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Vyhlášení výsledků soutěžte o ceny s projektem Kraje pro bezpečný internet „KPBI“   
Dne 15. 11. 2015 byla oficiálně ukončena soutěž pro žáky v rámci projektu KPBI. V prostorách 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje proběhlo dne 19. 11. 2015 losování výherců z řad 

úspěšných řešitelů e-learningového kvízu pro žáky. Soutěž probíhala ve 3 věkových kategoriích.   
Slavnostní předání cen za účasti představitelů Královéhradeckého kraje a společnosti Microsoft, s.r.o. proběhlo 

dne 16. 12. 2015, a to za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France, Mgr. Táni Šormové, 

členky Rady KHK a zástupkyně společnosti Microsoft, Ireny Brifordové. Reportáž ze slavnostního předání je  

ke stažení na http://www.kr-kralovehradecky.cz/. 

Hlavním cílem projektu KPBI je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence  

a pomoci. Projekt je cílen i na další skupiny, jako jsou rodiče, sociální pracovníci i pedagogové. Do projektu se 

v letošním roce zapojilo 10 krajů.  

Z našeho kraje bylo 500 úspěšných řešitelů žákovského e-kvízu (6. místo mezi kraji). Ve věkové kategorii 6-8 

let byla vylosována Lucie Vlasáková ze ZŠ a MŠ Dolní Branná, okres Trutnov. Současně se tato škola stala 

nejúspěšnější nejvyšším počtem úspěšných řešitelů soutěže. Úspěšných řešitelů bylo 18. 

Ve věkové kategorii 9-12 let byla vylosována Kateřina Vopršalová ze ZŠ Husitská 1695, Nová Paka. V této 

věkové kategorii zvítězila ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov. Úspěšných řešitelů bylo 195. 

Ve věkové kategorii nad 13 let byla vylosována Adéla Sádlová ze ZŠ a ZUS Rtyně v Podkrkonoší. V této 

věkové kategorii zvítězilo mezi školami Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324. 

V této věkové kategorii bylo nejvíce úspěšných řešitelů, a to 286.  

Výherkyně si odnesly XBOX, tablet či mobilní telefon Lumia.  Současně byly oceněny 3 nejúspěšnější 

školy, které obdržely od Královéhradeckého kraje finanční dar ve výši 10 000 Kč.  

V současné době jsou stále volně přístupné e-learningové kurzy pro žáky. Více na www.kpbi.cz. Vzhledem 

k důležitosti této problematiky plánuje odbor školství uspořádat na toto téma v příštím roce seminář 

pro pedagogy.          Autor: Dita Kosová 

 

 

 

 

 

Dotační program pro 

programy primární 

prevence rizikového 

chování dětí 

a mládeže na r. 2016 

vypisovaný MŠMT  

 
V rámci dotační komise 

pořádané MŠMT dne  

26. 11. 2015 v Praze bylo 

doporučeno k podpoře 

celkem 10 projektů z 18 

podaných subjekty půso-

bícími 

v Královéhradeckém 

kraji, a to v celkové výši 

dotace Kč 712 600.  

 

Doporučeny jsou  projekty 

5 základních škol, 1 střední 

školy, 2 nestátních 

neziskových organizací, 2 

projekty PPP KHK. Vý-

sledky jsou od 18.12.2015 

zveřejněny na 

http://www.msmt.cz/vzdel

avani/.  

 

Na r. 2016 zaznamenal náš 

kraj propad poskytnutých 

finančních prostředků od 

MŠMT – finance jsou 

přidělovány dle počtu žáků 

v kraji nikoliv dle objemu 

žádostí.  

 

Film Na hraně 

Na webových stránkách 

http://www.prevence-

info.cz/filmove-projekty/ byl 

zveřejněn film o problematice 

manipulace včetně manuálu 

pro práci pedagogů se třídou.  

Autor: Dita Kosová 
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Aktuality 

4/2015 

Rizikové formy chování českých 

a slovenských dětí v prostředí inter-

netu 
Centrum prevence rizikové virtuální 

komunikace Pedagogické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci, Mgr. Kamil Kopecký, 

Ph.D. a kol., vydalo novou monografii s názvem 

Rizikové formy chování českých a slovenských 

dětí v prostředí internetu. Cílem publikace je 

představit čtenářům rizika, kterým jsou v 

prostředí internetu české a slovenské děti 

vystaveny a navrhnout řešení, která umožní tato 

rizika účinným způsobem snížit.  

