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Plánované podzimní akce odboru školství Královéhradeckého kraje (KHK) v oblasti 

prevence  

 8. 10. 2015 seminář pro Školy podporující zdraví  

3. 11. 2015 jednodenní konference Sociální klima školy  

Můžete se těšit na příspěvky PhDr. Richarda Brauna, Ph.D. – Školní metodik prevence a budování dobrého 

klimatu školy; PhDr. Lenky Skácelové, Mgr. Terezy Kaufové – Posilování vzájemného respektu ve vztahu školy 

a rodičů; Mgr. et Mgr. Jana Mareše, Ph.D. – Možnosti diagnostiky a cílené intervence; Mgr. Jaroslava 

Vídeňského – Praktické zkušenosti ŠMP ze ZŠ Studentské Mnichovo Hradiště 

 

10. 12. 2015 seminář Záškoláctví – lektory budou Mgr. Marika Kropíková a zaměstnanci orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Hradec Králové.     

 

Akce budou bez účastnického poplatku. Pozvánky do škol budou zhruba jeden měsíc před akcí distribuovány. Na 

konferenci Sociální klima školy se budete moci přihlásit prostřednictvím Školského zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků po zveřejnění nabídky programů  na I. pololetí 2015/2016. Ostatní přihlášky bude 

přijímat krajská školská koordinátorka prevence.  

 

Autor: Dita Kosová 

 

 

 

Dotační programy Krá-

lovéhradeckého kraje 

v oblasti prevence rizi-

kového chování na rok 

2015 – výsledky budou  

zveřejněny po 22.6.2015 

Ve vypsaných dotačních pro-
gramech:  

15SMP01 Programy zamě-

řené na prevenci rizikového 

chování a zdravý životní styl 

dětí a mládeže 

15SMP03 Etická výchova 

ve školách 

je v letošním roce rozdělováno 

754 000 a 267 000 Kč. Celkem 

tedy  1 021 000 Kč. 

V programu 15SMP01 bylo 

doporučeno k podpoře 42 z 57 

projektů, v programu 

15SMP03 bylo doporučeno 
k podpoře 14 z 16 projektů.  

Zastupitelstvo Královéhradec-

kého kraje projedná návrh 

dotační komise na svém zase-

dání dne 22. 6. 2015. Poté 

budou úspěšní žadatelé infor-

mováni o výši přidělené dota-

ce.  

Jak je uvedeno v podmínkách, 

doba trvání projektu je stano-

vena od 1. 8. 2015 – 31. 7. 
2016. 

Výsledky budou zveřejněny 

na http://dotace.kr-

kralovehradec-

ky.cz/Modules/DOTIS/Pages/

Pu-

blic/ProjectList.aspx?ID=3&

Year=2015 

Autor: Dita Kosová 
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Aktuality 

2/2015 

Projekt „KPBI“  od 8. 6. 2015 spustil 

soutěž pro žáky 
 

Královéhradecký kraj se zapojil i v r. 2015 

podruhé do osvětového projektu s názvem Kraje 

pro bezpečný internet (KPBI), jehož cílem je 

minimalizovat cestou prevence nebezpečí 

spojená s užíváním informačních technologií.   

V letošním roce je tento projekt je společnou 

aktivitou 9 krajů. Byl schválen Radou Asociace 

krajů ČR.  

  

Již nyní byla spuštěna soutěž pro žáky. 

V době od 8. 6. 2015 do 31. 10. 2015 probíhá 

na www.kpbi.cz online soutěžní kvíz včetně 

nových e-learningových lekcí určených 

žákům. Letos probíhá ve 3 věkových 

kategoriích. Možná někteří pedagogové využijí 

této soutěže k naplnění posledních vyučovacích 

hodin v tomto školním roce. Podmínkou je 

registrace.  

 

I letos mohou žáci soutěžit o hodnotné ceny 

od společnosti Microsoft s.r.o., další ceny 

budou poskytnuty Královéhradeckým 

krajem.  

  

Věříme, že si náš kraj udrží i v dalším ročníku 

soutěže druhou příčku v počtu úspěšných 

řešitelů soutěže. 

 

Informativní dopis Bc. Lubomíra France, 

hejtmana Královéhradeckého kraje, 

určeného ředitelům škol včetně plakátu je 

zveřejněn na 

http://www.KHK/školství/prevence a bude 

školám rozeslán s počátkem nového školního 

roku.  

