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Výsledky dotazníkového 

šetření za šk. rok 

2015/2016 – Systém vý-

kaznictví preventivních 

aktivit  

K   30. 3. 2017 bylo uzavřeno 

146 dotazníků ze 342 škol 

v KHK, tj. 42,7 %. Školy do sys-

tému výkaznictví zapisovaly jak 

skutečná zjištění projevů riziko-

vého chování, tak u některých 

projevů i počty podezření na ně. 

Celkem bylo zapsáno 7 403 pří-

padů, z toho bylo skutečně zjiš-

těno a řešeno 5 807. Podezření na 

některé projevy rizikového cho-

vání v počtu 1 596 případů.  

Nejčetnější projevy rizikového 

chování v KHK na základě vý-

sledků výkazů za šk. rok 

2015/2016: 

 1279 skutečných případů kou-

ření, 984 podezření (vloni 

475x řešeno) -  nejvyšší podíl 

mají SŠ a SOU 

 1170 případů neplnění škol-

ních povinností 

 857 řešených případů záško-

láctví do 10 neomluvených ho-

din a 592 případů nad 10 h 

(vloni řešeno 658x) – nejvyšší 

podíl na SŠ a SOU 

 660 závažných přestupků proti 

školnímu řádu 

 511 případů závislosti na mo-

bilních telefonech nebo počíta-

čích (vloni nad 5 h 71x) 

 362 řešených případů šikany.  

 

Souhrnné výsledky ze sys-

tému výkaznictví i z ostat-

ních oblastí jsou zveřejněny 

na http://www.kr-kralove-

hradecky.cz/scripts/de-

tail.php?pgid=155.  
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Aktuality 

2/2017 

Žákovská soutěž v rámci projektu KPBI 

byla spuštěna 15.5.2017 

Již čtvrtým ročníkem žákovské soutěže se prostřed-

nictvím žáků základních a středních škol Královéhra-

decký kraj zapojuje do projektu Kraje pro bez-

pečný internet. Žákovská soutěž bude probíhat 

do 31.10.2017. Každým měsíc bude losován jeden 

žák v soutěži o věcnou cenu v rámci ČR. Žákovská 

soutěž probíhá ve 2 věkových kategoriích, a to 8-12 

let a 13+. Vloni skončil náš kraj na krásném 4. místě 

v rámci ČR.  

Královéhradecký kraj i letos po ukončení soutěže 

ocení finančním darem školy s nejvyšším počtem 

úspěšných řešitelů žákovské soutěže. Pro žáky jsou 

připraveny e-learningové lekce, které doporučujeme 

před vyplňování e-kvízu si prostudovat.   

I v letošním roce je pro soutěživé žáky připravena 

nadstavbová soutěž Kvíz PLUS. I v ní bude oceňován 

každý měsíc 1 žák a na konci soutěže proběhne kraj-

ské a následně i republikové kolo.  

Na webu www.kpbi.cz jsou k dispozici i e-learnin-

gové lekce pro pedagogy, ale i rodiče, policisty, so-

ciální pracovníky. Pro seniory jsou nově spuštěny 

videospoty. Cílem projektu je posílit povědomí spo-

lečnosti o kybernetické bezpečnosti, tj. bezpečného 

pohybu každého z nás ve virtuálním prostředí.  

Do škol byl zaslán s koncem šk. roku 2016/2017 sou-

časně dopis pana hejtmana PhDr. Jiřího Štěpána, 

Ph.D.,  ze dne 5.6.2017 se žádostí o zapojení žáků  

a škol do této soutěže.  

Konkurenční projekt E-bezpečí zveřejnil výsledky 

výzkumu zabývajícího se sextingem a rizikovým se-

znamováním českých dětí v kyberprostoru - 

https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-sta-

zeni/cat_view/27-. Zajímavý článek je dostupný i na 

https://magazin.aktualne.cz/mladez.  

