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MŠMT 24. 3. 2016 AKTUALIZOVALO POMŮCKY K ŘEŠENÍ ŠIKANY 

Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu případů šikany a kyberšikany mezi spolužáky, ale i směrem k pedagogům 

předkládá nově MŠMT přehledný a ucelený aktualizovaný metodický materiál k prevenci a řešení případné 

šikany ve školách a školských zařízeních. Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských 

zařízeních z roku 2013 byl doplněn například o téma šikany učitele žákem - 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny. „Doposud jsme 

ve všech doporučeních zapomínali na to, že obětí šikany mohli být i samotní učitelé. Mým hlavním úkolem je proto 

zajistit bezpečí a respekt na školách učitelkám i učitelům. MŠMT proto připravilo a nyní představuje celou řadu 
změn v pedagogické, právní i ekonomické podpoře v rámci řešení šikany,“ řekla ministryně Valachová.  

Kromě uvedených metodických materiálů provede Česká školní inspekce celoplošné tematické šetření na téma 

výskytu šikany ve školách a školských zařízeních. „Na základě výsledků šetření pak navrhneme doporučení 

k úpravě metodických materiálů tak, aby docházelo ke kontinuálnímu zlepšování klimatu ve školách,“ řekl 

k záměru ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.  

• Poznámky k možnostem právního řešení problematiky šikany ve školách. 
http://www.msmt.cz/file/37239/ 

• Přehled institucí poskytujících metodickou pomoc a poradenství v oblasti šikany.  
http://www.msmt.cz/file/37241/ (odkaz bude ještě aktualizován) 

• Navrhovaná opatření k oblasti šikany ve školním prostředí  
http://www.msmt.cz/file/37238/ 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-aktualizuje-metodicky-pokyn-k-reseni-sikany-ve-skolach 

 

 

 

 

Vážené kolegyně,vážení kole-

gové, 

rádi bychom vám oznámili, že 

byl zpřístupněn SYSTÉM 

PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ NA-

BÍDEK A POPTÁVEK 

MÍST VE ŠKOLÁCH 

V KRÁLOVÉHRADEC-

KÉM KRAJI. 

Tuto informaci jsme zveřejnili 

na krajském webu 

http://www.kr-kralovehra-

decky.cz/scripts/de-

tail.php?pgid=1854 

i v sekci školství 

http://www.kr-kralovehra-

decky.cz/cz/krajsky-urad/skol-

stvi/vzdelavani/adresar-

skol/adresar-skol-a-skolskych-

zarizeni-v-kralovehradeckem-

kraji--309/. 

Pro využívání není nutná re-

gistrace, ale podmínkou je 

platná e-mailová adresa, na 

kterou budou zaslány infor-

mace o vložení, respektive 

schválení a zveřejnění inzerátu 

a rovněž odkaz umožňující 

smazání inzerátu. 

Máme zájem rozšířit tuto in-

formaci nejen mezi samotné 

školy, ale také mezi širší veřej-

nost. 

 

Oddělení primárního a zájmo-

vého vzdělávání Krajského 

úřadu Královéhradeckého 

kraje 

 

Autor: Dita Kosová 

 

 

 

1/3 

Nabídka 

1/201

11/2016/
/20 

 

 

1/2016 

KPBI – v druhé polovině dubna bude 

spuštěna soutěž pro žáky, byl zveřej-

něn e-learning pro pedagogy 

Již třetím rokem se do takřka republikové soutěže 

v oblasti bezpečnosti ve virtuálním prostředí 

v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet 
(KPBI) zapojí žáci našeho kraje. O spuštění          

e-kvíz a podmínkách soutěže Vás budeme 

informovat. Královéhradecký kraj na konci 

soutěže ocení školy s nejvyšším počtem 

úspěšných řešitelů finančním darem. 

Vylosovaní úspěšní řešitelé obdrží hmotné 

ceny      od společnosti Microsoft s.r.o. 

V rámci projektu byl spuštěn avizovaný                 

e-learningový kurz pro pedagogy obsahující 

12 lekcí, např. Internet a jeho specifika, Sociální 

sítě a děti, Kyberšikana, Kybergrooming, Osobní 

údaje a osobnost na internetu, Bezpečná hesla        

a ochana účtů aj.  Více informací naleznee na                

http://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=6  

V rámci projektu budou postupně proškoleni 

někteří studenti a pedagogové našich středních 

škol                na semináři s názvem „Finanční 

gramotnost                na internetu“ ve spolupráci 

s novým partnerem projektu KPBI, kterým je 

Česká pojišťovna. Pilotní seminář proběhl              

v Kraji Vysočina, v průběhu roku 2016 se 

uskuteční semináře ve všech krajích zapojených 

do projektu KPBI. V Královéhradeckém kraji 

akce proběhne  v týdnu od 14.-16.11.2016.  