 

Autor: Dita Kosová 

 

NETOLISMUS, SEBEPOŠKO-

ZOVÁNÍ, DOMÁCÍ NÁSILÍ, 

NOVÁ NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ, 

RIZIKOVÉ SEX. CHOVÁNÍ, 

PŘÍSLUŠNOST K SUBKULTU-

RÁM  – nové přílohy Metodické-

ho doporučení k primární pre-

venci rizikového chování  

čj. 21291/2010-28 
Více na http://www.msmt.cz/metodicke-

dokumenty-doporuceni-a-pokyny 

 

Moderní doba přináší stále nové 

technologie, které „přirozeně“ děti a mládež 

ovládají. Rizika s nimi spojená se snaží řešit 

i zmiňovaný projekt Kraje pro bezpečný 

internet, projekt E-bezpečí aj.  Pomoc 

můžeme dále žádat např. na 

http://horkalinka.cz; www.pomoc-online.cz.  

 

O netolismus =  závislosti na tzv. 

virtuálních drogách (počítačových hrách, 

sociálních sítích, internetových služeb, 

virálních videí, mobilních telefonech, 

televizi aj.) bylo v příloze 15 rozšířeno 

metodické doporučení MŠMT „Co dělat, 

když – intervence pedagoga“.  

 

Netolismus přináší tělesná, psychologická, 

ale i sociální rizika. Předpokládá se větší 

sklon k agresivitě, šikanování, 

nepřátelskému nebo podezíravému ladění. 

Problematickým se také může stát odtržení 

od realiaty. Obecně se dá říci, že rizika 

spojená s netolismem rostou zejména 

u těch, kteří již mají problémy v reálném 

světě a ty kompenzují ve světě virtuálním.  

 

Zdroj: časopis Prevence, ročník 12, číslo 5 

Autor: Dita Kosová 
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SEZNAM SE BEZPEČNĚ 3 

 

V rámci 55. ročníku Mezinárodního festivalu 

filmů pro děti a mládež měl 2. 6. 2015 ve Zlíně 

premiéru 3. díl filmové série Seznam se bezpečně. 

Dne 3. 6. 2015 byl volně ke stažení na  titulní 

stránce www.seznam.cz.  

 

Třetí díl je určen žákům ve věku 12-16 let, 

rodičům, učitelům, ale také odborné veřejnosti.  

Cílem filmu je upozornit na nebezpečí skrytá  

za nejrůznějšími identitami na internetu a naučit 

diváky řešit situace, do kterých se mohou děti 

dostat.  

I tanto díl filmové série má preventivně působit  

na žáky, ale i na rodiče. Podařilo se mu získat 

akreditaci od MŠMT. Seznam.cz měl dvd 

s filmem  distribuovat během května do všech 

základních škol v České republice.  

V jednotlivých příbězích jsou ukázána rizika 

anonymního seznamování: příběh Andrey, která 

byla na schůzce naslepo znásilněna nebo příběh 

malé Moniky, která si dopisovala s pedofilem.  

Co vše se může stát, pokud děti poskytnou své 

nahé fotografie, jaké to je být vydírán. Některé 

případy bohužel končí tragicky. 

I předchozí dva díly, o nichž jsme Vás již 

informovali, jsou volně ke stažení na stránkách 

www.seznamsebezpecne.cz. Na těchto stránkách 

je možné nahlásit nevhodný obsah na internetu 

nebo požádat odborníky o pomoc.  

Na filmu spolupracovali se Seznamem.cz také 

další partneři - Nadace Naše dítě, Linka bezpečí  

a Policejní prezidium. Při natáčení pomáhali 

a dodali mnoho podkladů i záběrů ze skutečných 

případů. 

 

Desatero bezpečného internetu pro žáky podle 

Seznamu.cz: 

1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. 

Nevíš, kdo se skrývá za monitorem. 

2. Neposílej nikomu, koho neznáš svou 

fotografii a už vůbec ne intimní. 

3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, 

nesděluj je ani blízkému kamarádovi. 

4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé 

nebo vulgární maily a vzkazy. 

5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, 

aniž by si o tom řekl někomu jinému. 

6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-

mail, který tě šokuje, opusť webovou 

stránku. 

7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky 

uvedou do rozpaků nebo vyděsí. 

8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu 

zprávy, která přišla z neznámé adresy. 

9. Nevěř každé informaci, které na 

internetu získáš. 

10. Když se s někým nechceš bavit, nebav 

se.  

Zdroj: http://www.novinky.cz/ 
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Pracoviště Hradec Krá-

lové Pedagogicko-

psychologické poradny 

Královéhradeckého 

kraje změnilo své sídlo!  

 

Pracoviště PPP KHK v Hradci 

Králové se přestěhovalo 

začátkem května 2015  

do ul. Na Okrouhlíku 

1371/30, 500 02 Hradec 

Králové. Sídlí v těsné blízkosti 

Terminálu hromadné dopravy 

Hradce Králové, v bývalé 

budově Úřadu práce Hradec 

Králové, v 6.-7. patře.  

