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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ 

Adresa DD Dubá-Deštná: 

Dětský domov Dubá-Deštná 6, 
příspěvková organizace 
472 01 Doksy 
Telefon: +420 487 870 221 
Mobilní telefon pedagogická sborovna: +420 602 622 688 

e-mail: info ddduba.cz 
IČO: 637 78 181 
bankovní spojení: 832-421/0100 (KB Česká Lípa) 

Důležité kontakty: 
Mgr. Zdeňka Slavíková – ředitelka Dětského domova 
mobil: +420 777 099 410 
e-mail: z.slavikova@ddduba.cz 

Jana Odvárková – zástupce ředitele a sociální pracovnice 
mobil: +420 724 072 737 
e-mail: j.odvarkova@ddduba.cz 

Jana Vurmová – učetní 
mobil: +420 725 492 814 
e-mail: j.vurmova@ddduba.cz 

Lenka Dvořáková – vedoucí vychovatelka 
e-mail: l.dvorakova@ddduba.cz 
mobil: +420 601 369 057 

Vychovatelé: 

Ing. Pavel Řasa – p.rasa@ddduba.cz 
Zuzana Svobodová – z.svobodova@ddduba.cz 

Tomáš Voves – t.voves@ddduba.cz 
Bc. Soňa Razímová – s.razimova@ddduba.cz 
 

Klára Ajšmanová–k.ajsmanova@ddduba.cz 
Štěpán Vlasák –s.vlasak@ddduba.cz 

Bc. Tomáš Baňkowski- t.bankowski@ddduba.cz 
Kateřina Vaďurová – k.vadurova@ddduba.cz 
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2. KONCEPCE A STRUKTURA DD 

Dětským domovem rozumíme školské zařízení, které bylo založeno za účelem výkonu ústavní 
výchovy dětí a mládeže ve věkovém rozmezí od tří do osmnácti let s možností prodloužení 
pobytu na základě dohody pro případ dokončení přípravy na budoucí povolání. 

Do koncepce našeho dětského domova patří zajištění výchovné, vzdělávací a sociální péče 
dětem, které neměly to štěstí a z různých důvodů nemohou být vychovávány svými rodinami. 
Výchovná péče probíhá v rodinných skupinách o maximálně osmi dětech a dospívajících, přičemž 
velký důraz je kladen na zachování sourozeneckých vztahů. Každá skupina má dva vychovatele/ky 
(strýčky a tety), kteří se o svěřené klienty starají jako v běžné rodině. Pomáhají jim rozvíjet jejich 
individualitu a zájmy, pečují o tělesný a duševní rozvoj dětí. 

Nedílnou součástí každé skupiny je zajištění jejího chodu – děti se učí domácím povinnostem jako 
je úklid, praní, žehlení, občasné vaření, ale i skládání uhlí, hrabání listí, zametání chodníku a vše, 
co je potřeba k chodu domu i domácnosti. Jednou větou: snažíme se o osvojení schopností a 
dovedností, které jsou důležité a nezbytné v samostatném životě. 

Kromě kmenových vychovatelů jednotlivých rodin se o děti starají také asistenti pedagogů, kteří 
bdí nad dětskými sny v noci a v případě potřeby pomáhají vychovatelům. 

Z hlediska vzdělávací péče se staráme o zajištění ideálních podmínek pro vzdělávání, jsme v 
neustálém kontaktu se školami, které děti navštěvují, dohlížíme na pravidelnou školní docházku a 
řádnou připravenost dětí na vyučování. 

Dětem poskytujeme finanční a materiální zajištění, a to od jejich příchodu do našeho zařízení až 
po jejich vstup do života. Ale ani tím naše práce nekončí. Jelikož se toto zaměstnání nedá 
vykonávat jako pouhá práce, ale jako poslání, jsme v kontaktu s našimi dětmi i po jejich odchodu. 

Náš dětský domov maximálně spolupracuje s biologickými rodinami dětí, umožňuje krátkodobé 
návštěvy a po podání žádosti mohou děti ve svých rodinách strávit i víkend či prázdniny. 

Kapacita zařízení: 40 klientů, 5 rodinných skupin po 8 dětech 
Součásti objektu: hlavní budova, tělocvična, jídelna, kuchyň, kotelna, přilehlé rozsáhlé pozemky a 
další prostory potřebné pro chod zařízení. 
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3. AKTUÁLNÍ POČTY DĚTÍ A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Počet dětí umístěných v DD:  40 

Počet pedagogických pracovníků: 11 

Počet asistentů pedagoga: 4 
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4. LEGISLATIVNÍ RÁMEC MINIMÁLNÍHO PROGRAMU PREVENCE   

 

STRATEGIE  

➢ Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu 

MŠMT  

➢ Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018  

➢ Akční plán protidrogové politiky Libereckého kraje  

➢ Strategie prevence kriminality  

 

VYHLÁŠKY  

➢ Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních č. 72/2005 Sb. – Příloha č. 3  

➢ Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním 

systému pedagogických pracovníků č. 317/2005 Sb.  

➢ Vyhláška č. 205/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých 

dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., 

o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.  

 

METODICKÉ POKYNY  

➢ Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, č.j. 

21291/2010-28 (účinné od 1.11.2010)  

➢ Metodický pokyn k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol, 

č. j. 10300/2010-25  

➢ Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci k výchově proti 

projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č. j. 14423/99-22  

➢ Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve 

školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) 

➢ Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 

prevenci a postihu záškoláctví, č. j. 10194/2002-14  
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➢ Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a studentů ve 

školách a školních zařízeních zřizovaných MŠMT, č. j. 37014/2005  

 

➢ Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci 

a vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č. j. 

25884/2003-24  

 

ZÁKONY  

➢ Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném znění  

➢ Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagog. pracovnících  

➢ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (Školský zákon), v platném znění  

➢ Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů, 

v platném znění  

➢ Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů  

➢ Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění  

➢ Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění  

➢ Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění  

 



 

8 

 

5. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí 

školního i předškolního věku se stává celospolečenským problémem, proto je důležité zahájit primární 

prevenci již od útlého věku dítěte, je nutné poskytnout dětem co nejvíce informací o veškerých 

společensky nežádoucích projevech, naslouchat jejich problémům  a otevřeně s nimi hovořit i na 

neformální úrovni.  

