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Opatření č. 2:   Zahrnout problematiku domácího a genderově podmíněného násilí 
do koncepčních materiálů a zvýšit povědomí o tomto násilí (včetně 
sexuálního násilí) mezi pedagogickými pracovníky a pracovnicemi 
a studujícími základních a středních škol 

Gestor:  MŠMT, ÚV ČR 

 

Výstup č 1:   Realizace šetření způsobu, obsahu a rozsahu vzdělávání o domácím 
a genderově podmíněném násilí na základních a středních školách vč. 
zjištění potřeb škol z hlediska metodického vedení v dané oblasti 
a zajištění odborné a metodické podpory při rozvoji tohoto vzdělávání 

Indikátor:  a) Provedené šetření vč. zjištění potřeb škol ohledně metodického vedení 
v této oblasti, b) Vytvořená metodická podpora pro rozvoj tohoto vzdělávání 

Gestor:  MŠMT 

Termín:  31. 12. 2019 
 

Informace o plnění (stručně popište v rozsahu max. 900 znaků): 
MŠMT provede šetření způsobu, obsahu a rozsahu vzdělávání o domácím a genderově 
podmíněném násilí na ZŠ a SŠ formou dotazníku, distribuovaného přes krajské koordinátory 
a koordinátorky prevence. Šetření bude rovněž zjišťovat potřeby škol z hlediska metodického 
vedení v dané oblasti a způsob zajištění odborné a metodické podpory ve vzdělávání v této 
oblasti. Distribuce dotazníků je naplánována na září 2019 se sběrem dat do termínu 
stanoveného v říjnu 2019. Následně bude šetření vyhodnoceno a výsledky šetření 
prezentovány krajským koordinátorům a koordinátorkám a metodikům a metodičkám 
prevence na jejich setkání v listopadu 2019 na MŠMT. 

 

Výstup č. 2:   Posílený důraz na domácí a genderově podmíněné násilí včetně 
vzdělávání dětí zaměřeného na práci s emocemi, vytváření pozitivních 
vrstevnických vztahů a nenásilné řešení konfliktů v rámci revize 
rámcových vzdělávacích programů základních a středních škol 

Indikátor:  Způsob zahrnutí a posílení důrazu na domácí a genderově podmíněné násilí 
včetně uvedeného vzdělávání dětí v aktualizovaných rámcových vzdělávacích 
programech 

Gestor:  MŠMT 

Termín:  31. 12. 2019 a průběžně v následujících letech. 
 

Informace o plnění (stručně popište v rozsahu max. 900 znaků): 
V rámci aktuálně probíhajících revizí RVP proběhne současně i revize RVP z hlediska 
genderové rovnosti. V rámci revize jsou vytvořeny podkladové analytické studie (některé jsou 
již zveřejněny na webových stránkách NÚV). Podkladové studie tvoří externí odborné 
skupiny, které koordinuje oborový didaktik NÚV. Jejich připomínkování z hlediska genderové 
rovnosti bylo domluveno na jednání zástupců a zástupkyň MŠMT s oborovými didaktiky 
NÚV, které se uskutečnilo na NÚV dne 4. září 2018. V rámci revizí bude do příslušné oblasti 
začleněno téma domácího a genderově podmíněného násilí. 
V rámci revizí již byla připomínkována podkladová studie k RVP Člověk a zdraví. Ve 
spolupráci s NeseHnutí byl do této studie navržen doplňující text, zaměřený na problematiku 
domácího a genderově podmíněného násilí. Rovněž byla ve spolupráci s NeseHnutí 
vytvořena studie k RVP pro předškolní vzdělávání, zaměřená na genderově citlivé 
vzdělávání v MŠ, rovněž zahrnující problematiku násilí. Materiály byly předány příslušným 
garantům vzdělávacích oblastí na NÚV. 

 

Výstup č. 3:   Prevence domácího a genderově podmíněného násilí soustavně 
zohledňována v relevantních koncepčních materiálech MŠMT 
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Indikátor:  Výčet materiálů, v kterých byla problematika zohledněna. 
Gestor:  MŠMT 

Termín:  31. 12. 2019 a průběžně v následujících letech. 
 

Viz opatření č. 8, výstup č. 3. Výčet dalších relevantních dokumentů bude doplněn. 
 

 

Výstup č. 6:   Soustavná podpora dalšího vzdělávání třídních učitelů a učitelek, 
výchovných poradců a poradkyň, školních metodiků a metodiček 
prevence v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí 
prostřednictvím konferencí, seminářů a školení zaměřených specificky 
na tato témata 

Indikátor:  a) Počet konferencí, seminářů a vzdělávání v oblasti domácího a genderově 
podmíněného násilí v příslušných letech (min. jedna krajská konference na 
toto téma), b) Počet zúčastněných osob a časová dotace 

Gestor:  MŠMT a průběžně v následujících letech. 

Termín:  31. 12. 2019 
 

V souvislosti s problematikou rizikového chování, šikany a kyberšikany v českých školách 
poskytuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) systematickou podporu 
a vzdělávání pro pedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol v dané 
oblasti. Cílem je zvýšení jejich znalostí a dovedností v oblasti rizikového chování dětí a žáků, 
včetně seznámení s možnostmi účinné prevence. 
26.9.2019 se v Praze uskuteční celostátní konference s názvem Primární prevence 
rizikového chování a problematika šikany, která bude zaměřena na téma prevence domácího 
a genderově podmíněného násilí. 
V roce 2019 nabízí NIDV pedagogům Základní kurz – řešení školní šikany a kyberšikany I 
a II – jedná se o dva 32hodinové na sebe navazující kurzy. 
V rámci rezortního projektu byl vytvořen nově akreditovaný standard kvalifikačního studia 
školního metodika prevence na školách – studium k výkonu specializovaných činností 
– prevence sociálně patologických jevů. Studium v rozsahu 274 hodin je určeno pro 
absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy 
magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky a bude 
probíhat od září 2019. 
ve dnech 25. – 26.11.2019 se v Praze na MŠMT uskuteční setkání krajských koordinátorů/ek 
a metodiků/ček prevence, v rámci kterého MŠMT plánuje (ve spolupráci s proFem, o.p.s.) 
zúčastněným zprostředkovat přednášku na téma sexuální násilí v kyberprostoru. 

 

Opatření č. 8:   Zohledňovat prevenci domácího a genderově podmíněného násilí 
v příslušných koncepčních strategických a metodických dokumentech 

Gestor:  MV, MŠMT, MZd, MPSV 

 
 
Výstup č. 3:  Prevence domácího a genderově podmíněného násilí zohledněna 

v koncepčních strategických a metodických dokumentech prevence 
rizikového chování dětí a mládeže 

Indikátor:  Zohlednění prevence domácího a genderově podmíněného násilí 
v příslušných dokumentech 

Gestor:  MŠMT 
Termín: 31. 12. 2019 a průběžně v následujících letech 
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V březnu 2019 byla schválena Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí 
a mládeže na období 2019 – 2027 a Akční plán realizace Národní strategie primární 
prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2021. Oba dokumenty 
zohledňují téma prevence domácího a genderově podmíněného násilí. 
MŠMT rovněž ve spolupráci s NÚV průběžně aktualizuje metodická doporučení k primární 
prevenci rizikového chování u dětí a mládeže. V roce 2019 probíhá aktualizace příloh 
metodického doporučení k těmto druhům rizikového chování: homofobie, rasismus a šikana. 
Aktualizace zohledňuje genderovou perspektivu. Aktualizované přílohy budou publikovány 
na podzim 2019. 

 
 

 