 

Více informací na 

http://www.pppkhk.cz/

kontakt.  

 

Mgr. Martina Budínská 

skončila na pozici ve-

doucí oddělení prevence 

a speciálního vzdělává-

ní MŠMT k 30. 4. 2015 

Mgr. Budínská nyní pracuje 

na oddělení ústavní a ochranné 

výchovy, prevence rizikového 

chování a Pracoviště pro certi-

fikace Národního ústavu 

pro vzdělávání, Novoborská 

372, 190 00 Praha 9. 

Kontakt: 283 881 250, linka 

16, mobil: 725 807 161.  

e-mail: 

martina.budinska@nuv.cz 

Novou vedoucí oddělení 

prevence a speciálního 

vzdělávání MŠMT je  dle 

informace Mgr. Radky 

Heřmánkové Mgr. Stani-

slava Hachová.  

Autor: Dita Kosová 
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BESIP 

 

Děti jsou naší budoucností, ale zároveň patří 

k nejohroženějším účastníkům silničního 

provozu. Od určitého věku začínají pobíhat 

po ulici, jezdit na kole, čímž aktivně vstupují  

do silničního provozu, kde na ně čeká řada 

nebezpečí. 

Ke zvyšování bezpečnosti dětí na komunikacích 

slouží dopravní výchova. Ta se od roku 2013 

ještě více začlenila do školních vzdělávacích 

programů a školy tak mají povinnost děti učit, 

jak se bezpečně pohybovat v provozu. 

Nejvhodnějším místem k praktikování dopravní 

výchovy jsou dopravní hřiště. Na našem území se 

jich v současné době nachází více než 160. 

Máme tak jednu z nejrozvinutějších sítí 

dopravních hřišť v Evropě. Děti se zde formou 

zábavy učí, jak se správně pohybovat v běžném 

provozu, testují své znalosti a mohou získat 

průkaz pro malé cyklisty. 

Systematická dopravní výchova probíhá během 

celého roku a je sestavena tak, aby si z ní děti 

odnesly co nejvíce. V první části poznávají 

například dopravní značky, učí se teoretickým 

základům; v druhé pak již prakticky používají 

komunikace dopravního hřiště a formou hry si 

nacvičují dopravní provoz. Tím se co nejvíce učí, 

jak se správně chovat a zajišťovat si tak vlastní 

bezpečnost na komunikacích. 

Dopravní hřiště je vhodné i pro mateřské školy 

a další organizace pracující s dětmi jakéhokoliv 

věku. Mohou se zde pořádat i projekty rozvoje 

dopravní výchovy do rodin, kde se nevzdělávají 

jen děti, ale také jejich rodiče a vhodné jsou i pro 

další volnočasovou aktivitu dětí a veřejnosti. 

Dopravní soutěž mladých cyklistů (DSMC) má 

celorepublikový charakter a zúčastňují se jí žáci 

ZŠ čtvrtých až devátých tříd. DSMC je rozdělena 

na 2 věkové kategorie (mladší 10-12 let a starší 

13-15 let). Soutěž se skládá ze 4 disciplín: 

1. Pravidla silničního provozu - teoretická část – 

testy, 2. Pravidla silničního provozu - praktická 

část - jízda po dopravním hřišti, 3. Zásady 

poskytování první pomoci, 4. Jízda zručnosti  

na kole.  

DSMC organizují jednotlivá dopravní hřiště 

v rámci kraje a dále se na ni podílejí PČR, MP, 

ČČK a podle potřeby v některých okresech také 

autoškoly. Tyto složky působí jako rozhodčí při 

hodnocení soutěžících. Finanční náklady spojené 

s pořádáním soutěže jsou hrazeny z dotace 

krajského úřadu. 

V  1. kategorii zvítězila družstva ZŠ Vamberk; 

ZŠ Husitská, Nová Paka; ZŠ 1. máje, Náchod; 

ZŠ Habrmanova, Hradec Králové; ZŠ 

Podharť Dvůr Králové n. L. Ve 2. kategorii to 

byla ZŠ Malé Svatoňovice; ZŠ Husitská, Nová 

Paka; ZŠ Slatina nad Zdobnicí; ZŠ 

Komenského, Náchod; ZŠ Jiráskovo nám., 

Hradec Králové. 

Vítězná družstva z každé kategorie budou 

Královéhradecký kraj reprezentovat  

na celorepublikovém finále, které se koná 

v Chomutově 16.6.-18.6.2015. 