 

Dětský domov Dubá - Deštná vytváří každoročně tento program jako základní nástroj prevence 

rizikového chování dětí a mládeže. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních 

aktivit. Program je pravidelně vyhodnocován a dle aktuálního stavu a potřeb se přizpůsobují dílčí 

aktivity. Děti v dětských domovech patří k nejvíce ohrožené skupině, většina z nich se již setkala s 

rizikovým chováním před svým příchodem do dětského domova. Proto je důležitá primární 

prevence, založená na otevřeném a neformálním vztahu s pedagogy v zařízení. 
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6. ZHODNOCENÍ  ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 

V tomto školním roce nám přibylo opět několik dětí a tak bylo nutné provést určité změny na RS. 

V měsíci lednu k nám přišly čtyři malí sourozenci. Jednalo se o tři chlapce a jednu dívku. Kvůli 

jejich příchodu bylo nutné přesunout ze 4 RS některé děti. Proto byla otevřena 5 RS a na ní byly 

přesunuty některé starší děti. K dalšímu příchodu dětí došlo v měsíci květnu, kdy jsme přijali dvě 

děvčata. 

Během školního roku 2016/2017 nás opustily dvě děti. Jeden chlapec po dovršení osmnáctého 

roku věku odešel k rodině. Později ještě jeden chlapec odešel na zkušební pobyt ke své rodině. 

Pobyt u rodiny se s velkou pravděpodobností změní na trvalý. 

V tomto školním roce došlo pouze k jednomu útěku. Jedna ze sester, které dorazily na DD v 

měsíci květnu byla krátce po svém příchodu (v červnu) dva dny na útěku. Tato dívka také v 

současnosti znamená největší problém v oblasti předcházení sociálně patologickým jevům. Má 

zkušenosti s užíváním tvrdých drog. 

Školní rok 2016/2017 byl poměrně klidný. Kromě výše popsaného útěku jsme nemuseli řešit 

žádné opravdu závažné problémy. Naše děti se nedopustily žádných trestných činů, neřešili jsme 

zneužívání alkoholu a omamných látek, ani šikanu či jiné projevy agrese. 

Výjimkou byl pouze problém s jedním naším chlapcem při jeho léčebném pobytu v Olivovně v 

Říčanech u Prahy. Pobyt zde probíhal v měsíci listopadu. Chlapec postupně začal odmítat 

společné aktivity, učení i další činnosti. Později byl i agresivní a z Olivovny byl přesunut přímo do 

DPL Louny. Později se vrátil opět do našeho DD. 

K menším problémům patřil incident jedné naší starší dívky na internátu ve Varnsdorfu. Vyšlo 

najevo, že je zde nešťastná. Také u ní došlo ke zneužití alkoholu a k následné opilosti. Poté 

přestoupila na střední školu v České Lípě a problémy zcela ustaly. 

Určité problémy byly s chováním některých našich dětí na základních školách. Většinou se 

jednalo o nevhodné chování a ničení majetku. V součinnosti s učiteli jsme všechny dané 

problémy postupně a zdárně řešili. 

Stále trvajícím problémem je také kouření dětí. Nezbývá než pokračovat v osvětě a snažit se děti 

přesvědčit o škodlivosti kouření.  
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Vzhledem k tomu, že máme stále více malých dětí, tak se snažíme zaměřovat aktivity přímo pro 

jejich potřeby. Jedná se především o dodržování hygienických zásad, správné stravování a 

stolování, chování ve společnosti, chování na ulici a v dopravních prostředcích. 

Děti se také snažíme zapojovat do zájmových kroužků mimo DD. Jedná se především o zájmové 

kroužky v rámci základních škol. Snažíme se o to, aby se děti ve větší míře setkávaly i s dětmi 

mimo DD. Naši chlapci fotbalisti působí v klubech Slavoj Dubá a LOKO Česká Lípa. Chlapec, který 

dohrál fotbalovou sezonu 2016/2017 v klubu LOKO Česká Lípa přestoupil do Arsenalu Česká Lípa. 

Zde bude v nové sezóně hrát dorosteneckou divizi. 

Dětem s logopedickými problémy se individuálně v průběhu roku věnuje teta Svobodová, která v 

součinnosti s odbornou logopedkou dětem pomáhá. 

Během plynulého školního roku proběhly téměř všechny naplánované aktivity a navíc přibyly 

akce podle aktuálních potřeb a možností. 

Otázkám prevence sociálně - patologických jevů se věnují průběžně vychovatelé na jednotlivých 

rodinných skupinách podle ročního výchovně-vzdělávacího plánu. Na rodinných skupinách 

probíhají večerní komunity a děti se pravidelně setkávají s pracovnicemi OSPOD. Také dochází 

k pravidelným schůzkám (komunitám) dětí s paní ředitelkou. Při těchto setkáních se řeší 

problémy a děti vyjadřují svá přání a připomínky. 

V září byly děti seznámeny s vnitřním řádem DD, bezpečností při cestách do školy, chováním ve 

škole a dopravních prostředcích. Také jsme využili jeden z posledních teplých víkendů a 

zorganizovali akci „Loučení s létem“. Pořadateli akce byl strejda Štěpán Vlasák a teta Soňa 

Razímová. Děti sportovaly, koupaly se v bazénu, skákaly ve skákacím hradu a hlavně soutěžily. 

Soutěže pro mladší děti organizovaly starší děti. Krásné odpoledne jsme zakončili opékáním 

buřtů. 

V říjnu se děti zúčastnily cyklistického závodu Prevencí proti nehodám. Reprezentoval nás 

čtyřčlenný tým, kde byli dva zkušení závodníci a dva nováčci. Dvakrát v tomto měsíci přijeli 

pracovníci firmy UPS a společně s dětmi prováděli práce v areálu a v budově DD. Strejda Řasa si 

připravil pro děti besedu na téma „Důsledky užívání návykových látek“. A teta Regína domluvila a 

zorganizovala exkurzi ve sklárně v Novém Boru. 

Během října, listopadu a prosince vytvářely děti vánoční přání pro sponzory a dárečky. Dárečky 

byly určené pro sponzory a také na prodej. Děti výrobu dárečků prováděly na svých RS a také pod 

vedením tety Verči v rámci výtvarného kroužku na našem DD. 

V listopadu děti začaly trénovat a nacvičovat svá vystoupení na vánoční besídku. Podzimního 

počasí a větru se rozhodli využít děti společně se strejdou Vlasákem a vypustili na oblohu několik 
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draků. Dále se v listopadu děti zúčastnily již tradiční akce Judo Show Cup v Praze. Na konci 

listopadu jsme se s dětmi a občany obce Deštná sešli u rozsvěcení vánočního stromečku. Děti při 

této příležitosti zazpívaly několik vánočních koled. 