 

31.5.2017 vstoupil v platnost nový  „pro-

tikuřácký zákon“ č. 65/2017 

Ke stažení na https://www.zakonyprolidi.cz, z ně-

hož mimo jiné vyplývá, že škola nesmí testovat žáky 

na přítomnost omamných látek v jejich těle (kdo 

může je v § 21). Zákaz prodeje ve školách v § 3 odst. 

2 písm. b). Zákaz kouření včetně elektronických ci-

garet  ve školách a šk. zařízeních je uveden 

v ust. § 8 odst. 1 písm.  f) aj. Obdobně u alkoholu. 

Seznamte se s obsahem zákona.    

 

Autor: Dita Kosová 

 

MŠMT vyhlásí na konci června do-

tační programy pro oblast prevence 

na rok 2018 

Dle vyjádření oddělení institucionální výchovy  

a prevence MŠMT zůstane pro nové dotační ob-

dobí na r. 2018 nezměněná Metodika MŠMT 

pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 

na realizaci aktivit v oblasti primární prevence 

rizikového chování v období 2013-2018.  

Tzn. že nadále si na všeobecnou prevenci budou 

moci žádat pouze školy s více než 20 třídami za-

pojenými do projektu. Znovu se počítá s vyhlá-

šením dotačního programu Bezpečné klima 

v českých školách, do kterého si mohou školy 

podat žádost bez početního omezení. Školské 

zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků bude opět podávat krajský projekt 

na vzdělávání pedagogů. Sledujte stránky 

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

gramy/informace-k-prubehu-dotacniho-rizeni-

na-rok-2017. Pro zájemce o dotace MŠMT pro-

běhne začátkem září v Praze školení.  

Autor: Dita Kosová 

 

Dotace MŠMT – informace k pro-

gramu Bezpečné klima v českých 

školách na r. 2017 

„Rádi bychom Vás informovali, že byla pode-

psána rozhodnutí o poskytnutí dotace v dotač-

ním programu „Bezpečné klima v českých 

školách na rok 2017“.  Datum podpisu rozhod-

nutí (čerpání dotace) je podle typu škol následu-

jící: soukromé a církevní školy a školská zaří-

zení: 10. 5. 2017; příspěvkové organizace 

MŠMT:  10. 5. 2017; školy a školská zařízení 

zřizované kraji a obcemi: 11. 5. 2017. Od tohoto 

data lze čerpat finanční prostředky na realizaci 

Vašich projektů. V příštích dnech budou úspěš-

ným žadatelů zaslána rozhodnutí o poskytnutí 

dotace včetně uvolnění finančních prostředků. 

MŠMT se omlouvá za časovou prodlevu a pří-

padné komplikace.“  

Zdroj: http://www.msmt.cz/informace-k-pru-

behu-dotacniho-rizeni-na-rok-2017 
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MŠMT podporuje on-line systém výkaz-

nictví preventivních aktivit (on-line SV) 

Vývoj on-line systému výkaznictví preventivních ak-

tivit (on-line SV) a jeho zavádění jsou finančně 

i věcně podporovány MŠMT.  

On-line SV je internetový systém, který slouží k vyka-

zování preventivních aktivit realizovaných na školách 

v průběhu celého školního roku. 

On-line SV byl vytvořen v roce 2015 s cílem sjednotit 

obsah, objem a způsob sledování realizovaných pre-

ventivních aktivit, zavést jednotnou podobu výkazů 

o preventivních aktivitách v České republice a poskyt-

nout školám účinný nástroj pro (auto)evaluaci realizo-

vaných aktivit. 

Mezi hlavní přínosy zavádění on-line SV lze považo-

vat ulehčení práce školním metodikům prevence a me-

todikům prevence z pedagogicko-psychologických po-

raden, zjednodušení i zpracování dat 

o naplňování školních preventivních programů ve ško-

lách v ČR. Ve školním roce 2015/2016 systém použí-

valo 893 škol z celé České republiky. Ve školním roce 

2016/2017 je odhadovaný nárůst počtu zapojených 

škol více než trojnásobný. 

On-line SV Projekt je dostupný na adrese www.pre-

ventivni-aktivity.cz, kde se mohou školy jednoduše 

zaregistrovat. 