Zdroj: http://www.ibesip.cz/, Petr Hošek 

http://www.seznam.cz/
http://www.seznamsebezpecne.cz/
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/169903-seznam-cz-pripravil-odstrasujici-video-co-vse-se-muze-stat-na-internetu.html
http://www.pppkhk.cz/kontakt
http://www.pppkhk.cz/kontakt
mailto:martina.budinska@nuv.cz
http://www.ibesip.cz/
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Minimální preventivní program 

je zastaralý výraz, nově se bude 

používat PREVENTIVNÍ PRO-

GRAM ŠKOLY 
 

Soubor pedagogicko-organizačních informací 

pro mateřské školy, základní školy, střední 

školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, 

základní umělecké školy, jazykové školy 

s právem státní jazykové zkoušky a školská 

zařízení na školní rok 2015/2016 čj. MŠMT-

4387/2015-2 je pomůckou, která má vedení škol  

a školských zařízení usnadnit orientaci v jejich práci.  

 

Soubor není právně závazný a nezakládá nárok 

na finanční prostředky ze státního rozpočtu. Primární 

prevenci rizikového chování jsou věnovány str. 17-18.  

 

Ve čl. 12.2 je shrnuto poradenství ve školách 

a školských zařízeních. Při poskytování 

poradenských služeb je kladen důraz na informovaný 

souhlas jako nezbytnou podmínku poskytnutí služby 

a dále pak na ochranu osobních údajů.  

 

Ve čl. 12.3 je zapracována primární prevence 

rizikového chování dětí a mládeže. Dle tohoto 

doporučení je konkrétním dokumentem školy 

zaměřeným zejména na výchovu a vzdělávání žáků ke 

zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní 

a emočně sociální rozvoj  

a komunikační dovednosti PREVENTIVNÍ 

PROGRAM ŠKOLY „nikoliv dříve uváděný 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM“.  

Na vznešený dotaz k názvu dokumentu školy 

adresovaný Mgr. Radce Heřmánkové byla zaslána 

následující odpověď: „V současné době se připravuje 

novela vyhlášky č. 72/2005 Sb., do které bychom rádi 

dali již název Preventivní program školy. V současné 

době je tedy na vedení školy, jak tento program 

nazve.“  

 

V materiálu je odstavec věnovaný individuálnímu 

výchovnému programu na základě  Metodickému 

doporučení pro práci s Individuálním výchovným 

programem v rámci řešení rizikového chování žáku. 

K dispozici je i materiál „Využití právních opatření při 

řešení problémového chování žáků ve školách“.  

 

Ve čl. 12.4 je informace o zřízení Národního 

koordinačního centra prevence úrazů, násilí  

a podpory bezpečnosti pro děti.  

Více informací na 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-

pedagogicko-organizacnich-informaci-2015-

2016?highlightWords=soubor 

 

Autor: Dita Kosová 

 

Videoprevence Policie ČR 
 

Od září 2015 začne královéhradecká policie společně 

s kolegy z Pardubic distribuovat preventivní 

videospoty. Tyto obsahují v celkem 14 snímcích 6 

preventivních témat zaměřených na prevenci 

kriminality a rizikových jevů ve společnosti. 
Později budou klipy distribuovány celorepublikově 

(mimo internet, tam již od září). 

Konkrétně se jedná o: 1. Rizika virtuální komunikace 

– sdílení svých osobních dat (fotografií) dětmi 

a mládeží v rámci internetu se zaměřením na cílovou 

skupinu dětí a druhý snímek je určen pro jejich 

rodiče; 2. Nebezpečný pohyb dětí v silničním 

provozu; 3. Agrese ve spojitosti s alkoholem  

a drogami u mládeže; 4. Trestná činnost páchaná 

na seniorech; 5. Kapesní krádeže; 6. Vloupání  

do motorových vozidel. 

Ke každému tématu budou ke stažení vždy dvě videa 

a to krátké (cca 30 vteřin) a dlouhé (cca 3 minuty). 

Dětí a mládeže se týkají především první tři 

témata. S dalším tématem – trestná činnost  

na seniorech, je spojena soutěž pro potomky těchto 

ohrožených osob, kteří mohou být i žáky Vašeho 

školského zařízení. Hlavní cenou je tablet v hodnotě  

5 000 korun a další ceny. Soutěž spočívá ve vytvoření 

fotografie „vyzbrojeného“ seniora tak, aby se dokázal 

účinně bránit trestné činnost páchané na seniorech. 

Cílem je, aby si potomek i senior při tvorbě alespoň 

částečně uvědomili možná rizika. Ve snímku bude 

uveden kontaktní e-mail i odkaz na články o trestné 

činnosti a preventivní rady. Danou fotografii se 

stručným komentářem poté soutěžící odešlou  

e-mailem policii. Soutěžící se o zadání soutěže dozví 

z krátké verze videa, která bude distribuována 

společně s ostatními různými obrazovými médii. 