Více na http://www.kpbi.cz/.  

 

OTEVŘENÍ STŘEDISKA VÝCHOVNÉ 

PÉČE  PODPORA HOSTINNÉ 

 

Dne 19.1.2016 byl spuštěn provoz Střediska 

výchovné péče Podpora Hostinné při 

Výchovném ústavu, střední škole a středisku 

výchovné péče v Hostinném. Ředitelem 

subjektu je Mgr. Petr Chlumák. Vedoucím 

střediska je Mgr. Petr Javůrek.  

„Hlavním cílem rozšíření našich služeb je 

posílení preventivní složky práce s ohroženými 

dětmi a jejich rodinami a podpora rozvoje             

i dostupnosti souvisejících služeb.“ 

 

Středisko výchovné péče Podpora bude 

školským zařízením poskytovat všestrannou, 

preventivně výchovnou péči dětem                         

a mladistvým s poruchami chování. Obecnou 

náplní Střediska bude snaha o diagnostiku            

a nápravu výchovných problémů, nebo 

negativních projevů chování, které nastaly          

u dítěte zpravidla od 6 let věku do ukončení 

středního vzdělání. Středisko bude pracovat 

nejen s jedincem, který se negativního chování 

dopouští, ale také s jeho nejbližším okolím, 

jako je rodina a škola. Jedná se o dobrovolný       

a bezplatný typ preventivně výchovné péče 

nabízený klientům a celým rodinám. 

 

Více informací včetně kontaktů naleznete           

na http://www.vuhostinne.cz/svp/. 

 

 

Autor: Dita Kosová 
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DÍTĚ V KRIZI „Svět dětí na šachovnici života …“ 

XVIII. celorepublikový seminář akreditovaný MŠMT 

ČR připravovaný společností Kalokagathie s.r.o. se 

uskuteční jako každoročně ve Zlíně v rámci                

56. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU 2016.  

v termínu od 30.-31.5.2016.  

Cílem akce je podpora multidisciplinární spolupráce 

v problematice ochrany dítěte        za účasti zahraničních 

a českých odborníků z oblasti školství, zdravotnictví, 
justice, sociální, preventivní a následné péče.  

Akce je bez účastnického poplatku. Stravování                     

a ubytování si každý účastník zajišťuje sám. 

Program semináře bude dle slov PaedDr. Lenky 

Kubrichtové zveřejněn v průběhu května na webových 

stránkách http://www.zlinfest.cz/25474-dite-v-krizi-

2016. 

EFEKTIVNÍ ŠKOLSKÁ PREVENCE V PRAXI  

Konference se uskuteční 27.4.2016 od 8:30 – 15:30 

v zasedacím sále Zastupitelstva Středočeského kraje, 

Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov. Účast na 

konferenci je zdarma. Přihlášky lze zasílat do 20. 4. 
2016.  

Bližší informace včetně programu naleznete na  

http://www.visk.cz/sites/default/files/program_stre-

doceske_konference.pdf 

Stručný program: 

 Možnost efektivní práce na poli primární prevence 

rizikového chování 

 Preventivní CESTOU – NECESTOU aneb 

křižovatky odbornosti 

 Inovace – Kam směřují programy primární prevence 

 Nová témata v primární prevenci 

 Jak na pravidla, aby nebyla „jen“ od toho, aby se 

porušovala? 

 Práce s roidnou ve školním prostředí 

 Snová prevence aneb Co kdo potřebujeme 

 Třídnické hodiny aneb „Kuchařka na prevenci“ 

 Efektivní komunikace  

 Prevence úrazů  

 Práce s třídními pravidly 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V TERAPEUTICKÉ 

KOMUNITĚ KARLOV 

U Žďáru nad Sázavou v obci Karlov bude 12.4.2016 

Den otevřených dveří v zařízení poskytující léčbu 

matkám (otcům) zneužívajícím návykové látky spolu 

s jejich dětmi.  Více na http://www.sana-

nim.cz/zveme-vas.../206/den-otevrenych-dveri-v-te-

rapeuticke-komunite-karlov.html 
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Seminář – Syndrom týra-

ného, zanedbávaného a zneu-

žívaného dítěte (CAN) a jak 

na jeho prevenci 

Seminář se uskuteční 21. 4. 

2016 od 10 do 15 h 

v posluchárně ZŠ V Domcích, 

Trutnov.  Lektroruje Mgr. 

Martina Kekulová. Přihlášky 

formou e-mailu a více 

informací Vám poskytne 

metodička prevence při PPP 

KHK okresu Trutnov, Mgr. 