V prosinci byla největší událostí vánoční besídka pro sponzory a přátele DD. Děti zde předvedly 

svá nacvičená vystoupení. Následovala řada vystoupení našich dětí spojených s vánocemi: 

vystoupení v Praze Letňanech, besídka Johnson Controls v České Lípě, Česko zpívá koledy, 

vystoupení na KÚ v Liberci v rámci akce „Strom splněných přání“, Rytířské vánoce na DD, 

návštěva dětí ze ZŠ Pšovka. Děti na RS také společně s vychovateli pekli vánoční cukroví. Výsledky 

jejich práce nakonec vyhodnotila a ocenila teta Ajšmanová drobnými cenami o nejlepší cukroví. 

Také v prosinci byla teta Regína Háková se skupinou dětí na exkurzi ve sklárně Nový Bor. 

V lednu si připravily pro menší děti aktivitu tety Svobodová a Razímová. Jednalo se o promítání 

krátkého filmu Zuby jako perličky. Jednalo se o krátký zábavný film, který dětem vysvětlil proč a 

jak si mají čistit zoubky. Po filmu následoval praktický nácvik čištění pod dohledem tet. V lednu 

jsme se také zúčastnili tradiční akce Sportovní den na ledě v Litoměřicích. Zde měly děti možnost 

poměřit své bruslařské schopnosti s ostatními dětmi. Ozdravný pobyt na horách, který byl v plánu 

psaný na leden se uskutečnil v únoru. 

V únoru tedy proběhl ozdravný pobyt na horách v Harrachově. Ozdravného pobytu se zúčastnily 

děti, které již mají zkušenosti s lyžováním, ale také děti, které na lyžích stály poprvé. V únoru 

proběhly také dvě besedy. Jedna pod vedením strejdy Vovse byla na téma „Prevence infekčních 

onemocnění“. Vychovatel s dětmi pohovořil o důležitosti dodržování základních hygienických 

pravidel. Druhá beseda pod názvem „Tolerance“, byla o uznávání odlišností mezi lidmi. Besedu 

řídil strejda Baňkowski. 

Na březen si teta Vaďurová připravila besedu pro děti s kriminalistou Liborem Lopušanem. 

Tématem byly drogy a proč je důležité se jim vyhýbat. Děti také vyplnily krátký dotazník. Strejda 

Baňkowski s dětmi také shlédl film Mezi nimi o problematice AIDS. Po promítání následovala 

krátká debata s dětmi. V měsíci březnu jsme si s dětmi vyzkoušeli zahrát karetní hru Naživo, která 

je zaměřená na výuku finanční gramotnosti. V březnu také proběhla společná brigáda s 

pracovníky UPS v areálu DD. 

V dubnu proběhlo několik neplánovaných akcí. Největším zážitkem bylo natáčení krátkého 

dokumentárního filmu o životě v našem DD. Dokument byl odvysílaný v ČT. Další neplánovanou 

akcí byl výjezd s dětmi do Prahy. Zde jsme s dětmi navštívili Dinopark a po procházce Prahou 

jsme navštívili představení v Divadle loutek. Shlédli jsme pohádku Tři zlaté vlasy děda vševěda. 

Děti měly možnost si zblízka prohlédnout loutky a zákulisí divadla. Následovaly plánované akce. 
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Ústecká pálka, které se zúčastnily čtyři naše starší děti. Další aktivitou byla debata s Liborem 

Lopušanem na téma „Důsledky kriminální činnosti mladistvých“. Letošní velikonoce vyšly na 

duben. Děti si pod vedením vychovatelů upletly pomlázky, nacvičily koledy a vyrazily hodovat. 

Plánovaný Deštenský běh proběhl v květnu. 

V květnu odpadly dvě plánované akce : DD Cup turnaj v kopané a Memoriál Lucie Hanušové-

běžecké závody. Těchto akcí jsme se nezúčastnili z organizačních důvodů. V květnu jsme opět 

zorganizovali a uspořádali Deštenský běh. Naše děti se zapojily do organizace a samozřejmě také 

přímo do závodů. Celý závodní den se velmi povedl a těšil se oblibě mezi všemi závodníky. 

Proběhlo také další promítání. Jednalo se o krátký film Sami. Film pojednával o problematice 

příjmu potravy. Po promítání následovala debata strejdy Baňkowského s dětmi. Pro malé děti si 

připravil povídání strejda Voves. Tématem bylo jak správně jíst. Také jsme v květnu podnikli 

celodenní výlet. Nejprve jsme jeli do Prahy a tam navštívili letecké muzeum v Kbelích. Poté jsme 

odjeli do lesnatého kraje kokořínska. Zde jsme navštívili známe pískovcové útvary Pokličky a 

prošli se krásnou přírodou  

V červnu se naše děti zúčastnily hned tří dětských dnů. Konaly se ve Skalici u České Lípy, v 

Libotově a v Dubé. Plánovaný outdoorový pobyt v přírodě jsme s dětmi neuskutečnili z 

organizačních důvodů. Snad se nám ho podaří zorganizovat v dalším školním roce. Plánovaná 

akce Smajlík se nakonec v tomto termínu neuskutečnila. Naopak se uskutečnil neplánovaný výlet 

do Skelné Huti s tetou Hákovou. S dětmi jsme shlédli dva krátké filmy Hnusná držka a Kam vede 

šikana. Filmy byly zaměřené na problematiku šikany. Po shlédnutí filmů jsme si s dětmi o šikaně 

popovídali a zamysleli se nad její nebezpečností. V červnu na DD přijela skupina dobrovolníků, 

kteří si pro děti připravili zábavný program. Z dětí se stali hledači pokladů. Doufáme, že se tato 

aktivita stane krásnou tradicí. 

 

6.1 Hlavní aktivity 

➢ systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v metodách a technikách preventivní 

výchovy, nácvik praktických (sociálně) psychologických dovedností, techniky rozvíjení 

osobnosti, metody vytváření pozitivních vztahů a řešení problémových situací (školení, 

kurzy a výcviky pro vychovatele),  

➢ systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu apod.  
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➢ uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny, zaměřeného na 

podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování (individuální pohovory, skupinové 

terapie, tematické akce v terénu, přednášky, besedy, interakční hry atd.),  

➢ vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže,  

➢ spolupráce s rodiči (v rámci možností) a s učiteli,  

➢ průběžné sledování konkrétních podmínek a situace v DD a také ve školách, které děti z 

DD navštěvují – z hlediska výskytu sociálně nežádoucích jevů, uplatňování různých forem 

a metod pro jejich včasné zachycení,  

➢ diferencované uplatňování preventivních aktivit a programů, zaměřených speciálně na 

jednotlivé rizikové skupiny,  

➢ poskytování poradenských služeb a zajišťování poradenských služeb specializovaných 

poradenských a preventivních zařízení pro děti i pedagogy.  