I když čeští žáci dle světové studie obsadili 

první místo v testování počítačové gramotnosti, 

ne vždy se bohužel v kyberprostoru chovají 

bezpečně. Případů, které řeší i PČR bohužel 

přibývá. Online komunikace provází 

desinhibiční efekt (odkládání zábran). Publikace 

se zabývá kyberšikanou, sextingem, útoky na 

účty elektronického bankovnictví (phishing), 

podvodnými mobilními platbami, trollingem a 

webcam trollingem, dětskou prostitucí, 

netolismem (on-line závislosti).  

Primární prevenci rizikového chování je 

věnována 7. kapitola. 8. kapitola se zabývá 

zkušenostmi s realizací programu školské 

primární prevence.   

 

Knihu v elektronické podobě nalez-

nete 

 

 

Internet je médium, jehož růst a proměny 

neustále pokračují. Vzhledem k stále 

aktuálnímu tématu a problémům, které tento 

virtuální svět přináší, doporučujeme 

se s publikací seznámit.  

                                   Autor: Dita Kosová 

 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kpbi-85520/
http://www.kpbi.cz/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/programy-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-pro
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/programy-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-pro
http://www.prevence-info.cz/filmove-projekty/na-hrane/na-hrane-film-o-problematice-manipulace
http://www.prevence-info.cz/filmove-projekty/na-hrane/na-hrane-film-o-problematice-manipulace
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Centrum primární prevence výrazně 

rozšířilo svou působnost v Královéhra-

deckém kraji 

Centrum primární prevence, fungující  

od roku 2003 pod nestátní neziskovou organi-

zací Semiramis o. s., začalo v letošním roce 

rozšiřovat své služby v Královéhradeckém 

kraji. Kromě větší kapacity, kterou centrum 

nyní disponuje, zaznamenávají jeho pracovníci i 

stoupající zájem škol. „Aktuálně jsou programy 

primární prevence rizikového chování zabezpe-

čeny již ve třiceti školách Královéhradeckého 

kraje, přičemž devatenáct z nich se do projektu 

zapojilo právě v letošním roce,“ říká Miroslav 

Zavadil, ředitel Semiramis o. s. Celkově se pod-

le něj zatím jedná o zhruba 110 tříd a 2500 žáků, 

v brzkém výhledu je ale očekáván další nárůst. 

„Zájem královéhradeckých škol nás příjemně 

překvapil. Proto bych chtěl touto cestou ještě 

jednou poděkovat všem školám za projevenou 

důvěru a spolupráci a krajskému úřadu za pod-

poru, díky které můžeme naše služby realizo-

vat,“ dodává Zavadil. Nejčastěji zastoupenými 

třídami jsou, podle jeho informací, zejména 

šesté ročníky, ve kterých programy všeobecné 

primární prevence standardně začínají. 

Základním kamenem primární prevence riziko-

vého chování, kterou Semiramis o. s. poskytuje, 

je nejen široké spektrum řešených témat, ale  

i dlouhodobý a navazující program, který se 

žákům věnuje kontinuálně a v úzké spolupráci 

s pedagogickým personálem i rodiči pružně 

reaguje na témata, která se během preventivního 

programu ve třídě otevírají. 

Centrum primární prevence nabízí preven-

tivní programy pro první i druhé stupně zá-

kladních škol a nižší stupně víceletých gym-

názií. Na prvním stupni (1. – 3. ročník), kde 

není vstup externího odborníka považován 

za vhodný a efektivní, nabízí centrum školním 

metodikům a třídním učitelům plnou podporu 

při realizaci programu „Kočičí zahrada“, 

ve kterém kočky – coby hlavní hrdinové příběhu 

- prožívají společná dobrodružství, řeší své kaž-

dodenní starosti a úspěchy i neúspěchy. Pro 

druhý stupeň a 4. a 5. ročník prvního stupně 

základních škol pak centrum přichází s nabídkou 

programů všeobecné dlouhodobé primární pre-

vence rizikového chování. Programy jsou určeny 

vždy pro konkrétní školní třídu, se kterou se 

lektoři setkávají minimálně jednou za pololetí. 

