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1. Zapojené školy1. Zapojené školy

qq 3636 škol,škol, relevantnírelevantní datadata –– 3434 školškol
qq 1515 školškol –– bezbez školníškolní psychpsych.. aa specspec.. pedped..

88 školškol –– školníškolní psychologpsycholog
99 školškol –– speciálníspeciální pedagogpedagog
22 školyškoly –– obaoba
44 školyškoly –– poradenskýporadenský specialistaspecialista
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2. Zařazení žáci2. Zařazení žáci
qq rizikovérizikové chováníchování žákůžáků
qq 750750 žákůžáků
qq 7070 %% chlapci,chlapci, 3030 %% dívkydívky
qq 3030 %% 11.. stupeň,stupeň, 7070 %% 22.. stupeňstupeň
qq 3232 %% žákůžáků 77.. ročníkuročníku ZŠZŠ
qq velmivelmi častočasto dvědvě kategoriekategorie rizikovéhorizikového chováníchování
qq nejpočetnějšínejpočetnější důvodydůvody –– tíživátíživá rodinnárodinná situacesituace

–– traumatickýtraumatický prožitekprožitek
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3. Rozložení typů rizikového ch.3. Rozložení typů rizikového ch.
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pomůcky dom. úkoly odmítání práce vyrušování záškoláctví vulgarita

Procentuální rozložení typů RCH na jednotlivých stupních ZŠ 

1. stupeň 2. stupeň
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4. Nevhodné postupy ze str. rodičů4. Nevhodné postupy ze str. rodičů
rizikové chování, nevhodné výchovné postupy Četnost

%
(N = 746)

nedostatečná kontrola školních výsledků dítěte 173 23,2

nedostatečná spolupráce se školou 131 17,6

nevhodný příklad 39 5,2

ohrožování výchovy dítěte 25 3,4

týrání
nevhodné chování se sexuálním podtextem
zneužívání formou sekt a náboženských hnutí
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5. Nepodpůrný přístup školy5. Nepodpůrný přístup školy
negativní činitelé četnost

nedostatečná spolupráce, komunikace s žákem a rodiči 19

nedostatečná kontrola žáka 16

nedostatečná pomoc žákovi
nerespektování důstojnosti žáka

9
0
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6. Postupy řešení 6. Postupy řešení 

Formy péče IVýP

bez podpisu s podpisem odmítnutí podpisu

1. stupeň ZŠ 157 (72 %) 62 (28 %) 1

2. stupeň ZŠ 417 (78 %) 109 (21 %) 6

Celkem 574 (76 %) 170 (23 %) 7
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6. Míra účinnosti6. Míra účinnosti

Účinnost neúčinné
přechodné 

zlepšení
dílčí 

zlepšení
výrazné 
zlepšení

rizikové 
chování 
vymizelo

procentuální 
rozložení 19,4 % 17,1 % 28,2 % 17,2 % 18,1 %



10

Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost
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