 

6.2 Konkrétní východiska 

Vztah pedagog - dítě  

V DD je vztah základem pro jakoukoliv práci s dítětem, proto budujeme vzájemnou důvěru mezi 

pedagogem a dítětem. Vychovatel zná sociální prostředí dítěte, podněcuje dialog, je otevřen 

komunikaci s širší rodinou dítěte, ostatními pedagogy, sociální pracovnicí apod.  

Skupinová práce  

Děti odlišného věku i pohlaví spolupracují při různých aktivitách zejména v rodinných skupinách, 

ale také při tematicky zaměřených aktivitách. Úkolem pedagogů je vést je k rozvoji schopností 

naslouchání druhým, vhodné reakci na kritiku, vedení diskuze, sdílení pocitů a názorů. Např. 

formou komunitního kruhu se děti učí týmové práci a řešení konfliktů - s důrazem na vlastní 

odpovědnost dítěte za řešení. Spolupráce dětí různého věku je také podstatným prvkem 

prevence šikany starších dětí vůči mladším.  

Individualizované (slovní) hodnocení, sebehodnocení, zpětná vazba skupiny  

Děti dostávají komplexní zpětnou vazbu od vychovatele. Jsou informovány o svém pokroku 

i nedostatcích. Je oceňováno jejich úsilí a míra jejich pokroku ve srovnání s výkony ostatních. Je 

podporován jejich individuální talent a zájem. Pomáháme dětem vybudovat si důvěru ve vlastní 

schopnosti a pozitivní vztah k okolnímu světu. Zpětná vazba rodinné skupiny přispívá ke korekci 

sebehodnocení dítěte.  

Komunikace s rodiči, veřejností  
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Rodiče mohou své děti v dětském domově navštívit podle vnitřního řádu DD nebo po předchozí 

domluvě. Rodiče informujeme zejména o prevenci užívání návykových látek a konkrétních 

problémech jejich dětí v této či jiné oblasti (mnoho dětí jezdívá na prázdniny, víkendy a svátky do 

rodin). Rodiče každého dítěte obdrží informace o problémech dítěte a jsou upozorněni na změny 

chování, které by se mohly u jejich dětí vyskytnout. V případě jakýchkoliv potíží v rámci pobytu 

doma rodiče kontaktují dětský domov, kde je zajištěn odpovídající postup řešení problému.  

Pedagogická diagnostika  

Vychovatelé registrují signály o možném problému dítěte, hledají příčiny a vhodné formy 

nápravy. Pokud je třeba, spolupracují s příslušnými osobami a orgány.  

Řešení přestupků  

Porušování Vnitřního řádu DD, týkající se držení, distribuce a užívání návykových látek 

v prostorách DD, je klasifikováno jako hrubý přestupek a jsou vyvozeny patřičné sankce. Jsou 

sledovány i další projevy rizikového chování – šikana, rasismus, krádeže, vandalismus atd. Při 

jejich zjištění jsou navržena cílená opatření ve výchově. Pokud selže prevence v dětském domově, 

postup stanoví Manuál při zjištění rizikového chování dětí a mládeže.  

Zveřejnění informací  

Informace jsou zveřejněny na jednotlivých rodinných skupinách. Obsahují důležitá telefonní čísla. 

Dalším informačním zdrojem pro děti a zejména vychovatele je knihovna dětského domova.   
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7. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PREVENCE 

Metodik prevence  

Metodik prevence ve spolupráci s ostatními vychovateli vytváří Minimální preventivní program, 

podílí se na jeho realizaci a v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě. 

Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Koordinuje předávání 

informací o problematice projevů rizikového chování v dětském domově, dokumentuje průběh 

preventivní práce. Hodnotí realizaci Minimálního preventivního programu.  

 

Pedagogové  

Věnují se v rámci výchovné činnosti dle programu rozvoje osobnosti jednotlivých dětí jejich 

rozvoji v oblasti sociálních dovedností. Provádějí průběžnou diagnostiku dětí a rodinných skupin, 

na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulá období, konzultují případné problémy, 

navrhují opatření. Jsou v kontaktu s rodinami dětí ze své rodinné skupiny.  

 

Ředitelka DD 

Sleduje efektivitu prevence rizikového chování. Sleduje problémy v kontextu celého DD a dělá 

personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití v DD. Svolává v případě potřeby 

porady za účasti pedagogů, sociální pracovnice apod.  

Ve školním roce 2017/2018 bude probíhat vzdělávání pedagogických pracovníků dle aktuálních 

potřeb a nabídky vzdělávacích středisek. 
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8. POTŘEBNOST PROJEKTU 

Pedagogové DD jsou odpovědni za výchovu ke zdravému životnímu stylu, pokud jsou děti v péči 

DD. Problémem ale obvykle je špatný příklad ve vlastních rodinách dětí. Prevence založená na 

společnosti předpokládá spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí, se zdravotnickými 

zařízeními, s poradenskými institucemi ve školství, se zájmovými organizacemi, se 

specializovanými zařízeními atd.  

 

Problémy v oblasti primární prevence u dětí a mládeže:  

 

➢ nedostatečné využití stávající legislativy  
 

➢ malá ochrana dětí před alkoholem a kouřením na veřejnosti a v rodině  
 

➢ vysoká společenská tolerance k legálním drogám, liberalizace drogové politiky  
 

➢ absence pocitu zodpovědnosti za vlastní zdraví  
 

➢ mobilní telefony, internet (komunitní sítě)  
 

➢ podceňování primární prevence  
 

➢ prevence pouze v institucích, absence prevence v rodinách  
 

➢ nedostatečné pravomoci metodiků prevence  
 

➢ neodbornost pedagogů v dané oblasti (absence právního vědomí)  
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9. VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY 

 
Strategie je zaměřena na všechny děti, které jsou v současné době v péči Dětského domova 

Dubá-Deštná. Jedná se každoročně (kapacitně a věkem omezeno) o maximálně 40 dětí ve věku 1 

- 26 let. Všechny děti pochází ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, 

mnohé z nich mají specifické vývojové poruchy chování, fyzické či psychické handicapy.  

Všichni pedagogové DD jsou zahrnuti do dalšího vzdělávání – někteří se věnují dlouhodobému 

specializačnímu studiu, pravidelně jsou všem nabízeny krátkodobé i navazující kurzy se 

zaměřením na rozvoj konkrétních dovedností.  
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10. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU MPP 

 

➢ výchova ke zdravému životnímu stylu  
 

➢ rozvoj a podpora sociálních kompetencí  
 

➢ posilování zodpovědnosti dětí a mládeže za vlastní chování a způsob života v míře 

přiměřené jejich věku (dítě s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním 

zážitkům a vlivům; schopné dělat samostatná rozhodnutí; s přiměřenými sociálně 

psychologickými dovednostmi; schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc při řešení 

problémů; s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám; podílející se na tvorbě 

životního prostředí)  

 

10.1 Oblasti prevence:  

➢ záškoláctví,  

➢ agrese, násilí, šikanování, kyberšikana, 

➢ krádeže, vandalismus aj. formy kriminálního chování,  

➢ ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže, promiskuita,  

➢ komerční sexuální zneužívání dětí,  

➢ xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus, hnutí skinheads, extremismus, 

homofonie, 

➢ divácké násilí, hooligans,  

➢ rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, 

➢ závislostní chování, užívání návykových látek (vč.alkoholu a kouření),  

➢ rizika elektronické komunikace (mobily, internet),  

➢ netolismus (virtuální drogy) a gambling (patologické hráčství),  

➢ sekty a sociálně patologická náboženská hnutí,  

➢ sebepoškozování, styl „emo“,  

➢ otázka zdravé výživy, poruchy příjmu potravy,  

➢ přínosné trávení volného času (sport, zážitková pedagogika apod.),  
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➢ právní povědomí, rodinné a občanské právo,  

➢ rodinná a sexuální výchova, plánované rodičovství, sexuální rizikové chování, 

➢ mezilidské vztahy, komunikace, řešení konfliktů,  

➢ posilování duševní odolnosti vůči stresům,  

➢ podílení se na tvorbě a ochraně životního prostředí a podmínek-ekologie,  

➢ environmentální výchova (souvislost lidské činnosti a životního prostředí).  
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11. VZTAH MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU (MPP)   

S  INDIVIDUÁLNÍM PLÁNEM ROZVOJE DÍTĚTE (IPRD) 

Individuální plán rozvoje dítěte je dokument DD, vypracovávaný zvlášť pro každé konkrétní dítě.  

Akce MPP přímo souvisí s průřezovými tématy a klíčovými kompetencemi, které děti v rámci 

plnění IPRD získávají. Průřezová témata jsou východiskem pro plánování zisku konkrétních 

dovedností – klíčových kompetencí (přiměřeně schopnostem a věku dítěte).  

11.1 Průřezová témata  

➢ Osobnostní a sociální výchova (vztahy s lidmi, sebepoznávání, sebepojetí, kreativita, 

psychohygiena, komunikace, spolupráce, hodnoty, postoje, etika, řešení problémů / 

mravní výchova a společenské chování, občanská výchova, výchova ke vzdělávání a 

sebevzdělávání, pracovní výchova, ekologická výchova, zdravý životní styl, tělesná 

výchova, volnočasové aktivity, estetická výchova, výchova k volbě povolání, rodinná a 

sexuální výchova)  

➢ Výchova demokratického občana (orientace v pluralitní demokratické společnosti, 

konstruktivní řešení problémů, vědomí práv a povinností, slušná komunikace a způsoby 

řešení, participace občanů v politickém životě, principy demokracie (mravní výchova a 

společenské chování, občanská výchova, výchova ke vzdělávání a sebevzdělávání, 

pracovní výchova, výchova k volbě povolání, volnočasové aktivity, rodinná a sexuální 

výchova)  

➢ Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vědomí evropské identity; 

vazby mezi lokální, národní, evropskou a světovou úrovní uvažování, rozhodování a 

jednání; osobní odpovědnost za dění ve společnosti; humanismus ,mravní výchova a 

společenské chování, občanská výchova, výchova ke vzdělávání a sebevzdělávání, 

pracovní výchova, výchova k volbě povolání, rodinná a sexuální výchova)  

➢ Multikulturní výchova (rozmanitost kultur, etnický původ lidí, poznání vlastní identity, 

způsoby spolupráce s odlišnými kulturami, smysl pro respekt a solidaritu, principy 

sociálního smíru , estetická výchova, volnočasové aktivity, občanská výchova, výchova ke 
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vzdělávání a sebevzdělávání, mravní výchova a společenské chování, rodinná a sexuální 

výchova, výchova proti xenofobii a rasismu)  

➢ Environmentální výchova (pochopení komplexnosti vztahů člověka a životního prostředí, 

účast na ochraně a utváření životního prostředí, ekosystémy, ovlivňování životního stylu a 

hodnotové orientace v zájmu udržitelného rozvoje lidské civilizace, souvislost lidských 

aktivit s problémy životního prostředí, ekologická výchova, volnočasové aktivity, zdravý 

styl života, výchova ke vzdělávání a sebevzdělávání, občanská výchova, doprava, 

cestování, komunikace)  

➢ Mediální výchova (základní úroveň mediální gramotnosti, poučené vyhodnocování 

mediálních sdělení z hlediska jejich záměru a vztahu k realitě, fungování a vliv médií ve 

společnosti, estetická výchova, volnočasové aktivity, občanská výchova, výchova ke 

vzdělávání a sebevzdělávání, doprava, cestování, komunikace – zejm. nebezpečí 

elektronické komunikace)  

➢ Etická výchova (prolíná všemi předchozími výchovami, formuje vlastnosti osobnosti)  

 

11.2 Klíčové kompetence  

Získáním celého kompletu jednotlivých klíčových kompetencí mají být děti připraveny na odchod 

z DD, vstup do samostatného života a zařazení se do společnosti. Každá klíčová kompetence se 

skládá z celé řady jednotlivých úkolů, které na sebe navazují vzhledem k věku dítěte, často se 

navíc protínají kompetenčně příbuzné oblasti výchovy.  

➢ Kompetence k učení  

Vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a 

řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a  

celoživotnímu učení. Operuje s obecně užívanými znaky, termíny a symboly, uvádí věci do 

souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si 

vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy.  

➢ Kompetence k řešení problémů  

Vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí 

o nesrovnalostech a jejich příčinách, vyhledá informace vhodné k řešení problému, promyslí a 

naplánuje způsob řešení problému, samostatně řeší problémy, kriticky myslí, činí uvážlivá 

rozhodnutí, uvědomuje si zodpovědnost za ně.  

➢ Kompetence komunikativní  
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Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 

kultivovaně v písemném i ústním projevu. Naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně 

reaguje, účinně se zapojuje do diskuze, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje. Rozumí 

různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných 

informačních a komunikačních prostředků. Využívá informační a komunikační prostředky a 

technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. Využívá získané komunikativní 

dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s 

ostatními lidmi.  

