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 INZERCE

N
aše děti tráví 
od svých šesti 
do osmnácti 
let třetinu dne 
ve školském 
zařízení. Jak 

máme zajištěnou a nastavenou 
bezpečnost našich dětí po celou 
jednu třetinu dne, kdy s nimi 
jako rodiče nejsme? Jak ovliv-
ní bezpečnost dětí současná 
pandemická situace? Na tyto 
otázky bychom vám zde rádi 
odpověděli.

Před propuknutím pandemie 
se provedla anketa na cca 600 
školách napříč Českou repub-
likou o otázkách bezpečnosti 
a jejího nastavení. Poměrně 
vysoké procento respondentů 
odpovědělo, že se setkali s ver-
bální, někteří i s fyzickou, agresí 

žáků a rodičů. V září bude u dětí 
v důsledku pandemie znač-
ná disproporce v potřebných 
vědomostech, učitelé budou 
pracovat s dětmi, které nebyly 
půl roku ve škole a měly k učení 
doma s rodiči různý přístup 
a různé možnosti. Budou se lišit 
vědomostně i chováním. To vše 
vnese minimálně v počátečních 
měsících do škol stres a vztaho-
vé napětí pro všechny zúčast-
něné strany. Očekává se vzrůst 
procenta verbální či fyzické 
agrese žáků, rodičů, a nakonec 
i učitelů, kteří jsou ve velmi slo-
žité situaci.

V řadě školských zařízení 
není jasná delegace rolí a přes-
ný postup v případě mimořád-
ných událostí, což také vyplývá 
z provedené ankety. Učitelé 

přesně ví, co mají udělat, když 
vypukne požár, ale situaci na-
štvaného rodiče, který přichází 
do školy řešit problém svého 
dítěte, řeší intuitivně. Už jenom 
tím, že rodič může do školy jít 
kdykoliv a také často kamkoliv 
ve školní budově, se zvyšuje 
riziko nezvládnutí krizové situ-
ace. Aby se nekřičelo na chod-
bě, vezme učitel rodiče do kabi-
netu, kde jsou sami – a problém 
je na světě. Proto má Asociace 
bezpečná škola připravené 
jasné plány rutinních postupů 
pro tyto situace.

Aktuální informace, právní poradnu, 
informace o školeních, konferencích 

a dalších nadcházejících akcích 
naleznete na stránkách http://www.

asociacebezpecnaskola.cz/.

Doba (po)koronavirová 
a bezpečnost ve škole

Ing. Libor Sladký
Prezident Asociace 
bezpečná škola z.s.

HLAVNÍ PARTNEŘI KAMPANĚ:


