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Předávání informací z oblasti prevence
- zasílány ředitelům škol
- zasílány metodikům prevence v PPP – ti následně rozesílají školním
metodikům prevence ve školách
- zveřejňování na Školském informačním portálu Královéhradeckého kraje

Školský informační portál Královéhradeckého
kraje
https://sipkhk.cz
- připravuje se nová podoba
blok Prevence rizikového chování
- průběžně zveřejňovány informace
- aktualizovány odkazy na organizace v oblasti prevence
- zveřejněny výzvy dotačních programů
- uveřejňován Zpravodaj prevence rizikového chování pro školy a školská
zařízení

Informace z MŠMT
Prevence od 1. 8. 2020 přešla do oddělení základního vzdělávání s ohledem
na skutečnost, že prevence se primárně týká dětí, žáků, studentů, rodičů
a pedagogů a je nezbytné být blíže terénu škol.

Novela školského zákona
§ 30 odst. 3
Školní řád nebo vnitřní řád může omezit nebo zakázat používání mobilních
telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s
výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů.
Školní řád musí schválit školská rada. (§ 168 odst. 1)

Národní pedagogický institut ČR
- oblast prevence
Vytvoření 13 krajských center podpory v oblasti primární prevence
rizikového chování pro informační, metodickou a vzdělávací pomoc
a podporu učitelům a školám. Kontaktní osobou pro učitele a školy bude
krajský garant podpory v oblasti primární prevence rizikového chování.
Všechny krajské garanty podpory bude řídit hlavní garant podpory NPI ČR
(pracovník centrálního pracoviště NPI ČR).
Krajský garant prevence NPI Královéhradecký kraj:
Mgr. Bc. Markéta Palečková

Dotace a výzvy o oblasti prevence

Výzva MŠMT k podávání žádostí o poskytnutí
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na
poskytování aktivit v oblasti primární prevence
rizikového chování ve školách a školských
zařízeních
-dle informace z MŠMT mělo vyhlášeno do 9. 10. 2020, stále vyhlášeno není

Dotační programy Královéhradeckého kraje
Vyhlašovány na:
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
Dotační oblast Vzdělávání - podávání žádostí od 16. 12. 2020 do 27. 1. 2021
Rozvoj nadání
Etická výchova ve školách
Rozvoj podmínek pro vzdělávání – Inovace ve vzdělávání
Dotační oblast Prevence rizikového chování a zdravý životní styl – podávání žádostí od 19. 10. 2020 do 25. 11.
2020
Dotační program Volnočasové aktivity – podávání žádostí od 4. 11. 2020 do 16. 12. 2020
Podpora celoroční činnosti organizací dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase
a vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků
Akce pro děti a mládež ve volném čase (krajského významu)
Táborová činnost
Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže
Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže - pouze investiční akce
Regionální soutěže a přehlídky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji
+ další dotační oblasti

Dotační program Královéhradeckého kraje
Prevence rizikového chování a zdravý životní styl
- lhůta pro podání žádosti od 19.10.2020 do 25.11.2020
- maximální procentuální podíl podpory na uznatelných výdajích projektu
80%
- předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných
v rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu stanovených účelů
1.500.000 Kč
http://dotace.krkralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=3

https://www.sipkhk.cz/infoportal/prevence-rizikoveho-chovani/dotacni-

programy-prevence

Dotační program Královéhradeckého kraje
Prevence rizikového chování a zdravý životní styl
Doporučení při podávání žádosti:
- popsat charakteristiku činností
- zdůvodnit cíle
- popsat aktivity a činnosti u vedené v harmonogramu
- popsat návaznost na preventivní program
- vypsat realizátora aktivit vč. popisu jeho zkušeností
- dobře odůvodnit účel, na kterou bude dotace použita
- položky rozpočtu pro neinvestiční výdaje: vypsat jednotlivé položky
a plánované výdaje na jednotlivé položky

Dotační program Královéhradeckého kraje
Rozvoj nadání
- podpora vzdělávacích potřeb mimořádně nadaných žáků, kteří byli
identifikováni školským poradenským zařízením jako mimořádně nadaní
se stupněm podpory 2
- uznatelné výdaje: osobní výdaje bezprostředně související s realizací
projektu (DPP)
- lhůta pro podání žádosti od od 16.12.2020 do 27.01.2021
- rozmezí dotace – změna
1 žák splňující podmínky dotace 10 000 – 35 000 Kč
více žáků splňující podmínky dotace 10 000 – 50 000 Kč
- maximální procentuální podíl podpory na uznatelných výdajích projektu
80%
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz
https://www.sipkhk.cz/infoportal/podpora-nadani

Kraje pro bezpečný internet
www.kpbi.cz
zapojeno 12 krajů
zapojen i Královéhradecký kraj