Počet setkání i hodinovou dotaci lze navýšit 

na základě požadavku školy.  
 

 

 2/5 

Dotační programy Krá-

lovéhradeckého kraje 

v oblasti prevence bu-

dou vyhlášeny 

25.1.2016 

Předběžně Vás informuje 

o tom, že Královéhradecký 

kraj na rok 2016 chystá pro 

žadatele o dotace malé změny 

v závislosti na zřizovateli 

žadatele.  Více na 

http://www.kr-

kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-
kraje/granty-dotace/. 

Pro subjekty zřizované jiným 

zřizovatelem než je 

Královéhradecký kraj zůstávají 

dotační programy: 16SMP01 

Programy zaměřené  

na prevenci rizikového 

chování a zdravý životní styl 

dětí a mládeže a 16 SMP03 
Etická výchova ve školách.  

Subjekty, jejichž zřizovatelem 

je Královéhradecký kraj budou 

žádat o mimořádný účelový 

příspěvek (MUP) v Dotisu 
(krajském dotačním portále) 

Výzvy budou vyhlášeny   

od 25.1.2016 do 31.3.2016 

pro „cizí“ subjekty. Do 

28.2.2016  budou moci 

žádosti podávat příspěvkové 

organizace kraje.  

Více informací bude v lednu 

zveřejněno na http://dotace.kr-

kralovehradecky.cz/Modules/

DOTIS/Pages/Public/GrantPro
grams.aspx.  

O vyhlášení dotací budou 

školy informovány 

prostřednictvím e-mailů 

metodiků prevence při PPP 
KHK.  

Autor: Dita Kosová 

 

 

 

Aktuality 

4/2015 
Programy jsou vedeny interaktivní formou 

s využitím řady psychosociálních her, tech-

nik a prvků zážitkové pedagogiky. Prostřed-

nictvím zážitku jsou žákům předávány pozi-

tivní životní hodnoty a postoje, pravdivé 

informace o různých formách rizikového 

chování a v celém průběhu programu se 

plnohodnotně pracuje s tématy, jako jsou 

zdravý životní styl, podpora sebevědomí, 

zdravá komunikace, pozitivní mezilidské 

vztahy, práce s agresivitou, s intolerancí, 

sebeovládáním, asertivitou, odmítáním, 

stresovými situacemi a např. i s úzkostí. 

Program pro druhé stupně (příp. 4. – 5. 

ročník prvního stupně) je modifikován do 

dvou variant – první z nich je program 

všeobecné dlouhodobé primární prevence 

se zaměřením na návykové látky a pro-

gram zaměřený na rizikové chování 

a zdravý životní styl, ve druhé se jedná 

o selektivní dlouhodobou primární pre-

venci rizikového chování pro druhé stup-

ně ZŠ praktických. 

 
Na preventivní programy úzce navazují 

další služby - intervenční programy  

a práce s jedincem a jeho rodinou, dlou-

hodobé vzdělávání školních metodiků 

prevence a tzv. preventivní servis. Cílem 

intervenčních programů je zajistit pomoc 

škole, třídnímu kolektivu, ohroženému je-

dinci a jeho rodině v případě již existujících 

problémů. Využívána je primárně síť zaří-

zení Laxus o. s. / Semiramis o. s., ale i spo-

lupráce s orgány sociálně-právní ochrany 

dětí. Služby pro školní metodiky prevence 

pak zahrnují kromě specializačního studia 

i dlouhodobou podporu při tvorbě funkčních 

nástrojů pro předcházení a řešení rizikového 

chování žáků. Preventivní servis, který 

nabídku Centra primární prevence uzavírá, 

zahrnuje podporu při tvorbě minimálního 

preventivního programu, získávání finanč-

ních prostředků pro preventivní aktivity, 

pravidelné setkávání školních metodiků 

nebo např. individuální i skupinovou super-

vizi. 

 

Více informací poskytne: 

Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS. 