Technickou podporu a řešení problémů zajišťuje NÚV 

na e-mailové adrese vykazy.prevence@nuv.cz.  

Systém výkaznictví byl v listopadu 2016 prezentován 

na XIII. ročníku konference PPRCH www.pprch.cz). 

Prezentaci z konference si můžete stáhnout zde - Pre-

zentace SV PPRCH 2016.pdf 

Další informace včetně ukázky systému naleznete také 

v prezentaci z května 2016 - Prezentace_system_vy-

kaznictvi.pdf 

Pokud budete mít zájem obrátit se dotazy ohledně on-

line SV přímo na MŠMT, lze se obrátit přímo na   

prevence@msmt.cz  (Do předmětu uvádějte, prosím, 

„on-line SV“) 

Autor: 

Mgr. Martina BUDINSKÁ 

vedoucí oddělení institucionální výchovy a prevence 

Odbor vzdělávání 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 7 

118 12 Praha 1 

tel: +420 234 811 331, e-mail: budinskam@msmt.cz 
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Mimořádné účelové pří-

spěvky a dotace v ob-

lasti prevence vyhlašo-

vané Královéhradec-

kým krajem  

Zastupitelstvo KHK 27. 3. 2017 

schválilo rozdělení mimořád-

ných účelových příspěvků  

(MUP) i pro oblast prevence. 

Celkové požadavky v oblasti 

prevence od školských příspěv-

kových organizací  kraje činily 

1 777 275 Kč, rozdělovalo se 

419 000 Kč. V Programech za-

měřených na prevenci riziko-

vého chování a  zdravý životní 

styl bylo rozděleno do 27 z 38 

projektů 360 000 Kč. V pro-

gramu Etická výchova ve ško-

lách bylo rozděleno celkem  

59 000 Kč, podpořeny byly 

4 žádosti ze 6.  MUP jsou již  

na účtech žadatelů. MUP obdr-

žely příspěvkové organizace 

na tento kalendářní rok. K vy-

účtování bude sloužit jednodu-

chý formulář, který bude zve-

řejněn na http://www.kr-kralo-

vehradecky.cz/scripts/de-

tail.php?pgid=152.  

Do 30. 3. 2017 mohly opráv-

nění žadatelé podat dotační žá-

dosti do 2 programů: Programy 

zaměřené na prevenci riziko-

vého chování a zdravý životní 

styl dětí a mládeže a Etická vý-

chova ve školách. Výsledky bu-

dou známy na konci června.  

V letošním roce se rozděluje do 

dotačních programů v oblasti 

prevence celkem 900 000 Kč. 

Neinvestiční dotace budou 

úspěšným žadatelům poskyt-

nuty na nastávající školní rok 

2017/2018. Zastupitelstvo 

KHK projedná návrh komise na 

svém zasedání dne 19.6.2017. 

 Autor: Dita Kosová 

 

Aktuality 

2/2017 

Informace k Systému výkaz-

nictví preventivních aktivit 

za KHK  

Pro šk. rok 2016/2017 zůstává výkaz 

v nezměněné podobě. Vyplňovat jej 

lze průběžně na http://www.preven-

tivni-aktivity.cz/. Požadované změny 

na základě podnětů budou zahrnuty  

do verze pro šk. rok 2017/2018. For-

mulář slouží jak ŠMP, škole samotné, 

tak metodikům prevence při PPP 

a SPC KHK a k vyhodnocení krajské 

koncepce za uplynulý rok. Současně je 

podkladem pro další postupy v oblasti 

primární prevence na všem úrovních. 

V případě nejasností při jeho vypl-

ňování se lze obracet na metodiky 

prevence při PPP a SPC KHK nebo 

na vykazy.prevence@nuv.cz.  

Jak MŠMT, tak KHK, tak metodici 

prevence při PPP a SPC KHK uvítají, 

když výkaz v systému za šk. rok 

2016/2017 vyplníte. Věříme, že se 

tento nástroj stane časem běžnou sou-

částí v oblasti primární prevence.  

