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Prioritní úkoly NIDV 

 Vzdělávací programy vhodné pro ŠABLONY (OP VVV)  

 Využívání ICT ve výuce

 Podpora vícejazyčnosti – CLIL, výuka odborných CJ

 Podpora škol a učitelů v práci s dětmi/žáky cizinci

 Společné vzdělávání

 Podpora ZUŠ 

 CISCOM (souvislost s maturitní zkouškou) 

 Globální rozvojové vzdělávání (GRV) 

 Historická výročí (2018 a 2019) 

 Výuka o holocaustu



Prioritní úkoly NIDV 

 Primární prevence rizikového chování 

a problematika šikany 

(pracovní skupina: MŠMT, školský ombudsman, 

NIDV a tým špičkových lektorů NIDV na řešení šikany 

– odborný garant Dr. Michal Kolář)  



Vzdělávací programy v DVPP NIDV 
k primární prevenci rizikového chování
a problematice šikany a kyberšikany

Diskusní setkání na podporu pedagogů

 Realizace diskusních setkání na vybraných krajských pracovištích NIDV zaměřené na konkrétní

zkušenosti, postřehy a příklady z praxe, vzájemné sdílení vlastních zkušeností z praxe (analýza

konkrétních kazuistik)

 Lektoři a panelisté: krajští školští koordinátoři prevence, metodici prevence PPP, pediatři, dětští

psychiatři, policie, státní zástupce, OSPOD a další přizvaní odborníci

 Cílem je vzájemná výměna vlastních zkušeností z praxe, zmapování potřeb pedagogů a škol dle

regionu, hledání možností spolupráce s dalšími subjekty na úrovni krajů (regionů), kontakty na školská

poradenská zařízení a další instituce zabývající se primární prevencí v oblasti rizikového chování;

seznámení se základními legislativními předpisy apod.

 Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení a školní metodici prevence

 Časová dotace: 6 hodin



Vzdělávací programy v DVPP NIDV 
k primární prevenci rizikového chování
a problematice šikany

Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární 
prevence rizikového chování a problematiky šikany v krajích ČR

Od roku 2016 realizuje NIDV systémové vzdělávání pedagogů v oblasti šikany a kyberšikany
(hlavním cílem je postupně zavést zpracovanou koncepci systému pětiúrovňového vzdělávání)

 Základní kurz – řešení školní šikany a kyberšikany I. – první úroveň (32 hodin)
Úkolem přípravné první úrovně je intenzivně a co nejúčinněji připravit absolventy kurzu zejména pro řešení akutních

– neodkladných krizových situací souvisejících se šikanou.

 Základní kurz – řešení školní šikany a kyberšikany II. – druhá úroveň (32 hodin)
Druhá úroveň poskytuje již základní kvalifikaci – připravenost k řešení situací, které by měla zvládnout škola sama. Je

základním kamenem v pětiúrovňovém koncepčním vzdělávání odborníků na řešení šikany.

 První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně (16 hodin)
Dvoudenní seminář je zaměřený na problematiku šikany mezi žáky a na šikanu žáků vůči učiteli. Metodické postupy

v řešení obtížných situací se naučí účastníci VP aplikovat ve školní praxi.



Vzdělávací programy v DVPP NIDV 
k primární prevenci rizikového chování
a problematice šikany

Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární 
prevence rizikového chování a problematiky šikany v krajích ČR

 Realizace dílčích vzdělávacích programů zaměřených na témata: prevence
rizikového chování, genderově podmíněné násilí, menšinová sexualita,
diskriminace LGBT+ osob, řešení problémů s agresivitou a školní šikanou,
související legislativní otázky a problémy, možnosti začlenění prevence
rizikového chování a nežádoucích jevů do výuky ve školách a školských
zařízeních a VP zaměřené na jednotlivá bezpečnostní témata

 Cílem je zvýšení znalostí a dovedností pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ
v oblasti rizikového chování dětí a žáků, šikany a kyberšikany, včetně
seznámení pedagogických pracovníků s možnostmi účinné prevence a s oblastí
bezpečnostních témat



Vzdělávací programy v DVPP NIDV 
k primární prevenci rizikového chování
a problematice šikany

Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence 

rizikového chování a problematiky šikany v krajích ČR – například: 

 Využití filmu Zuřivec – prevence domácího a genderově podmíněného násilí 

(7 hodin)

 Cesty spolu – Společně proti šikaně (8 hodin)

 Úvod do první pomoci při školní šikaně a kyberšikaně (8 hodin)

 Š – Rizikové chování dětí a mládeže (8 hodin)

 Š – Agrese, šikana a proces jejich řešení na základní škole (8 hodin)

 Š – Agrese, šikana a proces jejich řešení na střední škole (8 hodin)

 Šikana jako narušení vztahů ve skupině (8 hodin)

 Šikana ve školním prostředí a její řešení (8 hodin)

 Šikana mezi dětmi – jak ji rozpoznat, jak na ni reagovat, jak jí předcházet (8)



Vzdělávací programy v DVPP NIDV 
k primární prevenci rizikového chování
a problematice šikany

„Celostátní konference k prevenci domácího a genderově podmíněného násilí“

 Konference se bude věnovat problematice ochrany dítěte, možnostem
a spolupráci různých odborníků z této oblasti, pediatrů, dětských
psychiatrů, sociálních pracovníků a zejména orgánů sociálně-právní
ochrany dětí, kriminalistů, ale i zástupců NNO aj.