Odborný garant 

Tel.: +420 723 179 409 

E-mail: exnerova@os-semiramis.cz 

Web: http://www.os-semiramis.cz 

 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/granty-dotace/dotace-2016/upozorneni-k-dotacnim-programum-kralovehradec-keho-kraje-_-rok-2015-2016-85140/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/granty-dotace/dotace-2016/upozorneni-k-dotacnim-programum-kralovehradec-keho-kraje-_-rok-2015-2016-85140/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/granty-dotace/dotace-2016/upozorneni-k-dotacnim-programum-kralovehradec-keho-kraje-_-rok-2015-2016-85140/
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
mailto:exnerova@os-semiramis.cz
http://www.os-semiramis.cz/
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Dětský diagnostický ústav (DDÚ) a Stře-

disko výchovné péče Hradec Králové 

(SVP) v roce 2016 

 

Dětský diagnostický ústav a SVP HK připravil 

s platností od 1. ledna 2016 ve svém programu 

organizační změny upravující strukturu 

poskytovaných služeb vyplývající z aktuálních 

požadavků a potřeb  klientů školského zařízení 

i spolupracujících subjektů.  

 

Z důvodu, že o nabízené služby celodenního 

stacionáře na pracovišti Střediska výchovné péče 

v Brandlově ulici nebyl již dlouhodobě ze strany 

klientů potřebný zájem a kapacita tohoto pracoviště 

tedy nebyla využitá, bude zde od 1. 1. 2016 

nabídnuta jiná odborná služba, která je aktuálně 

stále více požadovaná a vysoce potřebná. Jde o 

prodlouženou výchovně terapeutickou péči o děti 

přijaté do DDÚ Hradec Králové základě 

rozhodnutí soudu nebo žádosti rodičů, jejichž 

osobnostní charakteristiky a typy problémů 

akcentují potřebu více stabilního prostředí v rámci 

činnosti vyčleněné skupiny, s důrazem  

na poskytování souvisejících ambulantních služeb  

a poradensko terapeutické pomoci jejich rodinám.  
 

Jedním z cílů tohoto výchovně terapeutického 

a stabilizačního programu, nabízeného nejčastěji 

v délce přesahující standardní 2 měsíční pobyt, bude 

návrat dětí do rodin, včetně poskytování následné 

podpory. Prakticky půjde o dílčí  obnovení  

osvědčeného programu dlouhodobé péče o děti 

 s „hraničními“ problémy, které byly v rámci 

institucionální výchovy připravovány a směrovány pro 

zvládnutí prostředí dětských domovů rodinného typu, 

nebo pro návrat do rodinné, případně náhradní rodinné 

péče. Součástí programu pro přijaté děti bude 

propojení činností vedených odbornými pracovníky 

tohoto pracoviště s aktivitami a programy dostupnými 

ve městě a jeho okolí a související příprava dětí  

na zvládání mimoústavního prostředí vyžadující 

posílení jejich příslušných osobnostních kompetencí. 

  

Dalším potřebným organizačním opatřením školského 

zařízení bude funkční a dispozičně stavební 

propojení pobytové a ambulantní části SVP HK, 

které bude nabízet komplexní preventivně výchovné, 

poradenské a terapeutické služby v ulici Říčařova,  

v oddělené části budovy stávajícího Dětského 

diagnostického ústavu. Středisko v těchto nově 

rozšířených prostorách může nabídnout požadované 

zvýšení kapacity o 4 lůžka pro pobytové služby, 

včetně možnosti částečného zachování nabídky 

celodenního programu stacionáře. 

 

 Funkční a dispoziční propojení ambulance 

s pobytovým programem, umístěné v jednom objektu 

zvýší efektivitu, řízení a komplexnost poskytovaných 

služeb, včetně sdílení a předávání informací v rámci 

organizace i koordinaci činností nabízených klientům.  

 

 

 

 

 

Stávající praxe nepotvrzuje obavy z menší 

dostupnosti SVP HK umístěného v Říčařově ulici  

pro motivované klienty střediska, ani z umístění 

střediska v oddělené části objektu diagnostického  

ústavu.  

Vzhledem k situaci, kdy se zvyšuje zájem o smluvní 

pobyty v diagnostickém ústavu, včetně souvisejících 

ambulantních služeb  i počet soudem umístěných dětí 

do programů středisek  výchovné péče,  je naopak 

propojení služeb a možnost jejich vnitřní diferenciace 

v rámci právního subjektu školského zařízení vítaným 

parametrem.     