Zobrazujícími kanály bude internet, síť YouTube…, 

kdy odkazy na tato videa budou zveřejňovány cestou 

webových stránek policie, obcí, organizací 

zabývajících se prevencí a dále i v rámci spolupráce 

právě se školskými zařízeními. Za možnost zveřejnit 

tyto preventivní videa na Vašich stránkách si dovoluji 

předem poděkovat. Dále budou videa vysílána 

v multikinech Cinestar, v MHD a dále v čekárnách 

v nemocnicích v kraji a dalšími dostupnými způsoby, 

aby byla v co největší míře oslovena široká veřejnost. 

Odkazy na uvedená videa, odkazy na stažení 

či samotné soubory Vám – pracovníkům  

ve školství, budou zaslány koncem prázdnin 

či začátkem školního roku – samozřejmě zcela 

zdarma. 

S danými videi můžete bez omezení pracovat v rámci 

výuky, prevence rizikového chování, i v rámci 

fotografické soutěže (soutěž o tablet „Vyzbroj si svou 

babičku…). 

Velmi si vážím spolupráce a v případě dotazů, námětů 

či jiných požadavků jsem připraven je zodpovědět: 

 

nprap. Bc. Jan Čížkovský 

vrchní inspektor 

Oddělení tisku a prevence 

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 

602 703 207 

jan.cizkovsky@pcr.cz 

 

 

 

 

Aktuality 

2/2015 

Je vyhlášen dotační 

program pro programy 

primární prevence rizi-

kového chování dětí a 

mládeže na r. 2016 vy-

pisovaný MŠMT! 

 

Nové žádosti by měly být  

předjednány nejpozději 

do 31. července běžného roku, 

a to prostřednictvím e-mailové 

adresy: 

predjednani.prevence2015@m

smt.cz – předmět: „název 

organizace“ - Předjednání 

žádosti o dotaci na rok 2015“. 

Vyjádření MŠMT k novému 

projektu bude zasláno 

nejpozději do 31. srpna 

běžného roku. 

 

Harmonogram dotačního 

řízení: 

4. a 8. září 2015 – semináře 
k podávání žádostí pro 

žadatele o dotace na rok 2015   

 

do 30. září 2015 – konečný 

termín pro podávání žádostí  
 

listopad 2015 – zveřejnění 

podmínek vyúčtování dotací 

MŠMT za rok 2015 

 

listopad 2015 – jednání 

dotační komise MŠMT 

 

15. únor 2016 – konečný 

termín pro zaslání 

vyúčtování, finančních 

vypořádání a závěrečných 

zpráv za rok 2015  
 
do 31. března 2016 – vydání 

rozhodnutí a vyplacení 

dotací úspěšným žadatelům  
 

Více informací včetně 

metodiky naleznete na 

http://www.msmt.cz/dotace 

Autor: Dita Kosová 
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Aktuality 
 

2/2015 

Nejkokainovější město 

je Londýn. V kanálech 

je tu více drogy než 

v Amsterdamu 

 

Žebříček padesáti 

nejkokainovějších měst 

světadílu sestavilo Evropské 

monitorovací centrum pro 

drogy a drogovou závislost při 

práci na výroční zprávě  

o trendech v konzumaci drog. 

V Británii je kokain natolik 

rozšířený, že jeho 

metabolizovaná forma se loni 

dostala i do čerstvých zásob 

vody. Tvrdil to tamní 

inspektorát pro bezpečnost 

pitné vody. Amsterdam je sice 

na žebříčku až druhý, 

jednoznačně ale vede ve výši 

koncentrace marihuany  

v odpadních vodách.  

V žebříčku následují Antverpy, 

Curych a Barcelona. Do deseti 

nejkokainovějších měst 

Evropy se dostala i tři další 

švýcarská města – Basilej, 

Ženeva a Bern. Ze švýcarské 

pětky nejlidnatějších center se 

tak v žebříčku objevila hned 

čtyři města země známé díky 

hodinkám, čokoládě, bankám, 

nacistickým pokladům, 

politické neutralitě  

a specifickému politickému 

systému. Reputací kokainu – 

drogy bohatých – zpráva 

rozhodně neotřese. 

