmu JAKUB 
Dne 17. 10. 2016 se uskuteční na Krajském úřadě 

Královéhradeckého kraje odborný seminář pro 

pedagogy zaměřený na problematiku domácího 

násilí. Toto citlivé téma po zhlédnutí filmu pomohou 

rozebrat odborníci z řad OSPOD, PČR, Intervenčního 

centra Hradec Králové, Rosa, o.s., za účasti režiséra 

filmu, p. Davida Vignera. Akce je bez účastnického 

poplatku. Na webu je již zveřejněna metodika práce 

s filmem pro pedagogy. Přihlášky zašlete na dko-

sova@kr-kralovehradecky.cz v termínu do  

13. 10.2016. 

      -----------------------------------------------------

Termín krajské konference NÁSTRAHY 

VIRTUÁLNÍHO SVĚTA SE BLÍŽÍ 

15.11.2016 proběhne v sále Zastupitelstva KHK 

konference přinášející příspěvky: Finanční 

gramotnost, Kyberprostor jako jedno z témat 

primární prevence rizikového chování a Ukázky 

z internetového prostředí. Těšit se můžete na 

Martina Kožíška ze Seznamu.cz, Mgr. Markétu 

Jírovou Exnerovou ze Semiramisu, z.ú., odborníky 

z České pojišťovny. Akce proběhne od 9-15.30 h., 

a to bez účastnického poplatku.  

Přihlášky  přijímá ŠZ DVPP KHK do 20.10.2016 

http://www.cvkhk.cz/cvis/de-

tail.php?kurz=1463390528&ret=&from=/cvis/in-

dex.php&skrok=2016&polo=1. Jak vyplývá z 1. 

strany tohoto Zpravodaje, je téma letošní krajské 

konference přímo nezbytné. Tešíme se na Vaši účast.   

     ------------------------------------------------------ 

XIII. ROČNÍK KONFERENCE PPRCH 2016 

„Co děláme, když děláme minimální preventivní 

program?“  

 Praha, 31.10.-1.11.2016, Nová radnice, Ma-

riánské náměstí 2/2 

 cena 800 – 1 000 Kč 

 pořádá Klinika adiktologie 1. LF UK Praha, 

SCAN z.s., MŠMT, Magistrát hlavního  

města Prahy 

 více na http://www.pprch.cz/ 

 -------------------------------------------------

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  

VE ŠKOLSTVÍ V ĆR, aktuální témata 2016 

 Praha, 31. 10.2016, 9.30-16.30, Poslanecká 

sněmovna Parlamentu ČR, sál č. 205 

 vstup zdarma 

 více na http://www.bozpinfo.cz/sites/  

   ------------------------------------------------ 

PREVENCE ÚRAZŮ A OTRAV U DĚTÍ  

A DOSPÍVAJÍCÍCH  

 23. 11. 2016, Státní zdravotní ústav, Praha  

10, Šrobárova 48, budova 23 

 akreditovaný seminář, cena 350 Kč 

 http://www.szu.cz/kalendar/prevence-

urazu-a-otrav 
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Informace z Asociace  

Záchranný kruh 

 

 
 

Pedagogové ze ZŠ,  

využijte jedinečné možnosti 

 pořídit si vzdělávací hry  
 vyvinuté  s odborníky z řad  

psychologů, pedagogů  

a záchranářů. Vychází z RVP.     
                             
Díky těmto hrám se všichni 

naučí bezpečnému a správnému  

chování v situacích ohrožujících 

zdraví a život.  

 

Zvýhodněná nabídka platí  

od 4.-19. 10. 2016.  

 

Veškeré informace, dotazy, 
podněty apod. Vám budou 

odpovězeny na e-mailu: 

objednavky@zachrannykruh.cz . 

 

Více informací o hrách a dalších  

možnostech naleznete na  

http://www.zachranny-kruh.cz.  

 

 
 

 

 

 

Autor: Dita Kosová 

 

Aktuality 

3/2016  
  

 Nabídka vzdělávacích programů, týkajících se 

rizikového chování a ústavní výchovy, které 

pořádá NÚV naleznete na odkaze 

https://kurzy.nuv.cz/element/23-metodicka-

podpora-rizikove-chovani-a-ustavni-vychova/. 
Podmínkou je registrace účastníka. Systém 

funguje na principu e-shopu. Ceny seminářů se 

pohybují od 800  do 1 900 Kč.  

       ---------------------------------------------- 

 Centrum vzdělávacích aktivit Semira-

mis, z.ú.  