Nabídka od KAM z.s. 

Nabízíme Vám preventivní programy 

na adiktologická témata (alkohol, kou-

ření, závislosti) v měsíci červnu s 50% 

slevou (t.j. za 300,-/1 lekce/2 hod): 

1) Říše snů - televize, počítačové hry, 

internet (3.- 5. třída); 2) Kouření – 

slepá ulička (5.-7. třída); 3) Pít či nepít 

(alkohol i jiné závislosti) (7.-9.třída). 

Poslední volné termíny jsou: 12.-14.6. 

a 22.6.2017.  

Dále nabízíme interaktivní dílny  "Ta-

jemství husích stop & Hus jak ho ne-

znáte", které se hodí do hodin vlasti-

vědy, světa kolem nás nebo  do děje-

pisu ve  výše uvedených termí-

nech ZDARMA (+ cestovné 8,-/ km). 

Dále Vás chceme informovat o men-

torském kurzu - Letní škola JOB 2017 

v inspirativním prostředí v Klášteře 

Broumov  od 20. do 24. srpna 2017. 

Na tuto akci lze využít „Šablony“ - 

více informací  ZDE.  

Autor: Vít Pospíšil, 603 183 494, KAM 

z.s.  
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Akce je určena široké veřejnosti. Nejčastějším hostem budou školy, proto jim bude přizpůsoben program.  

Pro ZŠ jsou připraveny doprovodné soutěže o hodnotné ceny. Přihlašování na akci není nutností. Partneři 

programu uvedení na letáku budou mít v areálu své vlastní stánky a své vlastní propagační materiály s tím, že 

např. Rodinné pasy budou malovat na obličeje, BESIP představí různé simulátory a trenažery. Občerstvení 

bude možné zakoupit ve stánku, zázemí poskytne Městská policie HK ve svém sídle na dopravním hřišti. 

Na akci Vás srdečně zve por. PhDr. Ondřej Moravčík, komisař oddělení tisku a prevence, KŘ PČR KHK. 

Kontakt: 974 522 202, 725 946 052, ondrej.moravcik@pcr.cz 

 

Aktuality 

2/2017 

MŠMT vydalo meto-

dické doporučení č. 22 

„Dodržování pravidel 

prevence vzniku pro-

blémových situací týka-

jících se žáků s poru-

chou autistického spek-

tra – (PAS) ve školách  

a školských zařízeních 

za účelem zajištění bez-

pečnosti a ochrany je-

jich zdraví“  
Materiál má sloužit jako 

pomůcka při nastavení 

systémové metodické podpory 

a práce s rodinou a školou  

či školským zařízením.  

Doporučení je včetně příloh 

dostupné na stránkách: 

http://www.msmt.cz/dodrzova

ni-pravidel-prevence-vzniku-

problemovych-situaci 

 

Specializační studium 

určené především škol-

ním metodikům pre-

vence  
Semiramis z.ú. nabízí od října  

akreditované specializační 

studium odpovídající  

vyhlášce č. 317/2005 Sb. § 9 

c). Studium obsahuje jak 

teoretické, tak praktické části 

v rozsahu 300 h. 

Cena kurzu je 22 000 Kč. 

Vzdělávání bude probíhat 

formou 16 dvoudenních 

setkání na Malé Skále, okres 

Turnov. Zájemci mohou 

vyplněnou přihlášku zasílat 

na cva@os-semiramis.cz  

do 30. 6. 2017.  

Více info je zveřejněno na 

http://www.kr-

kralovehradecky.cz/.  

 

Konference PPRCH 

„Prevence v resortech jako 

součást jedné skládačky“ 

proběhne v Praze již 18.-

19.9.2017 v prostorách 1. LF 

UK - http://www.pprch.cz/. 

 

Autor: Dita Kosová 
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Aktuality 
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Příklady dobré praxe  

ZŠ Úpice-Lány nyní volně navazuje na projekt 

„Prevence pro předškoláky“, který vznikl na zá-

kladě spolupráce oblastní metodičky prevence se 

ZŠ V Domcích v Trutnově, posléze se  ZŠ Bří 

Čapků v Úpici  (výroba omalovánek). 