O těchto organizačních změnách budou v průběhu 

prosince a ledna informovat webové stránky DDÚ  

a SVP HK -  http://www.ddu-hk.cz/.  

 

Těšíme se na spolupráci a přejeme klidné a radostné 

prožití svátků vánočních a mnoho zdaru v novém 

roce. 

 

Za pracovníky školského zařízení 

     

  PhDr. Pavel Janský, Ph.D. 

  ředitel 

   
  

 
 

 

A jaké máme reference na SVP z praxe?  

 

 

Výměna zkušeností 

 

Dne 5. 11. 2015 celý pedagogický sbor naší ZŠ 

v Dobrém navštívil Středisko výchovné péče Návrat 

v Hradci Králové. Po krátké prohlídce následovala 

beseda – jak jinak - o školství. Seznámili jsme  

se s chodem tohoto zařízení, zařazovaných klientech, 

přístupu rodin, prostě celkově o úskalích dnešní doby 

a dětí. Přijetí bylo vřelé a všichni pracovníci zcela 

otevření. Návštěva byla přínosná, protože jsme se 

mohli seznámit s problémy i způsoby jejich řešení 

na jiném typu školy. 

           Autor: Mgr. Blanka Rašková, ředitelka školy 
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MŠMT vyhlašuje  roz-

vojový program Podpo-

ra implementace Etické 

výchovy do vzdělávání 

v základních školách 

 a v nižších ročnících 

víceletých gymnázií v 

roce 2016 v souladu s § 171 

odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský 

zákon).  

Vyhlášením rozvojového 

programu bude posílen důraz 

na rozvoj odborných 

kompetencí učitelů a zvýšení 

kvality výuky etických témat 

na školách v souladu s RVP 

ZV.  

 Program je určen právnickým 

osobám vykonávajícím činnost 

základní školy nebo nižšího 

ročníku víceletého gymnázia.   

Termín pro přijímání žádostí 

je do 15. ledna 2016  

Více informací na webu 

rozvojovy-program-na-

podporu-implementace-eticke-

vychovy-do 

 

Školní informační ka-

nál  

Ke stažení je nové číslo infor-

mačního Newsletter 4/2015.  

Přináší např. informace  

o vyhlášení ankety Dětský čin 

roku, edukačním projektu 

Cesta do země obchodu, který 

je určen školám a má sloužit 

jako pomůcka při volbě bu-

doucího povolání žáků, 

o novém videospotu Linky 

bezpečí aj.  Ke stažení na  

http://news.sikcz.cz/nsl/15121

6/ 

Autor: Dita Kosová 
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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  naleznete na 

http://www.pppkhk.cz/.  

 

A.N.O. – stanovisko 

k projektu „Protidro-

gového vlaku – Revolu-

tion train“.   

Asociace nestátních 

neziskových organizací 

poskytujících adiktologické 

a sociální služby pro osoby 

ohrožené závislostním 

chováním ve svém článku 

vyjádřili stanovisko k výše 

uvedenému projektu se 

závěrem, že tento projekt 

spadá do kategorii 

neefektivní primání prevence 

a využívá zastaralé metody a 

přístupy, nezapadající do 

dlouhodobé celonárodní 

strategie. 
Tyto metody a přístupy jsou na 

základě odborných výzkumů 

v oblasti primární prevence 

rizikového chování 

považovány za neefektivní, 

návodné a v některých 

případech i ohrožující směrem 

k cílové skupině dětí a 

mladistvých. Toto stanovisko 

před časem povrdilo i MŠMT.  

Více na http://stanovisko-k-

protidrogovemu-vlaku 

 

Autor: Dita Kosová 

o

 

h

t
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Prostor Plus o.p.s.  

V průběhu měsíce září realizoval Prostor Plus o.p.s. 