 

Cílem jejich vzdělávání  je zejména posilování 

kompetencí i osobního a profesního růstu. 

V současné době centrum nabízí celkem 20 

akreditovaných kurzů. Nabídka dále roste 

především díky velké poptávce po vzdělávání. 

Nabízí jednodenní až po dlouhodobé kurzy.  

 

Letošní rok se podle Mgr. Kohoutkové nese ve 

znamení šablon do škol, díky kterým je vzdělávání 

pro školy přístupnější než kdykoli dříve. Kromě 

vyhlášených kurzů, je možné vzdělávání objednat 

přímo do škol a na základě šablon je využít i pro 

celý pedagogický sbor.   

 

Novinkou letošního podzimu je rozšíření záběru 

i mimo pedagogickou oblast. Centrum proto již 

nabízí i akreditovaná vzdělávání pro sociální 

pracovníky a v budoucnu se zaměří  

i na adiktology.  

 

Aktuální informace o vyhlášených jednodenních 

až dlouhodobých kurzech najdete na 

http://www.os-semiramis.cz/centra/centrum-

vzdelavacich-aktivit/ 

 

Pro získání dalších informací můžete také využít 

e-mail: cva@os-semiramis.cz nebo tel.  

+420 734 319 991.  
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Linka ZTRACENÉ DÍTĚ 

 bezplatná  nonstop  telefonická služba dostupná 

na lince 116 000 

 

 linka pomoci pro metodiky prevence ve školství  

a pedagogické pracovníky 

 

 služba pro rodinu a školu, tedy pro učitele, 

vychovatele, žáky, studenty, rodiče. 

 

 

 

 

Odborníci na Lince jsou připraveni s vámi probrat 

podrobně vaše otázky, nejasnosti a pochybnosti týkající 

se vaší každodenní práce a života ve škole:  

 vztahů ve třídě mezi žáky/studenty (šikana – její 

diagnostika, postup šetření, konzultace již učiněných 

kroků, následná práce se skupinou) 

 vztahů ve škole mezi pedagogy a žáky 

 jakéhokoli rizikového chování žáků/studentů 

(nerespektování pravidel, ubližování a agresivní 

jednání, drogy, sebepoškozování, sebevražedné 

tendence) 

 podezření či projevy domácího násilí, zneužívání, 

týrání, zanedbávání péče  

 Volat na linku 116 000 můžete sami, můžete 

telefonní číslo a informace předat kolegům, 

žákům/studentům, rodičům a dalším příbuzným. 

 

V případě ohrožení dítěte aktivně konáme  

a alarmujeme systém pomoci. Disponujeme pověřením 

k výkonu sociálně právní ochrany dětí (SPOD), což 

znamená, že jsme partnery v komunikaci s OSPOD a 

dalšími pomáhajícími organizacemi.  

 

Letos v novém školním roce (na podzim) budeme 

oslovovat krajské školské koordinátory prevence na 

krajských úřadech a metodiky prevence v PPP 

s nabídkou užší spolupráce. V rámci projektu budeme 

vyjíždět do regionů na schůzky metodiků prevence, 

abychom vám byli osobně k dispozici ke konzultacím, 

sdílení kazuistik a náročných případů z praxe. 

 

S pozdravem 

 www.linkaztracenedite.cz  

 

Autor: tým linky 116 000 

Sion – NOVÁ GENERACE 
 

„Děkujeme za využití našich preventivních programů 

"JDI PROTI PROUDU" v minulém školním roce, 

které jak pevně věříme, byly pro vaše žáky přínosem.  

 

1) V aktuálním školním roce 2016/2017 bychom chtěli 

navázat se školami dlouhodobou a systémovou 

spolupráci, tzn. že bychom pracovali s každou třídou 

2x až 3x za rok. Jak jistě víte, efekt takovéto primární 

prevence je mnohem hlubší. Školám, které by měly 

zájem o tuto spolupráci, nabízíme 15% slevu z celkové 

částky za programy a u mimohradeckých škol 

také 30% slevu na dopravné díky dotaci, kterou jsme 

získali od Královéhradeckého kraje. Tyto školy budou 

mít také přednost při výběru termínů.  

 

Ceny za jednotlivé programy přímé prevence jsou  

za jednotnou částku 300 Kč/1 hodinu a 600 Kč/ 

2 hodiny. V příloze vám zasíláme nabídku na nový 

školní rok 2016/2017, abyste mohli vybrat, se kterými 

preventivní programy byste chtěli případně 

pokračovat.  