Základem tohoto projektu je pohádkový příběh, 

který dětem v MŠ nebo žákům prvních či druhých 

ročníků ZŠ přiblíží určitou oblast rizikového cho-

vání.  

Pohádka „Jak to bylo s medvědy?“ rozpracovává 

téma rasismu, nezdravých vrstevnických vztahů  

a uprchlické krize. Žáci devátého ročníku v rámci 

hodin výtvarné výchovy se s příběhem seznámili, 

rozebrali ho a následně výtvarně ztvárnili. Ilustrace 

jsou různorodé, takže velkým úkolem je pak sesku-

pit podobné kresby a vytvořit ucelenou omalovánku 

k danému příběhu. 

Celou akci jsme doplnili krátký seznámením s po-

hádkovým příběhem, a to ve formě převyprávění 

pohádky některými žáky, kteří se podíleli na výrobě 

omalovánek. Nebude chybět ani předání omalová-

nek dětem v MŠ nebo žákům na ZŠ. Tato akce pro-

běhne v MŠ v Úpici, na ZŠ v Pilníkově 

a MŠ a ZŠ v  Batňovicích. 

Jedná se o prevenci finančně dostupnou, prevenci, 

která zahrne několik různorodých skupin dětí. Do-

plnit se dá nacvičením divadelního představení, což 

už bylo realizováno v minulosti několika školami 

na prvním i druhém stupni (ZŠ Úpice-Lány, ZŠ Bří. 

Čapků v Úpici, ZŠ R. Frimla v Trutnově, MŠ a ZŠ 

Pilníkov).  

Celou akci organizují a realizují: 

Mgr. Lenka Mikesková, školní psycholog 

Mgr. Iveta Jiříčková, metodik prevence 

Iveta Votočková, výchovný poradce 

 
Autor: Lenka Mikesková 

Už rok se spolu „učíme učit“ 

12. dubna jsme oslavili v Aufori první výročí sku-

piny „učíme se učit“, která se tak stala součástí 

programu „Učí (se) celá rodina“. Od té doby pro-

běhlo již 32 skupin. Na skupině pracuje lektorka se 

skupinou dětí pomocí tzv. Feuersteinovy metody 

instrumentálního obohacování (FIE), která pomáhá 

rozvíjet schopnost myslet a učit se. 

 

V průběhu roku se do skupiny zapojilo 6 dětí, které se 

setkávaly každý týden v prostorách Aufori. První rok 

jsme oslavili a hodnotili společně s oběma lektorkami, 

Mgr. Hanou Burešovou a Ing. Lucií Černohorskou. 

Rozhovor s nimi vedla Mgr. Nela Henclová, sociální 

pracovnice a koordinátorka programu. 

Skupina „učíme se učit“ je  určena dětem z chudých 

rodin, které mají problémy zvládat požadavky školy.  

Co ovlivnilo vaše rozhodnutí pracovat  

v Aufori právě s touto cílovou skupinou? Hanka: V prů-

běhu své pedagogické praxe jsem touto metodou pra-

covala nejprve se žáky se specifickými poruchami 

učení. Poměrně brzy jsem mohla zaznamenat, jak se 

postupně mění jejich přístup k učení. To mě přesvěd-

čilo, že práce s FIE má ve školském prostředí své 

opodstatnění. Do cesty mi přišla nabídka od Aufori  

a já jsem věděla, že této cílové skupině by práce s FIE 

mohla pomoci.  

Co vás na této práci baví? Hanka: Líbí se mi, že žádná 

lekce není stejná, přestože pracujeme s materiály, které 

by se v současné „přetechnizované“ době mnohým 

mohly zdát neatraktivní, jde vlastně jen o tužku a papír. 

Nikdy dopředu přesně nevím, jak děti budou reagovat, 

jak jim práce s daným instrumentem půjde. Když pak 

udělají pokrok, naučí se nějaký postup, který dovedou 

přenést do nového nebo těžšího úkolu, je to pro mě nej-

lepší zpětná vazba. 