Programy primární prevence čtyři adaptační kur-

zy pro dvě šesté třídy základní školy v Hradci 

Králové Kuklenách a pro dva první ročníky 

Střední průmyslové školy v Kolíně. Na základě 

nabídky odborných služeb byly programy primární 

prevence osloveny ze strany metodiků prevence 

obou škol s poptávkou o 1,5 denní adaptační kurz 

pro jednu třídu. Důvodem realizace adaptačního 

kurzu bylo nové vytvoření třídního kolektivu ve 

školním roce 2015/2016.  Cílem adaptačních kurzů 

je v nové třídě podpořit proces vzájemného poznání 

se v kolektivu, podpora seznámení žáků s třídním 

učitelem a poskytnutí náhledu na třídu mimo školní 

vyučování třídnímu učiteli. Dílčím cílem je také 

usnadnění přestupu na další stupeň vzdělávání.  

Adaptační kurzy jsou postaveny na vhodné kombi-

naci technik zážitkové pedagogiky, pedagogiky 

volného času, prvků komunitní práce aj. 

V neposlední řadě jsou žákům nabídnuty sportovní 

a relaxační aktivity. Adaptační kurz umožňuje 

formou prožitku pracovat na kooperaci a spolupráci 

celého třídního kolektivu včetně třídního učitele,  

na rozvoji komunikace (domluva, zdravé sebepro-

sazení, práce s konfliktem, udílení 

a přijímání zpětné vazby), na vytváření důvěrného 

prostředí ve skupině a prohlubování vztahů  

na základě skupinové dynamiky. Nedílnou součástí 

každého adaptačního kurzu je mapování očekávání 

a obav žáků a studentů z přestupu na další stupeň 

vzdělávání.  

V týdnu od 8. do 10. září jsme realizovali dva 

adaptační kurzy pro šesté ročníky ZŠ v Kuklenách. 

Setkání proběhla v kempu Starý rybník nedaleko 

Hradce Králové a účastnilo se ho celkem 40 žáků 

a 2 pedagogové.  

Realizace adaptačního kurzu pro Střední 

průmyslovou školu v Kolíně proběhla ve dnech 29. 

září do 2. října v rekreačním a sportovním zařízení 

U starého rybníka ve Zbraslavicích, kde mohli 

studenti následně využít dalších sportovně 

adrenalinových aktivit, jako jsou lanové překážky, 

paintball aj. Adaptačního kurzu se účastnilo celkem 

25 studentů prvního ročníku střední školy a 10 

studentů středního odborného učiliště. Pracovníci 

velmi pozitivně hodnotili motivaci  

a přístup všech žáků a studentů k celému kurzu. 

Jednotlivé třídy pracovaly poctivě a poukázaly tak 

na týmovou spolupráci celého kolektivu.    

Adaptační kurzy byly vytvářeny dle zakázky 

příslušné školy a nabídly účastníkům nevšední 

zážitky v novém kolektivu, které byly pozitivně 

hodnoceny žáky a studenty, pedagogickými 

pracovníky a v neposlední řadě také pracovníky 

programů primární prevence.  

 

Kontakt: Mgr. Jolana Němcová, vedoucí programů 

primární prevence, jolana.nemcova@os-prostor.cz 

 

  

  

RODINNÉ PORADENSTVÍ A RODIN-

NÁ TERAPIE 

Centrum primární prevence Semiramis o.s. 

ve spolupráci s Ambulantními centry Laxus o.s. 

nabízí školám zapojeným v Programu dlouhodobé 

primární prevence rizikového chování možnost odka-

zovat rodiny dětí, které mají nejrůznější potíže,  

do služeb rodinného poradenství. 

 

O JAKOU SLUŽBU SE JEDNÁ 

Naše centra podporují rodinu jako jedinečné a pro dítě 

nenahraditelné místo zdravého vývoje. Poskytují 

dlouhodobé odborné poradenství, pomoc a podporu 

rodině jako celku. Poskytované služby vedou  

ke zlepšení kvality rodinného soužití, včetně překo-

nání či odstranění problémů za pomoci přirozených 

zdrojů rodiny. 

 

KOMU JE SLUŽBA URČENA 

Cílovou skupinou jsou ohrožené rodiny s dětmi, 

ve kterých se vyskytuje jakákoliv forma rizikového 

chování (problematické vztahy, role, pravidla; zane-

dbávání základní péče o děti, ohrožení jejich vývoje; 

kriminalita, agrese, užívání drog, poruchy chování, 

poruchy přijmu potravy apod.). 