 

2) Tradičně se můžete hlásit také na preventivní 

projekt Týden proti AIDS (28. 11. - 2. 12. 2016), kde 

budou probíhat přednášky na téma "Sex, AIDS, 

vztahy" (2 vyučovací hodiny).  Přednášky 

jsou ZDARMA, pouze u mimohradeckých škol 

za cestovní náklady (8,- Kč/ km). Volné termíny, 

označené zeleně, můžete nalézt na odkaze:  

https://docs.google.com/spreadsheets/. 

 

3) Speciální nabídky: Programy Duchovní dědictví 

Generace před námi nám zanechaly své morální, etické 

a duchovní hodnoty. V české historii máme díla a 

osobnosti, které formovaly generace následujících 

staletí nejen v českých zemích. Jedním z těchto odkazů 

je i Bible. Není to mrtvá historická kniha nebo jen 

tradiční křesťanský spis. Bible byla po staletí mnoha 

generacím zdrojem morálky 

a moudrosti a i v 21. století má stále člověku co říci. V 

této oblasti nabízíme dva programy: O Bibli  

bez nudy (pro 1. stupeň, 45 min), Bible a člověk 

21. století (pro 2. stupeň, 2x 45 min). 

 

Vloni jsme slavili výročí 600 let od upálení Mistra Jana 

Husa, proto vznikl pro školy zajímavý interaktivní 

program „Tajemství husích stop“ (3.-5. třída) 

a  „Hus, jak ho neznáte“ (7.-9. třída). Cílem je 

seznámení s osobou Mistra Jana Husa v jeho nevšední 

podobě, s nejdůležitějšími fakty z Husova života, jeho 

odkazem, hodnotami a přesahem do dnešní doby, které 

jsou stále velmi aktuální. Materiál i metodika je také 

na metodickém portále 

RVP: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=9803. 

Všechny programy z této oblasti jsou rovněž zdarma, 

pouze u mimohradeckých škol za cestovní náklady 

(8,- Kč/ km).  

 

V případě zájmu nás, prosím, obratem kontaktujte 

 na emailové adrese prevence@sion.cz. Volné 

termíny (vždy ÚTERÝ) můžete nalézt na 

https://www.google.com/calendar/embed?src „ 
 
Autor: Vít Pospíšil - Sion 
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PORADNA PRO RO-

DIČE A BLÍZKÉ UŽI-

VATELŮ NÁVYKO-

VÝCH LÁTEK 
 

SANANIM, z. ú., je nestátní 

neziskovou organizací, která 

od svého založení v  r. 1990 

působí v oblasti drogových 

závislostí. Lidem ohroženým 

drogami a jejich blízkým 

poskytuje pomoc v síti 

programů a služeb, které tvoří 

komplexní systém prevence, 

péče, léčby a resocializace. 

 

Každoročně využije jeho služeb 

přes 7 000 klientů, převážně 

uživatelů drog; za 20 let jde 

o téměř 60 tisíc klientů  

a  60 % z těch, kteří prošli 

ambulantní nebo pobytovou 

léčbou, dnes vede normální 

život bez drog. 

 

V současné době zahrnuje 

SANANIM jedenáct hlavních 

zařízení, v jejichž rámci 

poskytuje sociální služby, 

poradenství, zdravotně sociální 

a informační služby: Terénní 

programy, Romský terénní 

program, Kontaktní centrum, 

Specializované ambulantní 

služby CADAS, Terapeutická 

komunita Karlov, Terapeutická 

komunita Němčice, Denní 

stacionář, Doléčovací centrum, 

Doléčovací centrum pro matky 

s dětmi, Poradna pro rodiče, 

Pracovní a sociální agentura, 

Centrum pro osoby v konfliktu 

se zákonem, Drogové 

informační centrum. Jednotlivé 

projekty SANANIMu dnes 

zabezpečuje více než 

95 zaměstnanců a 40 externích 

spolupracovníků. Nabízí 

i internetovou poradnu.  

 

Více na 
http://www.poradnaprorodice.cz/ 
 

Autor: Dita Kosová 
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Zpravodaj prevence rizikového chování 
pro školy a školská zařízení 

 

 

Odbor školství 
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Příběh Hopy, aneb ne-

dejte se spoutat vlastní 

slabostí 
Nabídka poučeně zábavného 

progu pro děti se psy 

(INTERHAF). 

 

Tentokrát si ukážeme, jak 

nevyřešený špatný návyk může 

zkomplikovat pozitivní 

prožívání života… 

 

Živou předlohou je pes 

Hopík.Velmi šikovný, 

všestranně výcvikově 

talentovaný, lidi milující.  

