
Podpora aktivit škol/školských zařízení
zaměřených na partnerské a rodinné
vztahy, životní hodnoty a rodičovstvíC

Garant: odbor školství

CÍL PODPROGRAMU
Podpora kompetencí pedagogů při výchově dětí
a žáků v oblasti rodičovství, partnerských vztahů
a etických a morálních hodnot. Dále pak podpora
při vytváření zdravého sociálního klimatu ve školách
a třídách a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání
pro děti se specifickými potřebami.

ŽADATELI MOHOU BÝT

• mateřské školy
• základní školy
• střední školy
• dětské domovy zapsané v rejstříku škol

a školských zařízení

Úplné aktuální znění dotačního programu včetně termínu podání žádostí je zveřejněno na:

www.pardubickykraj.cz/dotace

OBLASTI PODPORY
• vzdělávací aktivity a vzdělávání pedagogů/žáků

v oblasti výchovy k zdravým partnerským vztahům
a rodičovství

• podpora zdravého sociálního klimatu ve třídách
a školách a podpora škol při zavádění konceptu
etické výchovy

• rozvoj multidisciplinárního přístupu ve školách
při řešení situace žáka se specifickými potřebami

• vzdělávací aktivity pro rodiče zaměřené na výchovu,
rozvoj rodičovských kompetencí a partnerské
spolupráce se školou

PŘÍKLADY AKTIVIT
• vzdělávací a osvětové aktivity pro pedagogy/žáky

zaměřené na vztahy v rodině, partnerské vztahy
a vrstevnické vztahy

• utváření osobnosti a vnímání sebe sama, etická
výchova, životní hodnoty

• prevence rizikového chování žáků (důsledky
agresivního a xenofobního chování, závislostí
apod.)

• vzdělávací a informační aktivity zaměřené na vedení
dialogumezi rodiči a školou a na zapojení rodičů do
dění ve škole a školních aktivit

• workshopy a besedy s odborníky na dané téma

MODULY AKTIVIT
1. PRŮVODCE NA CESTĚ

Modul zaměřený na podporu kompetencí pedagogů
v oblasti výchovy ke zdravým partnerským vztahům
a rodičovství, s časovou dotací 6 hodin / 1 skupina
(do 30 účastníků), určený pro MŠ, ZŠ, SŠ a DD.

2. CESTA ŽIVOTEM
Modul zaměřený na podporu zdravého sociálního
klimatu ve třídách a školách a podporu škol při
zavádění konceptu etické výchovy s časovou dotací
3 hodin / 1 třída, určený pro ZŠ a SŠ.

3. POMOC NA CESTĚ
Modul zaměřený na rozvoj multidisciplinárního
přístupu ve školách nebo školských zařízení při
řešení situace žáka se specifickými potřebami,
vedení případových a odborných supervizí a
případových konferencí s časovou dotací
2 hodiny / 1 setkání (do 10 účastníků), určený
pro MŠ, ZŠ, SŠ a DD.

4. SPOLEČNĚ NA CESTĚ
Modul zaměřený na výchovu, rozvoj rodičovských
kompetencí a partnerské spolupráce se školou
(návštěva odborníka na třídní schůzce s work-
shopem) s časovou dotací 2 hodiny/1 skupinu
(do 30 účastníků), určený pro MŠ, ZŠ a SŠ.