 Důraz bude kladen na prevenci a příklady dobré praxe (kazuistiky)

26. září 2019 od 9:00 hodin 

v sále C081 na MŠMT v Karmelitské ulici 



Vzdělávací programy v DVPP NIDV 
k bezpečnosti a ochraně zdraví žáků (BOZ) 

„Zacházení s chemickými látkami a směsmi ve školách“

 zásady práce s chemickými látkami a směsmi v kmenových,
odborných učebnách a chemických laboratořích, včetně teoretické
výuky

 pro ZŠ, SŠ, VOŠ a školská zařízení (SVČ – DDM a stanice)

 základní informace pro vedení škol a školských zařízení

 workshopy pro učitele chemie, biologie a ekologie a pro vedoucí
zájmových kroužků

 letos byla oblast zpracována jako workshop – metodika tvorby školních
dokumentů k zajištění BOZ ve výuce



Kvalifikační studium 

pro ředitele škol a školských zařízení

Systém vzdělávání – členění do modulů: 

 Modul B Pracovní právo – obsahuje témata: 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana na školách 

a školských zařízeních;

 Modul D Organizace školy a pedagogického procesu – obsahuje témata:

Bezpečnost a ochrana zdraví při výchově a vzdělávání a úrazy dětí, žáků 

a studentů.



Kariérní vzdělávání – studia 

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně 

patologických jevů (školní metodik prevence) 

 Studium (274 hodin) je určeno pro absolventy magisterských studijních

programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia

neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1

písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

 Praha a Střední Čechy

 Karlovy Vary

 Liberec

 Brno

 Od září 2019 plánováno další studium na KP NIDV Karlovy Vary a Brno, dle

zájmu i na ostatních KP NIDV



Kariérní vzdělávání – studia 

Studium pro asistenty pedagoga:

 Modul Škola jako systém – práva a povinnosti asistenta 

pedagoga:

Základy problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví



Vzdělávací programy 

a kariérní vzdělávání (studia) v oblasti ZNV

Oblast zájmového a neformálního vzdělávání: 

 Zdravotník zotavovacích akcí – spolupráce s ČČK

 Silnice za to nemůže – spolupráce s BESIP a další VP 

Kvalifikační studium:

 Studium pro ředitele škol a školských zařízení (pro zájmové vzdělávání)

 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává

komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání

 Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou

pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání



Vzdělávání v oblasti Příprava občanů 

k obraně státu – POKOS a spolupráce NIDV a MO

 Spolupráce MŠMT a MO, problematika POKOS od roku 

2013 je začleněna do rámcových vzdělávacích 

programů ZV a SV (RVP ZV, RVP SV): 

Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a zdraví

 Spolupráce NIDV a MO: spolupráce v pracovních 

mezirezortních skupinách na ústřední úrovni, vystoupení na 

konferenci NIDV Bezpečná škola pro všechny! v Praze a 

Brně v dubnu a květnu 2018, na odborném shromáždění 

lektorů POKOS v březnu 2019 a na poradě vedoucích 

krajských pracovišť NIDV v dubnu 2019



Mimořádné události a komunikace v krizových situacích

Pokud se ocitneme v mimořádné situaci (často i při pobytu v zahraničí), je nutné 

efektivně komunikovat (se záchranáři, ostatními účastníky atp.).

I na to je možné se vhodným tréninkem připravit:

 V rámci jazykového vzdělávání  uspořádal NIDV v minulých letech ve 

spolupráci s Evropskou záchranářskou akademií (European Rescue

Academy – ERA) několik seminářů ke komunikaci v krizových situacích 

s využitím sophrolingvistiky (= příprava na použití vhodných jazykových 

prostředků k cílené a srozumitelné komunikaci, a to při správném nastavení 

vědomí v situaci, kdy je člověk ve stresu a mohl by propadnout panice). 



Vzdělávání v oblasti Příprava občanů 

k obraně státu (POKOS) – spolupráce NIDV a MO

 Možnosti podpory oblasti POKOS ze strany NIDV: příprava VP DVPP k oblasti POKOS

pro učitele ZŠ a SŠ, jejich následná akreditace a realizace na KP NIDV, propagace VP

a dalších aktivit v oblasti POKOS v programové nabídce a na webu NIDV

 Možnosti podpory oblasti POKOS ze strany MO: zajištění kvalitně připravených lektorů

POKOS na krajské úrovni, pro účastníky VP DVPP zdarma příručka k oblasti POKOS

a další propagační materiály

 Vzájemná spolupráce NIDV a MO v tomto a následujícím roce: návrhy konkrétních

témat pro zařazení do VP DVPP a programové nabídky NIDV, návrhy VP k akreditaci,

reciproční poskytování lektorů pro VP DVPP a jiné aktivity, společné systematické

působení na zařazení bezpečnostních témat do DVPP napříč ministerstvy, vládou ČR,

rezorty, prostřednictvím činnosti ČŠI apod.



Přehledná a stručná rekapitulace

Od roku 2016 proškolil NIDV v rámci rezortních a účelových projektů (úkolů)
k problematice šikany a primární prevence téměř 2.500 pedagogických pracovníků v celé
České republice. Další podpora byla poskytnuta školám v rámci šablon.
V současné době absolvuje „Studium k výkonu specializovaných činností – prevence
sociálně patologických“ jevů cca 80 pedagogů – pro velký zájem budou od září 2019
otevřeny další studijní skupiny.



.

Děkuji Vám za pozornost

www.nidv.cz
rydlo.josef@nidv.cz