Mikesková, kontakt: 

metodikPPPTU@seznam.cz. 

Seminář se uskuteční v v rámci 

dotace, vstup jen 50 Kč. 

 

Jiné cesty řešení výchovných 

problémů aneb alternativní 

pohled na „problémové“ děti 

 

Seminář se uskuteční dne       

29. 4. 2016 od 10-16 hod 

v Salesiánském domově 

mladých, Denisovo náměstí, 

Kukleny, Hradec Králové. 

Zahrnuje teoretické pozadí, 

ukázku praktických nástrojů, 

kazuistikami posluchačů.  

 

Pořádá jej Janus institut. 

Lektorem je Mgr. Zdeněk 

Macek, předseda České 

asociace pro psychoterapii.  

Cena: 700 Kč.  

Přihlášky zasílejte na 

janus.institut@gmail.com. 

Doplňující informace naleznete 
na www.janusinstitut.cz 

 

Autor: Dita Kosová 

 

 

Pozvánky 

PLÁNOVANÉ AKCE KÚ KHK V OBLASTI 

PREVENCE V R. 2016 

 

P r o   ž á k y : 

 

Seminář k filmu Jakub o domácím násilí určený 

žákům víceletých gymnázií - jaro 2016 

 

Týden Bezpečně na silnici určený nastupujícím 

žákům prvních ročníků ZŠ v okresních městech - 

září 2016 

 

Seminář Finanční gramotnost určený žákům        

a pedagogům středních škol - 14.-16.11.2016 

 

P r o   p e d a g o g y ,  Š M P : 

 

Návštěva SVP Návrat Hradec Králové – určený 

školním metodikům prevence, pedagogům – 

termín je v jednání 

 

Seminář k drogové problematice – termín je        

v jednání 

 

Seminář nejen pro Školy  podporující zdraví 

na téma AIDS/HIV – termín je v jednání 

 

Seminář k filmu Jakub (po zveřejnění metodiky 

pro pedagogy na webu www.prevence-info.cz) – 

podzim 2016 

 

Seminář zaměřený na nástrahy virtuálního 

prostředí – E-bezpečí – termín je v jednání 

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠKOLNÍ 

METODIKY PREVENCE  

 

Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze otevírá 

31.3.2016 další běh specializačního studia 

v prostorách své kliniky. Cena kurzu činí 15 000 

Kč. Lze ještě podávat přihlášky (dle informace 

Mgr. Jurystové). Více informací na 

http://www.acvz.cz/detail-vzdelavaci-akce/689-

Studium-k-vykonu-specializovane-cinnosti-pro-

skolni-metodiky-prevence-3.  

 

Semiramis, z.ú., bude organizovat první běh 

specializačního studia 29.9.-30.9.2016 na Malé 

Skále pro Liberecký kraj, ale je ještě pár volných 

míst pro další zájemce! Cena 14 500 Kč za 300 h. 

Více informací Vám poskytne Mgr. Eva 

Kohoutková, kohoutkova@os-semiramis.cz.   

 

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická 

fakulta, bude v říjnu 2016 otevírat studium 

k výkonu  specializovaných činností – prevence 

sociálně patologických jevů v rozsahu 250 h. 

Cena 24 500 Kč. Termín podání přihlášky 

31.3.2016.  

 

Další běh specializačního studia určeného 

školním metodikům prevence bude Školské 

zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Hradec Králové otevírat v lednu 

2017.   
 

Autor: Dita Kosová 
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ZÁCHRANNÝ KRUH – info z asociace 

I v roce 2016 máme pro Vás hodně nového a vynasna-

žíme se, Vám co nejvíce usnadnit nelehkou výuku 

OČMU. 

Již za pár dní spouštíme naší téměř tradiční sběrovou 

akci na vzdělávací DESKOVÉ HRY, o čemž Vás bu-

deme samozřejmě včas informovat. Tentokrát máme 

ale v rukávu navíc malé překvapení  -http://www.za-

chranny-kruh.cz/deskove-hry.html 

Po velmi úspěšném sběru objednávek na naše ZÁ-

CHRANÁŘSKÉ MÍČE, v loňském roce, vyjedná-

váme s dodavatelem výhodné podmínky i pro letošní 

sběry, aby se k Vám mohla tato neotřelá pomůcka v co 

nejširším měřítku dostat. http://www.zachranny-

kruh.cz/zachranarsky-mic.html 

Připravili jsme pro Vás na konci loňského roku též no-

vou SADU VÝUKOVÝCH POMŮCEK, kde máte 

hezky pohromadě naše veškeré pracovní sešity, pra-

covní listy a také všechny naše CD výukové programy. 