 

Zdroj: 

http://www.rozhlas.cz/radiowa

ve/wavenews/_zprava/nejkokai

novejsi-mesto-evropy-je-

londyn-v-kanalech-je-tu-vic-

drogy-nez-v-amsterdamu--

1500059 
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Půlka dětí z ústavů trpí poru-

chami. Jejich matky braly 

drogy 
 

Zákonodárci uvažují kvůli nelichotivé statistice 

o změně zákona - chtějí, aby matky byly za zdraví 

dítěte trestně odpovědné už před jeho narozením. 

Praha - Ta statistika šokovala i odborníky: téměř 

polovina dětí z kojeneckých ústavů trpí 

neurologickými poruchami a hyperaktivitou. 

Narodily se totiž narkomankám. Ještě před pěti 

lety byl přitom takových dětí jen zlomek. Vyplývá 

to z průzkumu, který si nechala zpracovat 

senátorka a dětská neuroložka Alena Dernerová. 

Například v šesti ústavech na severu Čech, kde 

přebývá celkem 127 dětí, zdravotníci napočítali 58 

takových případů. U dalších tří mají lékaři na 

závislost matky v těhotenství podezření, původ 

svěřenců se ale nepodařil dohledat. 

"Podobná situace přitom panuje i v dalších 

regionech," popisuje senátorka Dernerová. 

Dokládají to také čísla Ústavu zdravotnických 

informací a statistiky. Zhruba čtvrtina z 1 932 dětí, 

které pobývají v českých kojeneckých ústavech, 

se potýká s vážným neurologickým postižením. 

Stejný počet dětí má postižení kombinované. 

"Většinou jde o následek nedostatečného 

prokrvení a poškození mozku, do kterého vedou 

vlivem drog zúžené cévy," vysvětluje Dernerová. 

 

Ať matka nese odpovědnost za dítě 

už před porodem 

 
Podle místopředsedy České gynekologicko-

porodnické společnosti Vladimíra Dvořáka se 

navíc mohou u některých dětí objevit i závažné 

infekce – například HIV. "Platí to hlavně tehdy, 

pokud matka užívala drogy nitrožilně," říká 

Dvořák. Stát by měl proto podle lékařů situaci 

řešit. "Znovu by se měla otevřít otázka, jestli 

nezměnit české zákony tak, aby se stala matka za 

své dítě už před narozením trestně odpovědná," 

uvažuje Dernerová. 

Dnes totiž ženě za poškození dítěte nic nehrozí - 

české právo nechápe plod v těle matky jako 

samostatnou bytost s právem na plnohodnotný 

život. Tou se stane až s prvním nadechnutím 

po narození. 

"Dalším trestem by mohlo být odebrání 

porodného," pokračuje senátorka. Drogově závislá 

matka se totiž podle ní o své dítě stejně většinou 

nepostará, novorozenec skončí v péči kojeneckého 

ústavu. 

 

Osvěta, nebo restrikce? 

 
Její návrh řadu zákonodárců zaujal. "Jsem  

pro každé zpřísnění zákonů, které budou 

postihovat alkohol a drogy," souhlasí například 

poslanec Úsvitu a člen sněmovního zdravotního 

výboru Jiří Štětina.  

Větší odpovědnost by přivítala také komunistická 

poslankyně Soňa Marková nebo bývalý ministr 

zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09). Oba se  

ale shodují, že formulovat zákon tak, aby byl 

v souladu s ústavou, bude těžké.  

 

"Osobně bych proto volila spíše systém bonusů 

než restrikcí a kladla bych větší důraz na osvětu 

a prevenci," podotkla Soňa Marková. Šéf ministerstva 

zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) debatu 

o změně legislativy nevyloučil. 

 

V Česku je přes 40 tisíc narkomanů, 

průměrný věk 28 let 
 

Péče o novorozence, jejichž matky užívaly 

v těhotenství návykové látky, zbytečně zatěžuje 

i rozpočty pojišťoven. "Většinou jde o novorozence 

s nízkou porodní váhou, za jejichž péči pojišťovna 

zaplatí řádově víc - od 22,5 tisíce korun do 131 tisíc 

korun," potvrzuje mluvčí Všeobecné zdravotní 

pojišťovny Oldřich Tichý. Péče o zdravého 

novorozence podle něj přijde na 8 546 korun. 

Podle šéfa Národní protidrogové centrály Jakuba 

Frydrycha se ale legislativní změna mine účinkem. 

Případů podle něj neubude. "Pokud je ta žena 

skutečně závislá na drogách, tak pochybuji o tom,  

že by byla schopna se ovládnout a myslet na své dítě," 

vysvětluje. 

V Česku působí celkem 33 kojeneckých ústavů 

a dětských domovů do tří let. Děti se do nich 

nejčastěji dostávají právě ze zdravotních důvodů. 

