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DOTACE MŠMT, KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
 

Do 30.9.2016 si mohly školy a školská zařízení podávat žádosti v dotačních programech vyhlášených pro r. 2017 

pro oblast prevence MŠMT, a to poprvé na téma Bezpečné klima v českých školách a do mnohaletého dotačního 

titulu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování.  

Informace MŠMT k průběhu dotačního řízení na rok 2017  - 14.11. proběhlo jednání dotační komise. Nyní 

probíhá schvalovací proces závěrerů dotační komise.  Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny v souladu 

s harmonogramem na konci prosince 2016. Žadatelé, kterým bude schválen rozpočet se změnou oproti podané 

žádosti, budou v průběhu prosince 2016 a ledna 2017 vyzváni k akceptaci konečné podoby rozpočtu projektu. 

Informace o tom, že je formulář „Konečná podoba projektu a celkového rozpočtu projektu“ připraven 

v elektronickém systému IS bude zveřejněna na webových stránkách MŠMT 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-programy-a-certifikace  a v informačním systému IS 

http://is-prevence.msmt.cz . Zároveň budou všichni žadatelé, kterých se bude vyplnění tohoto formuláře týkat, 

upozorněni emailovou zprávou. Sledujte z tohoto důvodu v uvedeném čase webové stránky MŠMT a informační 

systém IS.  

 

Královéhradecký kraj vyhlásí i na r. 2017 dotační programy pro oblast prevence:  

 Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže 

 Etická výchova ve školách. 

Výzva je v termínu od 13.2. do 30.3.2017. Příspěvkové organizace kraje budou moci podávat žádosti  

o mimořádný účelový příspěvek v termínu od 19.1. do 14.2.2017. Budou pro ně platit obdobné podmínky, jako 

u dotací. V obou dotačních programech se celkem rozděluje cca 1 mil. Kč. Sledujte proto krajský dotační portál: 

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx 

 

   
 

Vyhodnocení žákovské 

soutěže Kraje pro bez-

pečný internet 2016 
 

Královéhradecký kraj se umístil 

na krásném 4. místě v žákovské 

soutěži v rámci projektu KPBI za 

Plzeňským krajem, Krajem 

Vysočina a Středočeským 

krajem. Celkově se do soutěže 

registrovalo 28 462 soutěžích, 

z nich 12 816 úspěšně 

odpovědělo na otázky týkající se 

kybernetického prostředí. 

Ve věkové kategorii  8-12 let 

bylo 576 úspěšných žáků 

a v kategorii 13+ bylo úspěšných 

1 020 žáků našeho kraje. 

V loňském roce jsme měli 

celkem 600 úspěšných řešitelů.  

 

Dne 10.11.2016 proběhlo 

slavnostní předání cen za účasti 

Mgr. Táni Šormové. Hodnotné 

ceny dodala společnost 

Microsoft, s.r.o. a 

Královéhradecký kraj.   

 

V soutěži škol byly finančními 

dary ve výši 10 - 20 000 Kč 

oceněny tyto nejaktivnější školy:  

 Gymnázium a SOŠ 

pedagogická, Nová Paka 

 ZŠ, Trutnov 3, Náchodská 18 

 VOŠZ a SZŠ Hradec 

Králové, Komenského 234 

 ZŠ Dukelských bojovníků a 

mateřská škola, Dubenec 

  

  

 

E-learningové kurzy jsou 

připraveny jak pro pedagogy, tak 

rodiče, sociální pracovníky. 

Působnost projektu se rozšiřuje 

i seniory. Info o projektu 

naleznete i na Facebooku a na 

www.kpbi.cz 
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Jednotný systém výkaznictví 

preventivních aktivit na školách 
 

Národní ústav pro vzdělávání spolu s Klinikou 

adiktologie 1. LF UK Praha na zakázku oddělení 

prevence MŠMT vytvořilo Jednotný systém 

výkaznictví. Je výstupem ESF projektu VYNSPI 2 

(2015). V letošním roce byl uveden do praxe. 

Nalezneme jen na www.preventivni-aktivity.cz  

Údaje do něj mají vpisovat pověřené osoby ze škol, 

především ŠMP. Přístup do systému je na základě 

registrace. Další přístup mohou pedagogům 

zpřístupnit metodici prevence při PPP a SPC KHK.  

Vyplněné údaje zůstávají především škole (nové, 

rozpracované, uzavřenené výkazy), mohou pomoci 

při zpracování Výročních zpráv, evaluace může 

pomoci při stanovení priortit dalšího cílení 

preventivního programu na další školní rok.  

Systém je stále otevřený, dochází k jeho úpravám na 

základě všech zainterosovaných strany – ŠMP, 

metodiků PPP, krajských koodinátorů prevence, ale 

i zadavatelů.   