 

JAK SLUŽBA PROBÍHÁ 

Specifikem naší práce je, že pracujeme v tzv. pora-

denském páru. Na každém sezení s rodinou budou 

vždy přítomni 2 pracovníci, žena a muž. První sezení 

je zejména informativní, vzájemně se seznamujeme 

a poznáváme. Mluvíme o životní situaci a důvodech, 

proč rodina hledá pomoc. Dále se setkáváme 

v průměru 1x za 14 dní a pracujeme na změně nebo 

zlepšení situace, se kterou rodina přichází 

 

NA KOHO SE OBRÁTIT, JAK SE OBJEDNAT 

Objednání musí proběhnout na níže uvedených kon-

taktech. S objednáním samozřejmě může rodině 

pomoci školní metodik prevence, školní psycholog 

či třídní učitel. Stačí zavolat, informovat pracovníky 

o tom, že se jedná o rodinu odkázanou ze školy zapo-

jené do preventivního programu a domluvit si termín. 

Objednací doba se pohybuje okolo 14 dnů.  

Veškeré informace jsou důvěrné a služby jsou 

poskytovány zdarma. 

 

 

Ambulantní centrum Hradec Králové: 

+420 777 033 618 

Ambulance.hradec@laxus.cz 

Pracovníci: Bc. Kateřina Kozáková, DiS., 

Mgr. Ing. Jiří Staníček 
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ZAJÍMAVÉ ODKAZY TÝKAJÍCÍ SE 

PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB A DROG 
 

Vznikla nová příručka o práci v ghettě. Světlo 

světa spatřila nová příručka "Ako sa otvárať 

komunite v mestskom gete?". Autorem je Detský 
fond Slovenskej republiky (DF SR) 

http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_c
ontent&task=view&id=5139 

 
Role sociálních pracovníků v reformě péče 

o duševně nemocné - 
http://www.socialninovinky.cz/novinky-v-socialni-

oblasti/509-role-socialnich-pracovniku-v-reforme-

pece-o-dusevne-nemocne. 
 
Článek o podávání alkoholu dětem a mladistvým 

naleznete na drogovém informačních serveru 

http://www.drogy.net/aktuality/z-domova/vystraha-

policie-nepomohla-podniky-stale-nalevaji-
mladistvym-alkohol.html. 

 

Není černý trh s náhražkou heroinu spíš úspěch?  

http://www.respekt.cz/na-zdravi/neni-cerny-trh-s-

nahrazkou-heroinu-spis-uspech 

 

Diagnóza F o „toxidůchodcích“: Můžou žít ještě 

kus dobrého a užitečného života http://www.rozhlas.cz/radiowave/diagnozaf/_zprav
a/diagnoza-f-o-toxiduchodcich. 
 

 

Klinika adiktologie 1. LF UK Praha  
zveřejňuje na svém portále cenné informace 

v oblasti prevence rizikového chování. Ke stažení 

jsou (bohužel jen dočasně!) vzniklé materiály 

v rámci projektu VYNSPI I a VYNSPI II.  

Doporučujeme zabývat se např. monografiemi, 

dostupnými  na  webových stránkách kliniky 

http://www.adiktologie.cz/cz/articles/17/Monografi
e  

 Výkladový slovník základních pojmů škol-

ské prevence rizikového chování 

 Prevence rizikového chování ve školství 

 Programy a intervence školské prevence 

rizikového chování v praxi 

 Kvalita a efektivita v prevenci rizikového 

chování dětí a dospívajících 

 Příklady dobré praxe programů školské 

prevence rizikového chování 

  

Mezi učebnicemi naleznete mimo jiné  např. 

 Metodika vedení třídnických hodin 

 Metodika práce s dětmi na 1. stupni 

ZŠ. Výběr technik k akreditovanému 

programu 

Autor: Dita Kosová 

Nabídka organizace 

RIAPS TRUTNOV - 

KONTAKTNÍ CEN-

TRUM 

 

Kontaktní centrum nabízí 

ANONYMNÍ 

PORADENSKOU 

SKUPINU, na níž můžete pod 

vedením odborníků sdílet 

sdílet své zkušenosti ze soužití 

s člověkem, který nadměrně 

pije ALKOHOL, UŽÍVÁ 

JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY 

ČI LÉKY. Pokud jste rodič, 

partner, příbuzný či přítel  

a potýkáte se u svého blízkého 

s takovýmto problémem, 

přijďte mezi další lidi, kteří se 

ocitli v podobné situaci jako 

vy. 