➢ Kompetence sociální a personální  

Účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce 

v týmu, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, v případě potřeby poskytne pomoc 

nebo o ni požádá, přispívá k diskuzi, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení 

daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, 

co si druzí lidé myslí, říkají a dělají, vytváří si pozitivní představu o sobě samém, řídí své jednání a 

chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.  

➢ Kompetence občanské  

Respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 

druhých lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému 

i psychickému násilí. Chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si 

vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu. Rozhoduje se zodpovědně podle dané 

situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc (i v krizových situacích). Respektuje, chrání 

a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, aktivně se zapojuje do kulturního i 

sportovního dění. Chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy.   

➢ Kompetence pracovní  

Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní 

povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky. Přistupuje k 

výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského 

významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i 

ochrany kulturních a společenských hodnot. Využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých 

vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená 

rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření.  
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12. METODY A FORMY MPP 

➢ stanovení a zažití pravidel soužití  

➢ zvyšování zdravého sebevědomí dětí  

➢ vnímání a přijímání individuálních odlišností  

➢ nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry  

➢ navozování příznivého psychosociálního klimatu  

➢ trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí  

➢ zvládání náročných fyzických i duševních situací  

➢ nácvik řešení zátěžových situací  

➢ umění vyrovnat se s neúspěchem  

➢ ekologická a environmentální výchova  

➢ široká nabídka volnočasových aktivit  
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13. KONKRÉTNÍ AKTIVITY PODPORUJÍCÍ PRIMÁRNÍ PREVENCI 

➢ akce zaměřené na zvyšování právního povědomí  

➢ projekty prevence závislostí všech typů  

➢ akce směřující k potlačení rasismu a xenofobie  

➢ přednášky, besedy apod. pro prevenci násilí a vandalismu  

➢ výchova k odpovědnosti za své zdraví  

➢ besedy zlepšující dovednost volby správné výživy  

➢ akce zaměřené na sexuální výchovu  

➢ besedy směřované na rodinu – vztahy v rodině, rodičovství  

➢ výukové programy ekologické a environmentální výchovy  

➢ akce směřující k oživení klimatu a ke zlepšení vztahů  
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14. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE 

Záškoláctví 

Vyhýbání se školní docházce – nutná je pravidelná spolupráce se školou pro včasné odhalení 

záškoláctví.  

Vandalismus 

Trestná činnost 

Pohlavní zneužívání dětí 

Je definováno zákonem (§ 242 a § 243 trestního zákona). Pro práci v dětském domově je nutné 

umět se zneužitými dětmi citlivě pracovat a rozpoznat projevy možného zneužití (zejména při 

příchodu nových dětí).  

Šikanování 

Jedno nebo více dětí (agresoři) úmyslně, většinou opakovaně, psychicky nebo i fyzicky týrají a 

zotročují jiné dítě či děti, resp. i učitele (oběti), používají k tomu agresi a manipulaci. Je 

„onemocněním skupiny“. Má pět stupňů:  

1. stupeň – ostrakismus (převážně psychické formy násilí, vyloučení z kolektivu)  

2. stupeň – fyzická agrese a přitvrzování manipulace  

3. stupeň – vytvoření jádra (systematické šikanování, vznik podskupin, boj o vliv)  

4. stupeň – většina přijímá normy agresorů  

5. stupeň – totalita neboli dokonalá šikana (normy agresorů přijímají často i oběti)  

V poslední době se objevila kyberšikana – zveřejnění nahrávek šikany na internetu.  

Mezi dospělými se vyskytuje mobbing – šikana ze strany kolegů, či šéfa – bossing.  

Závislost na návykových látkách 

 Projevuje se nutkavým chováním, vedoucím k uspokojení silné potřeby prostřednictvím drogy 

bez ohledu na možné následky. Vzniká při užívání různých druhů návykových látek (vč.alkoholu a 

cigaret).  

Patří sem také gambling a netolismus – závislost na počítačových hrách (virtuální drogy), který je 

nebezpečný zejména pro děti do 15 let – v tomto věku je možnost vzniku závislosti největší.  

Rasismus 
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Nenávist vůči určité rase či rasám (např. antisemitismus – vůči Židům), přesvědčení 

o nadřazenosti vlastní rasy vůči jiným. Přerůstá do hnutí skinheads (organizované násilí vůči 

Romům, Vietnamcům aj. za účelem „zjednání pořádku“).  

Xenofobie 

Odpor, nepřátelství, nedůvěra ke všemu cizímu obecně, strach před ním.  

Divácké násilí, hnutí hooligans apod.  

Specifický typ násilí ve skupině, spojený obvykle s fotbalovými zápasy, kdy dav zaručuje do velké 

míry anonymitu. Násilí má svá „pravidla“, je řízeno „vůdci“ skupiny.  

Sekty a sociálně patologická náboženská hnutí 

Využívají emoční lability, resp. špatného sociálního zázemí svých obětí k jejich manipulaci 

a následně naprostému podřízení se (včetně odevzdání majetku i možnosti rozhodovat o sobě).  

Sebepoškozování (automutilace) 

Nutkavé ubližování si, vedoucí k ventilaci psychického napětí, které může vést až k sebevraždě. 

Může souviset se stylem „emo“ (charakteristický výrazným stylem oblékání, ale zejména 

postojem k životu – vyznávání nihilizmu, rezignace).  

Poruchy příjmu potravy 

Jsou vlastně další formou sebepoškozování. Disponovaní jedinci (většinou dívky) jídlo používají k 

řešení emočních problémů, myšlenky spojené s jídlem, dietou a hmotností se stávají důležitější 

než všechno ostatní. Často cvičí a potravu přijímají buď v mizivém množství – v případě mentální 

anorexie – nebo se naopak přejídají a následně vše vyzvrací – v případě mentální bulimie. Další 

formou je záchvatovité přejídání, postižení mají normální i vyšší hmotnost.  

Méně známé jsou bigorexie – patologická závislost na cvičení a budování kulturistického vzhledu 

(tou trpí hlavně chlapci), ortorexie nervosa – chorobná posedlost zdravou výživou (přemýšlejí 

o ní více než 3 hodiny denně) a dietování – závislost na dietách.  

V souvislosti se zaměřením na fyzický vzhled se nově objevila tanorexie – závislost na opáleném 

vzhledu.  