Otázky jsou cíleny na zmapování pozice ŠMP, 

preventivní programy, specifickou ale i 

nespecifickou prevenci, evidenci skutečně řešených 

případů spojených s projevy rizikového chování, ale 

i podezřením na ně, hodnocením školního roku. 

Výstupy jsou zpracovány především graficky. 

Vyplňování systému by mohlo být povinné na 

základě novelizace přílohy č. 3 „Standardní činnosti 

ŠMP“ vyhl. č. 72/2005,  o poskytování poradenských 

služeb ve školách a šk. poradenských zařízeních, 

v akutální novelizaci vyhlášky č. 197/2016, viz 

předávání informací a zpráv o realizovaných 

preventiních programech zákonným zástupcům, 

pedagogickým pracovníkům školy a školskému 

poradenskému zařízení. Dále se výstupy mohou stát 

podkladem pro zpracování či vyhodnocení krajských 

plánů prevence a směřování příští republikové 

koncepce. 

 

 

 

 

Krajský projekt v oblasti prevence 

podaný k MŠMT na rok 2017 – 

Podpora pedagogů KHK v oblasti 

rozoje příznivého školského klimatu  

 
Dle předběžné informace z MŠMT  budou 

v příštím roce schváleny krajské dotační 

projekty na r. 2017 na vypsané téma, kterým je 

Klima školy.  

 

I náš kraj ve spolupráci se Školským zařízením 

pro další vzdělání pedagogických pracovníků 

Královéhradeckého kraje (ŠZ DVPP KHK) 

podal výše uvedenou žádost.  

 

Pro ŠMP a pedagogy jsou plánovány 2 formy 

dvoudenních intenzivních výjezdních 

vzdělávacích kurzů (2 kurzy pro ŠMP, 2 kurzy 

pro pedagogy) v rozshau 16 hod zaměřené na 

osobnostně sociální rozvoj metodiků prevence 

(sebepoznání, sebereflexe, prevence syndromu 

vyhoření, komunikační a prezentační 

dovednosti, tým a týmová spolupráce aj.). 

Proškoleno by mělo být min. 30 pedagogů, 30 

ŠMP z kraje. Dále v rámci projektu budou 

zdarma na jednotlivých pracovištích ŠZ DVPP 

KHK  v rámci r. 2017 probíhat 2 semináře 

v jednotlivých okresech. Pamatováno je i na 

vzdělávání metodiků prevence z PPP a SPC 

Královéhradeckého kraje, pro ty jsou plánovány 

supervize a docházkový 2denní kurz.  

 

Bližší informace dostanete po novém roce jak e-

mailem, tak prostřednictvím katalogů ŠZ DVPP 

KHK na 2. pol. šk. r. 2016/17 a  1. pol. šk. r. 

2017/18, které budou zveřejněny na  stránkách 

www.cvkhk.cz.  

 

Autor: Dita Kosová 
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Pramínek – Klub rodičů s projevy ADHD 
 

Dne 9.1. 2017 od 17 h otevírá školské poradenské 

pracoviště Mozaika, Hradec Králové, klub rodičů 

dětí s projevy ADHD. 

 

Služba je pro rodiče beplatná, není nijak vázána, odkud 

dítě či rodiče jsou. Není podmínkou, že dítě musí mít 

ADHD diagnostikováno. 

 

Pokud byste chtěli, doporučte rodičům tuto službu 

v případě jejich zájmu do 6. 1. 2017. Kontakt: 

spphk@seznam.cz č. tel 606 613 450 či 606 613 455.  

Více na htpp://www.zssever.cz/mozaika/index.htm  

 

Je Váš žák či dítě hodně živé a nadměrně aktivní? 

Projevuse jako roztěkané a nesoustředěné? Má 

problém udržet kolem sebe pořádek? Musíte mu vše 

několikrát opakovat? Stává se mu, že často zapomíná, 

ztrácí věci a zdá se, že si věcí neváží?  

 

Výchova těchto dětí kladě na rodiče zvýšené nároky, 

především na jejich důslednost, trpělivost a schopnost 

nevzdávat se. Což jim může brát potřebnou energii.  

 

Klub rodičů přináší novou službu – odbornou 

poradenskou péči od zaměstnanců ŠPP Mozaika, ale i 

sdílení prožitků jiných rodičů. Cílem této služby je 

zmírnění nežádoucích projevů chování dětí a posílení 

unavených či osamělých rodičů.  

 

 

 

Nabídka seminářů k edukativním filmům 

na téma domácí násilí 

 
 určená pedagogům, nejen ředitelům škol či 

školním metodikům prevence:  

 film ZUŘIVEC – v termínech 9. nebo 13. 2. 