V nejútlejším dětství v něm ale 

psí maminka podpořila 

neschopnost chápat psí hru 

laskavě… 

Lze vyvodit poučení:“Co se 

v mládí naučíš a necháš 

zakořenit, poneseš si  jako 

batůžek příjemnosti či batoh 

plný olova celý život“. Proto 

„ohýbejme svůj proutek, dokud 

se ohnout dá“, máš šanci učinit 

šťastným sebe 

i své okolí. 

Když vybíráme psí miminko, 

důkladně se seznamme 

s vlastnostmi jeho maminky. 

Když si vybíráš nejbližší 

přátele, důkladně se seznam 

s jejich vlastnostmi… 

A pokud nám pro zajímavý 

námět vyjde čas, ukážeme si, 

jak se svými psíky pracovat, 

abychom  minimalizovali jejich 

špatné sklony. Chování psa 

odráží povahu pána.  

Program je vhodný jako 

doplněk výchovy pro děti 

v rámci školní výuky ,ale také 

pro děti, které chtějí v družině 

strávit nevšední a užitečné 

odpoledne.  

 

Těšíme se na setkání  

 

Milada Žváčková,  

kontakt: 799 511 963, 

interhaf@gmail.com 

www.interhaf.cz 

 

M

i

l

a

d

Škola hrou, to jsou prázdniny s Aufori 

Myslíte si, že škola a učení k prázdninám nepatří? 

My v Aufori si myslíme, že učení může být 

zábavné, hravé a zajímavé, a proto jsme s rodinami 

zapojenými do projektu „Učí (se) celá rodina“ 

v kontaktu i o školních prázdninách.  

Pedagožka projektu Adéla Poloprudská, která se 

setkává převážně s menšími dětmi, o své práci 

v rodinách během prázdnin říká: „S rodinami 

spolupracujeme stejně jako přes školní rok, ale 

náplň doučování se přeci jen trochu liší. Snažím se 

s nimi opakovat učivo z minulého ročníku a občas 

zabrousíme i do učiva z ročníku následujícího. 

Zaměřujeme se hlavně na předměty, které jim dělají 

problémy, ale snažím se, aby to pro ně bylo 

zábavné, takže to prokládám odpočinkovějšími 

aktivitami, než jsou matematické slovní úlohy.  

Na procvičení matematiky hrajeme například 

matematické pexeso nebo vybarvujeme 

matematickou omalovánku. Na opakování 

angličtiny jsme si překládali jejich oblíbenou 

písničku nebo do textu písně doplňovali vynechaná 

slova podle poslechu. Na procvičení českého 

jazyka připravuju různé přesmyčky nebo 

osmisměrky. S těmi menšími hraji slovní fotbal, 

aby si zopakovali písmenka a slovní zásobu. Když 

s dětmi splníme povinnosti, zahrajeme si společně 

nějaké hry. Je hezké vidět, že se děti na doučování 

těší a snaží se na sobě pracovat, i když mají 

prázdniny.“ 

Některé rodiny byly na začátku školních prázdnin 

zapojeny do projektu dokonce úplně nově. S jinými 

byla nastavena nová intenzita spolupráce – 

i několikrát týdně. V obou případech bylo hlavním 

důvodem špatné vysvědčení a opravné zkoušky 

z některých předmětů, které na děti čekají na konci 

prázdnin. Podle pedagoga Lukáše Třísky 

nejproblematičtějšími předměty jsou matematika, 

fyzika, český jazyk a chemie: „Rodiče těchto dětí 

naši pomoc a asistenci přes prázdniny ocení, 

protože i oni často tápou, neví si s těmito předměty 

moc rady, a i když by chtěli, nedokážou svým 

dětem v učení sami pomoci. Pokud jsou problémy  

s prospěchem způsobeny dlouhodobým 

zanedbáním školní přípravy, je vždy nutné řešit to  

i s rodiči. Zajímá mě, jak se doma s dětmi 

připravují, jak často. Co dělají rodiče pro to, aby si 

dítě známky zlepšilo. Rodičům se snažím pak 

ukázat nové přístupy a nápady, vše patřičně 

konzultujeme. To jestli mých rad využijí, je na nich 

samotných,“ uvádí Lukáš Tříska.  

Svůj účel bezesporu splnil projekt „Učí (se) celá 

rodina“ v případě 8 dětí, kterým během školního 

roku hrozilo propadnutí. Díky spolupráci 

s pedagogickým pracovníkem se tomu ale podařilo 

zabránit.  