 

 

Promiskuita 

Časté střídání sexuálních partnerů, obvykle bez větších citových vazeb. Některé dívky z dětského 

domova se ale „sériově zamilovávají“ i vícekrát za měsíc, nové známosti prožívají velmi bouřlivě a 

rozchody velmi traumaticky. V této souvislosti se jejich promiskuita jeví jako psychická forma 

sebepoškozování.  
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15. MANUÁL PŘI ZJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ 

A MLÁDEŽE V DĚTSKÉM DOMOVĚ 

 

1. Odpovědný zaměstnanec (vychovatel), který je právě ve službě a zaznamená jakékoliv rizikové 

chování, nejprve zajistí bezpečí dítěte dle potřeby (např. poskytne první pomoc při intoxikaci 

drogami, případně přivolá odbornou pomoc a předá veškeré nutné informace o dítěti).  

 

2. Oznámí událost vedoucímu směny a ředitelce DD, konzultuje s nimi další postup. Událost ihned 

zapíše do Knihy denní evidence příslušné rodinné skupiny, došlo-li k úrazu, pak i do Knihy úrazů.  

 

3. V závažných případech (ublížení na zdraví apod.) kontaktuje Policii ČR.  

 

4. Ředitelka DD nebo vedoucí směny informuje v závažných případech příslušné orgány sociálně 

právní ochrany dětí a současně rodiče (či jiné právní zástupce) dětí.  

 

5. V případě šikany, sebepoškozování, poruch příjmu potravy apod. oznámí zaměstnanec co 

nejdříve událost i psychologovi, či psychiatrovi v případě, že je u něho dítě léčeno.  

 

6. Ve všech případech zjištění rizikového chování informuje odpovědný zaměstnanec neprodleně 

vychovatele příslušné rodinné skupiny, ti následně předají informaci o dítěti dalším 

vychovatelům.  

 

7. Vychovatelé ve spolupráci s psychologem či psychiatrem a metodikem prevence postupují dle 

závažnosti zjištěného jevu, věku dítěte a jeho individuálních schopností a možností. Volí 

přiměřené metody a postupy vhodné pro konkrétní rizikové chování a zároveň pro konkrétní 

dítě.  

 

8. Ředitelka DD může požádat o rediagnostiku dítěte, a to buď v DDÚ Liberec, v DÚ Praha  nebo 

v rámci hospitalizace v PL Louny. 
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16. PRAVIDELNÉ AKTIVITY PRO DĚTI VE ŠKOLNÍM ROCE 

2017/2018 

➢ Večerní komunity na rodinných skupinách  

➢ Skupinové workshopy na téma finanční gramotnost 

➢ Interakční hry na rodinných skupinách 

➢ Účast na závodech DDCupu 

➢ Návštěvy sportovních akcí  

➢ Setkávání s příslušnými pracovnicemi OSPOD 

➢ Zájmové kroužky dětí v rámci dětského domova 

➢ Sportovní kroužky pořádané školou a TJ 

➢ Víkendové a prázdninové pobyty tematicky zaměřené 

➢ Práce na zahradě dětského domova 

➢ Pracovní víkendy se zaměstnanci firmy UPS 

➢ Spolupráce s Rytíři silnic a dalšími dobrovolnickými organizacemi 

➢ Poznávací turisticko – ekologické akce  

➢ Ozdravné pobyty 
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17. RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 

2017/2018 

Září 2017 

➢ Seznámení s vnitřním řádem  DD a bezpečností při cestování do školy, chování ve škole a 

dopravních prostředcích-na všech RS . 

➢ Den s policií a dalšími složkami IZS – Razímová. 

➢ Loučení s létem v Chlumu – Vlasák. 

➢ Mykologie-procházka lesem a poznávání jedlých a jedovatých hub – Voves. 

Říjen 2017 

➢ Chinaski-vystoupení populární hudební skupiny v našem DD. 

➢ Výroba dárečků na vánoční bazárky a pro sponzory. 

➢ Bezpečně v kyberprostoru-povídání se strejdou Řasou o chování na internetu a na 

sociálních sítích. 

Listopad 2017 

➢ Nácvik kulturních vystoupení-vánoční besídky. 

➢ Výroba dárečků na vánoční bazárky a pro sponzory. 

➢ Návštěva na plicním oddělení MUDr. Popelkové, prevence kouření – Baňkowski. 

➢ Judo Show Cup 2017. 

➢ Rozsvěcení vánočního stromu v Deštné, zpěv koled. 

Prosinec 2017 

➢ Vánoční besídka na DD. 

➢ Pečení vánočky s tetou Zuzkou. 

➢ Česko zpívá koledy a další vánoční akce. 

➢ Povídání s malými dětmi na téma „správná hygiena“ - Voves. 

Leden 2018 

➢ Debata s odborníkem na téma „trestní odpovědnost mladistvých“. 

➢ Sportovní den na ledě v Litoměřicích. 

➢ Promítání časosběrného dokumentu Katka o závislosti na drogách – Baňkowski. 
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Únor 2018 

➢ Mám vztek aneb jak na emoce, způsoby řešení vypjatých situací – Vlasák. 

➢ Projekt s firmou Mountfield-děti si vyzkouší práci prodavačů – Dvořáková. 

➢ Prevence úrazů-nebezpečí při provádění akrobatických kousků – Baňkowski. 

Březen 2018 

➢ Debata děvčat s tetou Svobodovou o hygieně v oblasti intimních partií. 

➢ Projekt s o.p.s. Maják, protidrogová prevence – Razímová. 

Duben 2018 

➢ Ústecká pálka-turnaj ve stolním tenisu. 

➢ Závody v orientačním běhu Deštná-příprava a organizace závodů. 

➢ Velikonoce-pletení pomlázek, velikonoční zvyky. 

➢ Povídání s menšími dětmi v rámci sexuální výchovy „kluk a holka“-rozdíly mezi pohlavími 

– Voves. 

Květen 2018 

➢ Sportovní odpoledne na téma „mezilidské vztahy“, vzájemná spolupráce dětí při zvládání 

sportovních aktivit. 

➢ Memoriál Lucie Hanušové-běžecké závody. 

➢ Potravinová pyramida-promítání krátkého videa na téma zdravé výživy – Baňkowski. 

Červen 2018 

➢ Outdoorový pobyt v přírodě, spojený s přespáním pod „širákem“. 