2017 od 9 – 16 h na adrese MŠMT, 

Karmelitská 529/7, Praha 1, sál C081 

(zastávka Hellichova – tramvaj č. 

22,12,2,15) 

 školení povedou 2 norští odlborníci 

 přihlášky na http://prevence-info.cz  

 občerstvení a tlumočení zajištěno 

 

 film JAKUB – režiséra i jiných 

preventivních filmů stažitelných na 

www.videoskolam.cz 

 v průběhu roku 2017 bude nabídnut  

na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje 

 za účasti odborníků z OSPOD, Policie ČR 

a  Oblastní charity Hradec Králové  

 nabídka bude zaslána prostřednictvím e-

mailu do škol 

 

 

Oba semináře budou zdarma.  
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ZMĚNY NA POZI-

CÍCH OKRESNÍCH 

METODIKŮ PRE-

VENCE V OKRESECH 

TRUTNOV A JIČÍN 

 
S účinností od 31. 12. 2016 

končí na pozici metodičky 

prevence v okrese Trutnov 

Mgr. Lenka Mikesková. Od 

ledna bude bude působit na 

pozici školního psychologa při 

ZŠ Úpice – Lány a ZŠ Bratří 

Čapků Úpice 

 

Od 1. 1. 2017 dochází k těmto 

následujícím změnám:  

 

 po mateřské dovolené se 

zpět na pozici metodika 

prevence při PPP a SPC 

KHK vrací na poloviční 

úvazek do Trutnova Mgr. 

Jana Kaplanová  

 

 po mateřské dovolené se na 

pracoviště poradny v Jičíně 

vrací Mgr. Gabriela 

Prodělová, též na poloviční 

úvazek 

 

 současný metodik prevence 

působící na Jičínsku, Mgr. 

Luboš Toman, bude 

pracovat na dva poloviční 

úvazky  v okresech Trutnov 

i Jičín. 

 

 

 

Autor: Dita Kosová 
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Linka ZTRACENÉ DÍTĚ 

 bezplatná  nonstop  telefonická služba 

dostupná na lince 116 000 – 24 h denně, 7 dní 

v týdnu 

 

 linka pomoci pro metodiky prevence ve školství  

a pedagogické pracovníky 

 

 služba pro rodinu a školu, tedy pro učitele, 

vychovatele, žáky, studenty, ale i rodiče! 

 

 

 

Odborníci na Lince jsou připraveni s vámi probrat 

podrobně vaše otázky, nejasnosti a pochybnosti 

týkající se vaší každodenní práce a života ve 

škole, rodině, a to především:  

 vztahů ve třídě mezi žáky/studenty (šikana – její 

diagnostika, postup šetření, konzultace již 

učiněných kroků, následná práce se skupinou) 

 vztahů ve škole mezi pedagogy a žáky 

 jakéhokoli rizikového chování žáků/studentů 

(nerespektování pravidel, ubližování a agresivní 

jednání, drogy, sebepoškozování, sebevražedné 

tendence) 

 podezření či projevy domácího násilí, 

zneužívání, týrání, zanedbávání péče  

 

Na linku 116 000 můžete sami, můžete telefonní 

číslo a informace předat kolegům, 

žákům/studentům, rodičům a dalším příbuzným. 

 

V případě ohrožení dítěte její zaměstnanci aktivně 

konají a alarmují systém pomoci. Disponují 

pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí 

(SPOD), což znamená, že jsme partnery 

v komunikaci s OSPOD a dalšími pomáhajícími 

organizacemi. Případně mobilizují orgány činné 

v trestném řízení. 

  

Více na www.linkaztracenedite.cz  

 

Mám problém s údaji na internetu 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů se též zabývá 

prevencí a problémy, které by se mohly 

vyskytnout z důvodu nevhodného chování 

v kyberprostoru. Proto Vám doporučujeme 

seznámit se s informacemi dosažitelnými na 

https://www.uoou.cz/mam-problem-s-udaji-na-

internetu/ds-4136/archiv=0&p1=3942 

 

Autor: Dita Kosová 
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Čtení teď Anetka piluje i díky knížce, kte-

rou sama vyhrála 
 

Anetka je 11letá dívenka, která žije se svými rodiči 

v malé obci blízko Hradce Králové. Ráda maluje a 

počítá. I když ji čtení dělá stále potíže, pravidelně ho 

trénuje. Je snaživá, postupně se učí, jak si pečlivě plnit 

svoje školní povinnosti. Ještě před rokem bylo ale 

všechno jinak. Zdálo se, že Anetka nároky běžné školy 

nemůže zvládnout. Rodiče v té době proto dokonce 

žádali, aby byla Anetka přeřazena na praktickou školu. 