Tak tomu bylo například u 14leté Lindy*, která byla 

do projektu na základě doporučení pracovnice 

oddělení SPOD v listopadu 2015. Lindě v druhém 

pololetí hrozil reparát z matematiky. Díky snaze 

a úsilí všech Linda nakonec nepropadla a mohla si 

naplánovat prázdniny podle svého přání. 

 

Pedagog do rodiny docházet ale nepřestal – Linda    je 

i přes prázdniny ochotná věnovat se učení, aby z něho 

nevypadla a další školní rok pro ni nebyl tak náročný. 

Prázdninovou spolupráci s rodinami považuje  

za důležitou i pedagožka Petra Hejtmánková: 

„Setkávání v letním období vnímám pozitivně, udržuje 

se tím jistá pravidelnost, která upevňuje pracovní 

návyky dětí, posiluje jejich volní vlastnosti. Zároveň 

prázdninový čas umožňuje setkat se i v dopoledních 

hodinách, což je výhoda pro dítě, které je po ránu 

odpočatější a lépe se soustředí. Mně osobně se moc 

líbí, že máme o prázdninách s dětmi daleko víc času na 

povídání si o  tom, co je baví, zajímá a že můžeme práci 

prokládat i společnou hrou.“ 

Děti strávily o školních prázdninách  

s Aufori „deset dní jinak“ 

 „Deset dní jinak“ je název letního tábora, který jsme 

uskutečnili na přelomu července a srpna pro děti 

v obtížné rodinné situaci. 

Tomáš⃰ je plachý, spíše uzavřený a stydlivý. V běžném 

životě se nestýká s žádnými kamarády. Na tábor jel 

mimo jiné proto, aby mohl zapracovat na své 

schopnosti sebeprezentace, sebevědomí a sebedůvěře 

a aby zažil pocit přijetí od vrstevnické skupiny. Tomáš 

se zprvu držel spíše stranou, ale po třech dnech ho 

vzaly mezi sebe nejprve dívky, později si našel 

kamarády i mezi chlapci. V termínu, kdy se tábor 

konal, měl Tomáš zrovna 15. narozeniny. Vedoucí 

tábora zorganizovali pro Tomáše oslavu, zajistili dort, 

celý tábor Tomášovi zazpíval. Celá situace byla pro 

Tomáše velmi nová – ještě nikdy nedostal 

k narozeninám celý dort pro sebe, nezažil tolik 

pozornosti a přijetí od vrstevnické skupiny. Místo 

posměchu a kritiky, na které byl zvyklý, zažil přijetí, 

uznání a projevy přátelství. Z tábora si kromě silného 

zážitku odvezl také jednoho kamaráda, se kterým se 

vídá ve volném čase doteď. 

Letního tábora se zúčastnilo celkem 28 dětí ve věku  

od 7 do 15 let. Celý tábor se nesl v indiánském duchu. 

Dopolední program byl koncipován většinu času 

flexibilně – připraveny byly vždy tři varianty programu 

a děti si samy mohly zvolit, které hry či aktivity se 

zúčastní. V nabídce byly vždy sportovní hry, 

výtvarné/tvořivé dílny a společenské hry. Největší 

oblibu mezi dětmi měly sportovní hry, koupání 

a korálkování. Líbil se i lanový program a výlet  

do Prachovských skal. Každá aktivita, zařazená  

do programu, měla svůj předem daný cíl. Soustředili 

jsme se například na to, abychom během tábora 

pomáhali dětem rozvíjet jejich schopnost sebereflexe 

a sebedůvěry, jejich komunikační dovednosti včetně 

schopnosti přijímat a dávat zpětnou vazbu 

a v neposlední řadě také rozvíjet jejich pohybové 

dovednosti a fyzickou zdatnost. 

Celý tábor pro děti připravili pedagogové a sociální 

pracovníci, kteří mají zkušenosti s prací s dětmi 

s různými specifickými potřebami. Hlavní vedoucí 

tábora, Mgr. Martin Večeřa, ocenil jejich nasazení  

a nadšení, se kterým tábor realizovali: „Když se setká 

tým skvělých profesionálů, které jejich práce baví, 

věřím, že jakýkoliv tábor může být zábavou“.  

Věříme, že tábor „Deset dní jinak“ byl zábavný 

a inspirativní pro všechny jeho účastníky! Už nyní se 

všichni těšíme na jeho druhý ročník v roce 2017. 
*jméno bylo změněno 

Autor: Mgr. Lenka Matoušková  
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