➢ Vandalismus, násilí a trest-debata s policistou na toto téma. 
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18. SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE, ORGANIZACE A ODBORNÍCI  

 

➢ Policie ČR (Adresa: Obvodní oddělení Doksy, Máchova 144, 472 01 Doksy  

       Telefon: 974 471 715, 487 872 333) 

➢ MUDr. Ladislav Hnídek–psychiatr (Adresa: Ronovská 846/3, 470 01 Česká Lípa 

       Telefon: 487 521 710) 

➢ MUDr. Marcela Cupová-psychiatr (Adresa: Ronovská 846/3, 470 01 Česká Lípa 

      Telefon: 487 877 352) 

➢ MUDr. Šárka Bínová-dětský psychiatr (Adresa: Vodárenská 3827, 276 01 Mělník 

      Telefon: 606 652 644) 

➢ Pedagogicko psychologická poradna Česká Lípa  (Adresa: Havlíčkova 443/9, 470 01 Česká 

Lípa, Telefon: 487 521 673) 

➢ Místně příslušné pracovnice OSPOD 

➢ MUDr. Zina Ropková – dětský lékař (Adresa: Masarykovo náměstí 1849, 471 41 Dubá  

       Telefon: 487 520 615) 

➢ MUDr. Marcela Klementová–zubní lékařka (Adresa: Nové město 277/114 Dubá, Telefon: 

487 870 388) 

➢ MUDr. Jiří Klement–praktický lékař (Adresa: Nové město 277/114 Dubá, Telefon: 487 870 

386) 

➢ MUDr. Magdalena Popelková – plicní lékař (Adresa: Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, 

Telefon: 487 954 252) 

➢ Rytíři silnic 

➢ BESIP 

➢ DDCup 

➢ UPS Česká republika 

➢ Snílek o.p.s. 

➢ AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 

 

 

https://www.google.cz/search?client=firefox-b-ab&q=mudr+hnidek+adresa&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zEg2LS8sKkjRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBPKDyOC8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiY0bSW9MbPAhWHVSwKHYEODYEQ6BMIdzAO&biw=1680&bih=917
https://www.google.cz/search?client=firefox-b-ab&q=mudr+hnidek+telefon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zEg2LS8sKkjR0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTALS5Zx9BAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiY0bSW9MbPAhWHVSwKHYEODYEQ6BMIejAP
javascript:void(0)
https://www.google.cz/search?client=firefox-b-ab&q=mudr+marcela+kajlíková+adresa&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LElJLjQ3NNSSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGTwh6CLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwityY7g9MbPAhWKkCwKHe_HCB0Q6BMIbDAN
https://www.google.cz/search?client=firefox-b-ab&q=mudr+marcela+kajlíková+telefon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LElJLjQ3NNTSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAYxtdmkAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwityY7g9MbPAhWKkCwKHe_HCB0Q6BMIbzAO
javascript:void(0)
https://www.google.cz/search?client=firefox-b-ab&q=mudr+šárka+bínová+adresa&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NExKNi8uKYsv0ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAb6izB8wAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjizbeD9cbPAhXGkiwKHRh3BU4Q6BMIdDAN&biw=1680&bih=917
https://www.google.cz/search?client=firefox-b-ab&q=mudr+šárka+bínová+telefon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NExKNi8uKYsv0dLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwC9JrqiQgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjizbeD9cbPAhXGkiwKHRh3BU4Q6BMIdzAO
javascript:void(0)
https://www.google.cz/search?client=firefox-b-ab&q=pedagogicko+psychologicka+poradna+ceska+lipa+adresa&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkpzzLLMtSSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwENQxZOLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi2q_2f9cbPAhWI8ywKHaaxAs4Q6BMIcjAQ&biw=1680&bih=917
https://www.google.cz/search?client=firefox-b-ab&q=pedagogicko+psychologicka+poradna+ceska+lipa+telefon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkpzzLLMtTSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAtQ4IjEAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi2q_2f9cbPAhWI8ywKHaaxAs4Q6BMIdTAR
javascript:void(0)
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PŘÍLOHA  

Vybrané pojmy z primární prevence  

Adekvátnost: přiměřenost preventivního působení s ohledem na charakteristiky cílové populace, 

prostor a čas, kde je preventivní působení realizováno. Adekvátní musí být obsahová náplň 

(osnovy vzdělávacích a preventivních programů) i metody.  

Dělení drog: podle somatických a psychických účinků (opiáty, sedativa, stimulancia, 

halucinogeny, organická rozpouštědla), podle míry zdravotní a společenské nebezpečnosti, podle 

dostupnosti, často se dělí na legální a nelegální, atd.  

Ekologická výchova: vede k šetrnému chování se vůči přírodě (např. třídění odpadů) a 

základnímu vědomí vlivu člověka na své okolí.  

Environmentální výchova: vede k pochopení komplexnosti a složitosti vztahu člověka a životního 

prostředí. V zájmu udržitelného rozvoje lidské civilizace ovlivňuje životní styl a hodnotovou 

orientaci. Poskytuje informace o ekosystémech a souvislostech lidských aktivit s problémy 

životního prostředí.  

Exuser: uživatel návykové látky, který prošel léčbou a nyní vstupuje do prevence v pozici lektora, 

který má vlastní zkušenost se závislostí.  

Interaktivní techniky: předpokládají průběžné zapojení účastníků do programu – hraní rolí, hry, 

diskuze, řešení modelových situací, kvízů atd.  

Kontinuálnost: působení na dítě v ideálním případě od předškolního věku po celou dobu školní 

docházky až do dospělosti (rozvíjení a zpřesňování informací).  

Modelování: modelová situace může být vyprávěna, čtena nebo poznávána prostřednictvím 

obrázků a je potom jednotlivými dětmi či skupinami řešena tak, až dospějí k optimálnímu řešení. 

Může být spojeno i s hraním rolí nebo nácvikem chování v rizikových situacích (např. odmítnutí 

drogy od kamaráda).  

Multikulturní výchova: seznamuje s rozmanitostí kultur, rozvíjí smysl pro respekt a solidaritu, 

zabývá se etnickým původem lidí, principy sociálního smíru a solidarity.  

Peer programy: vrstevnické programy – zapojení předem vyškolených vrstevníků do formování 

postojů a získávání znalostí o drogách, s cílem zabránit užívání drog.  

Specifická prevence: preventivní působení zaměřené přímo na problematiku daného jevu, na 

určitou formu rizikového chování a na určitou cílovou skupinu, jevící se jako ohroženější či 

rizikovější než jiné skupiny.  
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Nespecifická prevence zahrnuje všechny techniky umožňující rozvoj harmonické osobnosti (např. 

zájmové činnosti).  

Supervize: forma odborné pomoci zaměřená na poskytnutí zpětné vazby člověku, který vykonává 

určitou práci (přímá – nepřímá, individuální – skupinová).  
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