Ročně kojeneckými ústavy projdou necelé dva tisíce 

dětí, více než čtvrtina z nich v nich pobude déle než 

rok. Zhruba polovina dětí se později vrátí do vlastní 

rodiny. 

Problémy se závislostí na drogách má podle 

Drogového informačního centra v Česku zhruba 

41 300 lidí, většina z nich užívá pervitin. Průměrný 

věk narkomana je 28 let. Statistika ovšem zahrnuje 

pouze ty uživatele drog, kteří žádali léčbu závislosti. 

 

Autor: Veronika Rodriguez 

Zdroj: http://zpravy.aktualne.cz/domaci/pulka-deti-z-

ustavu-trpi-poruchami-jejich-matky-braly-

drogy/r~66c2da92df8f11e4890a0025900fea04/ 
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Projekt „Učí (se) celá rodina“ měl  

na jaře  za sebou první třetinu 

Již v minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informo-

vali o výše uvedeném projektu podpořeném MŠMT 

a Nadačním fondem Albert zaměřeném na podporu 

integrace romské komunity v r. 2015. Projekt má za 

sebou první třetinu. Je vhodné zhodnotit jeho dosa-

vadní průběh. Na dojmy, zážitky a zpětnou vazbu 

jsem se ptala sociální pracovnice projektu, Bc. 

Nikoly Novákové, 

a dvou nových pedagogů projektu – Bc. Nely Henc-

lové a Mgr. Lukáše Třísky. Zjišťovali jsme  

i to, jak průběh hodnotí spolupracující organizace. 

Projekt navazuje na činnost Aufori v loňském 

roce, ve kterém vznikl a úspěšně se začlenil 

do místní nabídky služeb. Lišil se letos v něčem 

začátek realizace projektu? 

„V letošním roce neprobíhaly tak velké přípravy 

během zahájení projektu. Projekt navazuje  

na zkušenosti z minulého roku, spolupráce s někte-

rými rodinami se překlenula do tohoto roku a jsou 

již vidět výsledky snažení. Spolupráce s návaznými 

službami byla již také nastavena, bylo potřeba 

hlavně sdílet skutečnost, že projekt jede dál.“  

(Bc. N. Nováková) 

Z těchto návazných služeb je v projektu významná 

především spolupráce s pracovníky škol 

a oddělení sociální péče. Požádali jsme Bc. Ladi-

slavu Tichou, sociální pracovnici oddělení sociál-

ně právní ochrany dětí, zda by se vyjádřila k tomu, 

kdy se na pracovníky Aufori obrací a jak spolu-

práci s nimi hodnotí: „Nejčastěji se  

na Aufori obracím v situacích, kdy zaznamenám 

v rodině potíže se školními výsledky, domácí pří-

pravou, případně s podílem rodičů na domácí 

přípravě. V poslední době se obracím s velkou 

důvěrou a jistotou, že v rodině probíhá nejen spo-

lupráce na vylepšení školních výsledků, 

ale i další kroky k ozdravění celé rodiny. Spoluprá-

ce s Aufori jednoznačně přínosná je, nabízí 

v Hradci Králové službu, která nebyla dostupná, 

nebo jen s velkými obtížemi. Aufori je ochotná  

ke spolupráci, výborně funguje předávání informa-

cí, je velmi pružná a rychlá v zapojování 

do rodin. Prosíme zachovat.“  

Letos se do projektu zapojili také dva noví pedago-

gové, kteří se podílejí v  rodinách na aktivitách 

„pomoc s domácí přípravou do školy“, „poraden-

ství pro rodiče“ a „konzultace s učiteli“. Bc. Nela 

Henclová se do projektu zapojila v lednu tohoto 

roku. Svoje dojmy z prvních třech měsíců popsala 

následovně: „Upřímně mě zaskočilo, jak  

a v jakých podmínkách lidé žijí. Ne každý si lehl do 

správné kolébky. Bohužel. Jsem ráda, že díky služ-

bám, které Aufori poskytuje, se situace některých 

rodin zlepšila nebo zlepšovat bude. Vždycky je to 

ale běh na dlouhou trať a hodně záleží 

na motivaci rodin, zda samy chtějí něco změnit.   