I zde domlouváme s dodavatelem možnost sběru objed-

návek pro dosažení příznivé ceny. http://www.za-

chranny-kruh.cz/sada-vyukovych-materialu.html 

Pracujeme na zbrusu nových výukových pomůc-

kách. Nadále posilujeme a budujeme naší databázi ob-

rázků, aby jste měli ještě širší možnosti při výrobě 

vlastních metodických listů a materiálů. http://www.za-

chranny-kruh.cz/pro-skoly/databaze-obrazku.html 

V loňském roce jsme značně naplnili kategorii reflex-

ních předmětů a letos budeme nadále pracovat na dal-

ším rozšiřování reflexních produktů. 

http://www.zachranny-kruh.cz/reflexni-pomucky.html 

S některými z Vás se těšíme na setkání v našem Centru 

zdraví a bezpečí. http://www.svetzachranaru.cz 

S některými na konferencích, které navštívíme,               

za všechny uvádíme jednu, o které jsme Vás již infor-

movali a na jejíž přípravě se významnou měrou podí-

líme. 

http://konference.zachranny-kruh.cz 

Věříme, že i v roce 2016 nám zachováte přízeň a bu-

deme rádi, když Vám co nejvíce usnadníme vzdělávání 

v oblasti zdraví a bezpečí a budeme se těšit na každé 

setkání s Vámi. 

Autor: Veronika Krajsová - prezidentka asociace, 

kontakt: veronika@zachrannykruh.cz 

 

PRÁVA DĚTÍ MIGRANTŮ - brožura 

 

Dobrý den,  

dovoluji si Vám touto cestou představit nový materiál, 

který META připravila a současně Vás požádat o spo-

lupráci při jeho distribuci. 

Jedná se o informační brožuru pro učitele a rodiče žáků 

cizinců Diskriminace do školy nepatří! aneb Rukověť 

pro rodiče a učitele pro naplňování práva dětí migrantů 

na vzdělání. 

Materiál v 11 kapitolách pojednává nejčastější situace, 

se kterými se mohou učitelé, žáci či jejich rodiče bě-

hem vzdělávání setkat.  

Naším záměrem je, aby tento materiál posloužil rodi-

čům i učitelům, aby jim pomohl najít společnou řeč, 

dodal jim potřebné informace a nabídl škálu možností, 

jak případné problémové situace řešit.  Každá kapitola 

proto obsahuje tipy a informace pro rodiče i učitele, 

přičemž tyto mohou být užitečné pro obě strany. Pře-

vážně se věnujeme situacím na základní škole, protože 

tam jsou problémy nejčastější a je to období plnění po-

vinné školní docházky, dotýkáme se však také před-

školního vzdělávání a přípravy na budoucí povolání.  

Materiál je v současně době dostupný v tištěné podobě 

česky, vietnamsky a arabsky, on-line je kromě těchto 

verzí také anglicky, mongolsky a rusky na portálu In-

kluzivní škola. 

Pokud by Vás nabízený materiál oslovil, můžeme Vám 

zaslat určitý počet výtisků a budeme rádi, pokud jej na-

bídnete ředitelům základních škol ve Vašem regionu.  

V případě zájmu o zaslání či dalších dotazů mě, pro-

sím, neváhejte kontaktovat.  

Děkuji a přeji příjemný den! 

Tereza Günterová 

 

Přejeme Vám příjemné jarní dny, žákům úspěchy 

v přijímacím řízení.  

Dita Kosová, krajská školská koordinátorka prevence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVP 

 

Sebezkušenostní výcvik KVP 

IV – nabídka 

 

Dobrý den vážení kolegové.  

V době, kdy se v médiích řeší 

šikana učitelů a přichází             

na pořad dne otázka jak 

skutečně pracovat se třídami, 

klimatem    a dovednostmi 

učitelů vést třídu, si Vám 

dovoluji zaslat anotaci 

připravovaného Sebezkuše-

nostního výcviku KVP IV      

ve vedení tříd a růstových 

skupin.  

V případě zájmu mě kontak-

tujte na E-mail, v případě uvá-

žení, že je výcvik zajímavý      

pro někoho z vašich kolegů či 

přátel, prosím o přeposlání. 

Akreditovaný výcvik bude      

zahájen v říjnu 2016. Požada-

vek na úhradu poplatku lze za-

hrnout do dotačního řízení. 

Více na http://www.vycvik-

kvp.cz/otevirame-kvp-iv/ 

S přáním příjemných dní 

 

PhDr. Helena Vrbková  

ředitelka org. Život bez závis-

losti  

šéfredaktorka časopisu Pre-

vence 

tel.: + 420 602 255 508 

e-mail: h.vrbkova@seznam.cz 

www.vycvikkvp.cz 

www.zivot-bez-zavislosti.cz 
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