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VE ŠKOLE SE STALA NEOČEKÁVANÁ KRIZE A JSEM V ČASOVÉ TÍSNI
Krizi, např. nález návykové látky, podezření na užití návykové látky ve škole, šikana žáka nebo učitele, 
sebepoškozování žáka, sebevražda/úmrtí žáka, krádež, afekt žáka atd. škola řeší aktivací krizového 

plánu školy. Plány jasně vymezují postup při výskytu rizikových forem chování dětí a mládeže. Vzorové krizové 
plány s komentářem najdete například zde:  www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/prevence1

ŘEŠÍM AKUTNÍ KRIZI ŽÁKA/PEDAGOGA/RODIČE A POTŘEBUJI OKAMŽITOU INTERVENCI
Kontaktuje krizové centrum.  Kontakty najdete např. na konci metodického doporučení „Co dělat 
když – intervence pedagoga v případě psychické krize/duševního onemocnění žáka“ zde: 

www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/prevence1

VE ŠKOLE SE OBJEVILO RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ A NEJSEM V ČASOVÉ TÍSNI 
Podrobný popis „Co dělat když - intervence pedagoga“ najdete na webu Ministerstva školství mlá-
deže a tělovýchovy v sekci metodické dokumenty: www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/

metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

POTŘEBUJI SE PORADIT
Metodickou podporu školním metodikům prevence a koordinaci prevence ve spolupráci s krajským 
školským koordinátorem prevence zajišťují metodici prevence z pracovišť Pedagogicko-psychologic-

ké poradny Středočeského kraje, Jaselská 826, Kolín. Aktuální seznam s kontakty je zveřejněný na webových 
stránkách Středočeského kraje na www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/prevence1

HLEDÁM KVALITNÍ CERTIFIKOVANÝ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŽÁKY/PEDAGOGY
Na stránkách Národního pedagogického institutu České republiky na adrese www.nuv.cz/t/pracovis-
te-pro-certifikace/poskytovatele je umístěn seznam certifikovaných poskytovatelů programů školské 

primární prevence rizikového chování. Ve Středočeském kraji působí příspěvková organizace Vzdělávací institut 
Středočeského kraje-Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, V Kolonii 1804, Nymburk.

POTŘEBUJI FINANCOVAT AKTIVITY PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY 
Středočeský kraj poskytuje neinvestiční příspěvky krajem zřizovaným školám a školským zařízením 
na realizaci preventivního programu školy/školského zařízení. Podrobnosti jsou zveřejňovány vždy 

v lednu prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací.

Organizace, které nezřizuje kraj, mohou požádat o dotaci z Programu o poskytování dotací z rozpočtu Stře-
dočeského kraje - Fond prevence www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-bezpecnosti-a-krizoveho-rizeni/dota-
ce-fondu-prevence. 

NEJSEM V TOM SÁM
Myslete na to, že v řešení problémů ve škole nejste sami. Aktivně hledejte pomoc od vedení školy, 
kolegů, externích odborníků.
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