 

Příklady dobré praxe 

 „V pondělí 11. 5. 2015 se  

9. ročník naší ZŠ v Dobrém 

zúčastnil veřejného soudního 

jednání u Okresního soudu 

v Rychnově nad Kněžnou  

ve věci krádeže. K jednání se 

dostavil pouze jeden obžalo-

vaný a vypadalo to, že bude 

soud odročen. Nakonec se 

dostavil i druhý obžalovaný 

s velkým zpožděním. Než 

mohl soud pokračovat, soud-

kyně a zástupce státní proku-

ratury nám za zavřenými 

dveřmi vysvětlili jejich práci 

a postup při řešení případů 

a nechali nás alespoň trochu 

nahlédnout do zákulisí soud-

ních jednání. Všechny nás 

zajímalo, jak soud dopadne, 

ale z důvodu neúčasti hlavního 

svědka bylo soudní líčení 

odročeno. Překvapila nás 

stísněná atmosféra soudní 

budovy a naše pocity byly 

smíšené.“ (Reakce žáků 9. 

ročníku) 

„Tentokrát na nás soudkyně 

měla ještě více času v době, 

kdy jsme čekali na jednoho 

z obžalovaných. S touto akcí 

máme dobré zkušenosti. Nejen 

atmosféra soudní budovy, 

důsledná práce všech zúčast-

něných, ale i pouhá prohlídka 

při vstupu do budovy je pro 

děti něco nového, s čím se 

můžou v životě setkat.“ 

Mgr. Blanka Rašková, ředitel-

ka ZŠ Dobré 

 
Krásné prožití zasloužených 

letních prázdnin, dostatek 

slunce a získané energie  

Vám přejí Dita Kosová  

a metodici prevence při PPP 

KHK, Mgr. Mikesková, Mgr. 

Musilová, Mgr. Kudelová, 

Mgr. Toman a Mgr. 

Ženatová. 

 

 

Ze zkušenosti vím, že hodně důležitá je také trpěli-

vost pedagoga:-). Na této práci mě baví to, že 

každá rodina je jiná, rozhodně se nejedná o práci, 

která by byla stereotypní.“ 

Mgr. Lukáš Tříska se stal pedagogem projektu 

v březnu tohoto roku. Předtím se téměř 10 let 

věnoval problematice nízkoprahových zařízení 

pro děti a mládež. K tomu, proč se rozhodl učinit 

změnu a stát se součástí týmu Aufori, uvedl: 

„Poslední dobou jsem hledal platformu, která by 

umožňovala zabývat se pohledem na děti a dospí-

vající mládež v hlubším a souvislejším kontextu. 

Mám dojem, že to umožňuje práce pedagoga 

v projektu „Učí se celá rodina.“ Mohu lépe po-

chopit potřeby klienta, kterého vídávám v jeho 

přirozeném prostředí. Dostávám spoustu informa-

cí z rodiny, ze školy, z OSPODu, které pomáhají 

ušít službu pro klienta téměř ad hoc. Vnímám jeho 

problémy ve vrstevnické skupině, v jeho osobním 

životě, ve vztahu s rodiči. Plně respektuji tyto 

informace a citlivě motivuji klienta ke školní 

docházce a pomáhám mu překonat bariery běžné-

ho života, které v tomto citlivém období puberty 

mají nepřekonatelné rozměry.“  

Krátká kazuistika „Kláry“, 12 let  

Spolupráci s rodinou zprostředkovala pracovnice 

oddělení SPOD v situaci, kdy se Klára vrátila 

z pobytu v dětském krizovém centru. Klára trpěla 

posttraumatickou stresovou poruchou v důsledku 

domácího násilí. Neuměla jednat s dospělými, při 

veřejném projevu nebo při prosazení vlastních 

názorů a přání dostávala záchvaty paniky.  

V důsledku těžké životní situace měla také potíže 

s učením a začleněním do kolektivu. S rodinou 

jsme se domluvili na aktivitě doučování, Klára 

byla zařazena do terapeutické skupiny pro děti. 

Aktuálně zvládá Klára s maminkou školní přípra-

vu samostatně, spolupráce s pedagogem projektu 

byla po roce ukončena. Již nyní má ale ve škole 

několik přátel, při veřejném projevu je přiměřeně 

nervózní a zvládne matce i svému okolí beze 

strachu říct, co se jí líbí a nelíbí, co si přeje či 

nepřeje. Matka se zapojila do rekvalifikačního 

kurzu, aby mohla získat zaměstnání, které by jí 

bavilo. 

„Učí (se) celá rodina“ je malý projekt, nepojme-

me stovky klientů, ale myslím, že v tom je jeho 

jedinečnost. Máme tak možnost zaměřit se na ty 

rodiny, které o spolupráci stojí, i když to zpočátku 

nemusí být vždy jednoduché. Rodinu, OSPOD, 

školu bereme jako partnera, ne jako protivníka,  

a to nám jednání se všemi stranami moc ulehčuje. 

Líbí se mi být součástí tohoto projektu. Pomáhá-

me rodinám stavět se znovu na vlastní nohy 

v nárocích dnešní společnosti.“, uzavírá Nikola 

Nováková, sociální pracovnice projektu. 
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