Lucka: Mně se zase líbí ta dynamika, která je do listů 

zanesena. Vše se propojuje se životem a navazuje 

na něj. Nejen děti, ale i dospělí se pak lépe orientují jak 

v životě, tak ve svých problémech. 

Jak hodnotíte rok realizace skupiny? Hanka: Myslím, 

že je ještě brzy hodnotit úspěšnost programu, protože 

práce s FIE je velmi odlišná ve srovnání s běžnou výu-

kou, se kterou se děti setkávají denně ve škole. Musí si 

nejprve zvyknout na jiný způsob práce, naučit se trpě-

livosti, pracovat na sobě.  
Bylo by přesto možné zhodnotit, zda děti za dobu rea-

lizace skupiny dosáhly nějakých pokroků? Jak se dětem 

daří práce s instrumenty? Hanka: Skupinu jsme zahá-

jili instrumenty Uspořádání bodů a Porovnávání. Pra-

covali jsme především na impulzivitě v jednání dětí, 

nesystematickém přístupu k plnění úkolů, trénovali 

jsme jejich mluvený projev, schopnost řešit nečekaný 

problém. Mezi dětmi jsou velké individuální rozdíly, 

některým šla práce s konkrétními instrumenty rychleji 
a bez větších problémů. Obecně však můžu říci, že se 

u všech dětí zlepšilo jejich soustředění, že se některé 

postupy a strategie práce naučily převádět do nových 

úkolů. Hodně energie nás také stálo pečování o naše 

vztahy ve skupině.  

Lucka: Když jsem se blíže seznámila se skupinou dětí, 

rozhodla jsem se zařadit do lekcí také nově pracovní 

list Rozpoznání emocí. Emoce jsou v našem životě dů-

ležité a je dobré je poznat a umět s nimi pracovat. 

Ovlivňují naši výkonnost i schopnost komunikovat 

s druhými – a to nejen na skupině. 
Děkujeme oběma lektorkám za nadšení, se kterým ke 

skupinám „učíme se učit“ přistupují i jejich laskavý 

přístup k dětem. Přejeme si, aby skupiny dětem pomá-

haly i v dalším roce.                       Autor: Aufori, o.p.s 
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Na dotazníkové šetření zabý-

vající se zabezpečením budov 

škol a seznámením pedagogů 

s postupem v krizové situaci 

způsobené vstupem aktivního 

útočníka ve školách odpově-

dělo na jaře letošního roku 105 

ZŠ a  38 SŠ – celkem 143 škol.  

Z dotazníku vyplynulo, že 701 

účastníků proškolila PČR, 205 

ředitel školy po absolvování 

semináře v r. 2015, 61 bezpeč-

nostní technik, 56 bezpeč-

nostní agentura.  

V oblasti objektové bezpeč-

nosti je 136 škol zabezpečeno 

kartami/čipy, 135 má zamčené 

dveře či zvonek; 113 pedago-

gický dohled, 85 škol-

ník/vrátný, 72 bezpečností ka-

mery, 19 vstup po zadání kódu. 

Dotazník dále zjišťoval výši in-

vestic do zabezpečení budov. 

Pohybovaly se v rozmezí  od 0 

do 750 000 Kč. Nejčastěji bylo 

investováno okolo 25 000 Kč,  

tj. 28 % respondentů. Králové-

hradecký kraj vyčlenil v r. 

2016 z kap. 14 částku  

5 120 000 Kč, z Fondu rozvoje 

a reprodukce majetku kraje 

402 000 Kč, z Fondu investic 

1 429 000 Kč, dohromady  

6 951 000 Kč na zabezpečení 

budov. 

PČR plánuje další nabídku se-

minářů pro pedagogické sbory, 

vedení školy – zdarma, viz 

http://www.kr-kralovehra-

decky.cz/nabidka. . Služby na-

bízí i právnické osoby, např. 

Presafe z.s. za 6 000 Kč.  

 

Doporučení: bezpečnostní au-

dit, lékárničky do tříd.  
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