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1. Východiska1. Východiska

qq významvýznam obdobíobdobí vzdělávánívzdělávání
qq závislostzávislost výsledkůvýsledků vzdělávánívzdělávání
qq rostoucírostoucí výchovnévýchovné problémyproblémy nana školáchškolách
qq vlivvliv rizikovéhorizikového chováníchování
--nana samotnéhosamotného žákažáka
--nana ostatníostatní žákyžáky
--nana pedagogickýpedagogický sborsbor
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2. Působnost resortu školství2. Působnost resortu školství
qq školníškolní prevenceprevence rizikovéhorizikového chováníchování žákůžáků
qq základnízákladní strategiestrategie
qq prioritypriority propro budoucnostbudoucnost
qq podporapodpora vazebvazeb aa strukturystruktury pomocipomoci
qqmateriální,materiální, finančnífinanční aa personálnípersonální podmínkypodmínky
qq StrategieStrategie prevenceprevence rizikovýchrizikových projevůprojevů chováníchování

uu dětídětí aa mládežemládeže vv působnostipůsobnosti resorturesortu školstvíškolství
nana obdobíobdobí 20092009 -- 20122012
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3. Oblasti prevence3. Oblasti prevence
qq násilí, šikanování, vandalismusnásilí, šikanování, vandalismus
qq záškoláctvízáškoláctví
qq kriminalita, delikvence kriminalita, delikvence 
qq ohrožení výchovy mládežeohrožení výchovy mládeže
qq xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismusxenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
qq užívání návykových látek (včetně alkoholu a kouření), užívání návykových látek (včetně alkoholu a kouření), 

anabolik a medikamentůanabolik a medikamentů
qq netolismus netolismus 
qq komerční sexuální zneužívání dětíkomerční sexuální zneužívání dětí
qq syndrom týraných a zneužívaných dětísyndrom týraných a zneužívaných dětí
qq vliv sekt a patologických náboženských hnutívliv sekt a patologických náboženských hnutí
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4. Zahraniční zkušenosti4. Zahraniční zkušenosti
qq Anglie a NěmeckoAnglie a Německo
-- užívání legislativně podloženoužívání legislativně podloženo
-- spolupráce resortůspolupráce resortů
-- dvě úrovně smluvdvě úrovně smluv
-- nastaveny přesné krokynastaveny přesné kroky
-- prvoplánově podpora rodinyprvoplánově podpora rodiny
-- podpůrné skupiny a komunitypodpůrné skupiny a komunity
-- aktivity pro rodičeaktivity pro rodiče
qq ostatní země ostatní země 
-- dobrovolnostdobrovolnost
-- v kompetenci školv kompetenci škol
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5. Cíle pokusného ověřování5. Cíle pokusného ověřování
VyzkoušetVyzkoušet::
qq novou formu školní péče o žáky novou formu školní péče o žáky 

a její organizacia její organizaci
qq novou formu spolupráce s rodičinovou formu spolupráce s rodiči
qq zařazení IVýP mezi nástroje prevence zařazení IVýP mezi nástroje prevence 

a ověřit jeho možnostia ověřit jeho možnosti
qq možnosti spolupráce školy se  možnosti spolupráce školy se  

zainteresovanými organizacemizainteresovanými organizacemi
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5. Cíle pokusného ověřování5. Cíle pokusného ověřování
qq hledat a ověřit další postupy, které hledat a ověřit další postupy, které 

nebudou mít charakter sankcínebudou mít charakter sankcí
qq poukázat na slabiny vymahatelnosti poukázat na slabiny vymahatelnosti 

součinnosti žáka a jeho rodinysoučinnosti žáka a jeho rodiny
qq zjistit možnosti a potřebu sankčních zjistit možnosti a potřebu sankčních 

opatřeníopatření
qq zjistit využitelnost legislativních opatřenízjistit využitelnost legislativních opatření
qq získat vyhodnotitelná datazískat vyhodnotitelná data
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6. Podmínky na školách6. Podmínky na školách
qq řídící tým řídící tým -- meziresortní pracovní skupina MŠMTmeziresortní pracovní skupina MŠMT
qq výuka v plném rozsahu podle ŠVPvýuka v plném rozsahu podle ŠVP
qq všichni žáci 1. všichni žáci 1. -- 9. roč. zapojené ZŠ9. roč. zapojené ZŠ
qq informace zřizovateli a ČŠI informace zřizovateli a ČŠI 
qq návštěva 1x za školní roknávštěva 1x za školní rok
qq informace zainteresovaným institucím informace zainteresovaným institucím 
qq záznamové archy, IVýP záznamové archy, IVýP 
qq do 15. 7. 2013 školní dotazníky o POdo 15. 7. 2013 školní dotazníky o PO
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7. Hlavní aktéři7. Hlavní aktéři
qq Pedagogičtí pracovníciPedagogičtí pracovníci

-- informace o postupu od zástupců školyinformace o postupu od zástupců školy
-- nastudování podkladůnastudování podkladů
-- příprava informací pro rodičepříprava informací pro rodiče
-- příprava informací pro žákypříprava informací pro žáky
-- stanovení třídních pravidelstanovení třídních pravidel
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7. Hlavní aktéři7. Hlavní aktéři
qq RodičeRodiče
-- informace na třídních schůzkách informace na třídních schůzkách 
-- základní odpovědnost za vzdělání a výchovu d.základní odpovědnost za vzdělání a výchovu d.
-- zajištění podmínek a pomoc dítěti v jeho rozvojizajištění podmínek a pomoc dítěti v jeho rozvoji
-- povinnost spolupráce se školoupovinnost spolupráce se školou

qq ŽáciŽáci
-- 1. stupeň ZŠ 1. stupeň ZŠ -- větší vliv dospělýchvětší vliv dospělých
-- 2. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ -- zvyšování spoluzodpovědnostizvyšování spoluzodpovědnosti
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8. Postup řešení8. Postup řešení
qqspolupráce v rámci školyspolupráce v rámci školy

qqspolupráce s rodinouspolupráce s rodinou

qqvyužití IVýPvyužití IVýP

qqspolupráce školy s dalšími organizacemispolupráce školy s dalšími organizacemi

-- využití legislativních opatřenívyužití legislativních opatření

-- sankční opatření  sankční opatření  
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Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost

PaedDr. Miroslava SalavcováPaedDr. Miroslava Salavcová
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