 

Paní učitelky v místní základní škole se ale domnívaly, 

že Anetka má dostatečné intelektové schopnosti, aby 

zvládla běžnou základní školu. Během osobního 

setkání předaly mamince Anetky letáček 

o vzdělávacím programu obecně prospěšné společnosti 

Aufori a povzbudily ji, aby se do programu „Učí (se) 

celá rodina“ zapojili. V tomto programu pomáhají 

vyškolení pedagogičtí a sociální pracovníci 

rodinám překonávat problémy s plněním školních 

povinností, například tím, že jim asistují při domácí 

přípravě do školy. 

 

Rodiče Anetky nás zanedlouho skutečně kontaktovali, 

protože jim na školním prospěchu dcery záleželo, a do 

programu se zapojili. Do rodiny začala pravidelně 

každý týden dojíždět pedagožka programu. Během 

prvních návštěv se pedagožka programu zaměřovala 

především na látku, ve které měla Anetka největší 

problémy. Jednalo se hlavně o základy trivia, tedy 

čtení, psaní a počítání. Rodiče sami na pravidelnou 

přípravu do školy nestačili. Rodina navíc žila 

v nevyhovujících podmínkách – ve dvou místnostech 

bez vlastního sociálního zařízení. Na viditelnou změnu 

k lepšímu si proto všichni museli počkat. Chvílemi byli 

rodiče i škola k naší snaze už skeptičtí, ale výsledky 

spolupráce se po několika měsících dostavily.  

 

Pedagožka programu, Bc. Adéla Poloprudská, ke 

spolupráci s rodinou uvádí: „S Anetkou jsme pracovaly 

a pracujeme především na matematice a českém jazyce. 

Matematika jí jde již velmi dobře a má radost z každého 

příkladu. V českém jazyce zkoušíme hlavně čtení, a 

psaní. Anetku doučování baví, je snaživá a motivovaná 

k plnění školních povinností.“ Podstatné je, že změnu 

zaznamenala i paní učitelka ve škole, která je 

s pedagožkou programu v pravidelném kontaktu. 

Rodina zůstává bydlet na stejném místě, ale 

přestěhovala se alespoň do jiného bytu v domě, který je 

prostornější a kde mají již plně funkční sociální 

zařízení. Do doučování se navíc začaly postupně 

zapojovat i další děti z domu. Momentálně dojíždí 

pedagožka programu již za čtyřmi dětmi z domu. 

 

Během srpna vyhlásil Nadační fond Albert, který je 

naším stálým donátorem, výtvarnou soutěž o knížky 

pohádek od vydavatelství Albatros. Anetka se 

rozhodla, že namaluje Makovou panenku. Malování jí 

moc baví, takže to pro ni byla radost a zábava. A 

podařilo se!  Z mnoha obrázků, které se do soutěže 

zapojily, se ten Anetčin umístil na 2. místě. Anetka teď 

piluje čtení i díky knížce „Maková panenka a motýl 

Emanuel“, kterou vyhrála.  

 

Výherní obrázek: 

 
Autor: 

 

Mgr. Nela Henclová, sociální pracovnice programu 

721 751 303, henclova.aufori@gmail.com 
Více informací o programu: www.aufori.cz  

 

 

 

******************************************** 

 
Vážení,  
dovolte, abych Vám touto cestou 
poděkovala za spolupráci v roce 2016 a 
popřála Vám hezké prožití vánočních 
svátků, dostatek klidu, ale zároveň i 
veselí v kruhu nejbližších a do nového 
roku především pevné zdraví, ale i 
mnoho soukromých, ale i pracovních 
úspěchů. Budu se těšit na osobní 
shledání s některými z Vás. 
Mgr. Dita Kosová 
krajská školská koordinátorka prevence  
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AntiFETfest ANEB JDE 

TO I JINAK!  2016 

 
Hlavní město Praha a jeho 

městské části 1-22 ve 

spolupráci s Pražským 

centrem primární prevence 

uspořádalo 14.6.2016 

vyhlášení 9. ročníku 

celopražské amatérské 

žákovské soutěže.  

 

Soutěž se zaměřuje na 

projevy rizikového 

chování. V letošním 

ročníku se zapojilo celkem 

188 žáků se 49 filmy.  

 

Je přínosné vidět, jak žáci 

základních a středních 

pražských škol vnímají 

rizika, která bezprostředně 

ohrožují jejich sociální či 

společenskou adaptibilitu.  

 

Filmy jsou ke stažení na 

www.antifetfest.cz a 

mohou sloužit jako cenná 

platforma pro vrstevníky, 

odborníky, ale i 

pedagogickou či laickou 

veřejnost. 

 

Vítězný snímek byl 

promítnut i účastníkům 

pražské konference 

primární prevence 2016. 

 

Autor: Dita Kosová 
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