Získáte psychickou podporu, 

nový pohled na vaši situaci, 

zjistíte, jak se s podobným 

problémem vypořádávají  

v jiných rodinách. Dozvíte se 

užitečné rady a způsoby, jak 

svým blízkým účinně pomoci 

a zároveň nezničit sami sebe. 

Anonymní skupina pro rodiče 

a osoby blízké 

JAK? ANONYMNĚ, BEZ 

OBJEDNÁNÍ, ZDARMA 

KDY? Každé 3. pondělí v 

měsíci, 17,00 - 18,30 hod. 

 

ZAČÍNÁME 21. 12. 2015  

 

RIAPS 

Procházkova 818 

Trutnov 541 01 

vchod „B“, z boku budovy 

Mgr. Ondřej Čalovka, Mgr. 

Olga Trunečková 

tel.: 499 828 144, mobil: 731 

441 267 

e-mail: kcentrum@riaps.cz;  

www.riaps.cz 

 

Autor: Mgr. Ondřej Čalovka 
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POZNÁVÁME, JAK ZDRAVĚ ŽÍT 

ANEB „PRO AKTIVNÍ ŽIVOT NE-

STAČÍ JEN ENCYKLOPEDICKÉ 

ZNALOSTI“ 
 

ZŠ a MŠ Josefa Gočára, Tylovo nábřeží, Hradec 

Králové a partnerské školy ZŠ a MŠ Skřivany, 

Masarykova ZŠ a MŠ Hradec Králové – Plotiště, 

ZŠ a MŠ Hradec Králové – Svobodné Dvory a ZŠ 

Opočno spojily své síly a v rámci ESF Investice 

do vzdělávání, operačního porgramu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost spolupracovaly na skvělých 

aktivitách.   

Projekt byl podpořen částkou téměř 9 miliónů korun  
a byl zaměřen na poznávání různých oblastí zdravého 

životního stylu zajímavou formou a na zkvalitnění 

výuky dopravní výchovy. Doba realizace projektu 

byla pouze od 1. 9. 2014 – 31. 7. 2015. Cílem projek-

tu bylo především vytvořit ve školách takové zázemí 

a materiálů umožňující realizaci vhodného zařazování 

prvků zdravého životního stylu do učebního procesu.  
Celý projekt byl rozdělen do šesti klíčových aktivit. 

Nejrozsáhlejší byla aktivita číslo jedna, která byla 

realizována během celého školního roku minimálně 

jednou týdně v pátých až devátých třídách, v nižších 

ročnících dle možností. Toto rozdělení jsme zvolili 

proto, že činnosti již vyžadovaly některé dovednosti 

žáků a tyto dovednosti se ti nejmladší teprve učí 

zvládat. Jednotlivé aktivity jsme nazvali takto: 

Klub zdravého životního stylu, Zdravě v žákovské 

kuchyni, Zdravě v pohybu, Zdravě v dopravě, 

Vzdělávání pedagogů – nutná podmínka úspěšnosti 

realizace projektu, Předávání zkušeností v oblasti 

zdravého životního stylu v zemích Evropy. 

Školy byly ty, které si samy určily obsah projektu dle 

vlastních potřeb. Velký důraz byl kladen 

i na vzdělávání učitelů.   

Mezi výstupy projektu patří např. brožura o celém 

projektu, knihy Zdravé recepty, Pohádky ze spíže, 

poučné karty Mohlo by tě zajímat (o drogách, 

etiketě), brožurka Hradecký chodec, pexesa, soubor 

pracovních listů zdravě v dopravě, sada pracovních 

listů Klub zdravého životního stylu.   

Kladné reakce žáků, jejich nasazení při činnostech, 

jejich zvýšené povědomí o dané problematice jsou 

pro zapojené školy výbornou zpětnou  vazbou  

a podporou v další práci.               Autor: Dita Kosová 
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