Soutěže
Vhodná forma prevence i v době distanční výuky.
Soutěžit je možno od 15. září 2020 do 28. února 2021.
Soutěžní kvíz
• Každý měsíc budou vylosování 2 žáci, kteří obdrží věcné ceny. Po ukončení soutěží
bude v každém zapojeném kraji vylosováno šest výherců věcných cen.
Soutěžní kvíz PLUS
• Pět nejrychlejších řešitelů postoupí v každém zapojeném kraji po ukončení soutěží do
finále, ve kterém se rozhodne o konečném pořadí a zisku pěti věcných cen. Vítěz za
Královéhradecký kraj postupuje do celorepublikového finále.
Soutěž škol
• Královéhradecký kraj každoročně finančně oceňuje i školy s nejvyšším podílem
zapojených žáků vzhledem k celkovému počtu žáků školy.
• Více na: www.kpbi.cz
• Aktuální výsledky na: https://elearning.ecrime.cz/admin/kpbi_stats.php
• Pravidla soutěží na:

https://elearning.ecrime.cz/mod/page/view.php?id=51

Systém evidence preventivních aktivit
zapojení (SEPA) - souhrn Královéhradecký kraj
- školní rok 2019/20 měl být uzavřen 31. 10. 2020
- rozpracované výkazy je třeba co nejdříve uzavřít
- školám, které nevyplnily SEPA bude zaslán dotazník
- podklady ze SEPA a dotazníků slouží k mapování situace v oblasti prevence
v Královéhradeckém kraji

Děkujeme školním metodikům prevence, kteří SEPA za školní rok
2019/2020 vyplnili a uzavřeli .

ZPRÁVA O PRIMÁRNÍ PREVENCI A VÝSKYTU RIZIKOVÉHO
CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
https://www.sipkhk.cz/infoportal/prevence-rizikovehochovani/koncepcni-materialy-z-oblasti-prevence
Dotazník nebo SEPA vyplnilo 268 základních a středních škol KHK z 358
škol všech zřizovatelů, tj.75 % zúčastněných.

Výskyt rizikového chování Královéhradecký kraj 2018/2019
1. Špatné vztahy mezi žáky
(počet případů, nikoliv počet žáků)
2. Užívání tabáků hlavně 2. st. a SŠ
(výskyt u počtu žáků)
3. Závažné přestupky vůči školnímu řádu
(výskyt u počtu žáků)
4. Záškoláctví
(výskyt u počtu žáků)
5. Případy opakovaného záměrného psychického i fyzického ubližování
(počet případů, nikoliv počet žáků)
6. Závislostní chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.)
(výskyt u počtu žáků)
7. Podezření na skryté záškoláctví (záškoláctví s vědomím rodičů)
(výskyt u počtu žáků)
8. Užívání alkoholu hlavně na 2. st a SŠ
(výskyt u počtu žáků)
9. Vyloučení určitých jedinců z kolektivu, ostrakizace
(počet případů, nikoliv počet žáků)
10. Slovní či fyzické útoky na pracovníky školy
(výskyt u počtu žáků

2833
2219
1537
1026
638
575
543
506
505
483

Nabídka seminářů
12. 11. 2020 - Vztahy mezi dětmi, třídní klima a práce s ním, prevence šikany
(Jak nastolit dobré vztahy mezi dětmi? Jak citlivě řešit konflikty mezi dětmi? Jak
využívat robotické hračky?)
- prakticky zaměřený seminář pro učitele/ky MŠ, 1. St. ZŠ a vychovatele /ky ŠD
– s lektory bude dohodnut jiný termín a přihlášení účastnící budou informováni
12. 1. 2021 - Klima školy
Termín: úterý 12. 1. 2021 od 8:30 do 14:15 hod.
Místo: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec
Králové.
Seminář je určen pro ředitele i všechny pedagogické pracovníky středních i základních
škol v Královéhradeckém kraji i další zájemce o téma klima školy.
Pozvánky budou školním metodikům prevence zaslány.

Připravujeme:
Seznam preventivních programů vhodných pro MŠ, 1. st. ZŠ a ŠD

Náměty, odkazy
Hra: Městečko Kybernetov
Témata: prevence malých dětí (5-9let) v tématech kyberšikana,
kybergrooming, netholismus a zdraví a online svět
www.zizalice.cz

Hra Dobronauti
ke zlepšení vztahů ve třídě
https://www.dobronauti.cz/
Duševní zdraví: https://nevypustdusi.cz
Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím
http://centrumlocika.cz/

„Je jenom jedna cesta za štěstím, a to je přestat se

trápit nad tím, co je mimo naši moc.“
Epiktétos z Hierápole
Děkuji všem za spolupráci

Jana Hrnčířová

