
Poslání: Prostřednictvím interaktivních besed pro spolužáky chceme pomoci 
pedagogickým pracovníkům preventivně působit na vytváření respektujícího 
třídního klimatu. Současně se se spolužáky cíleně zaměřujeme na hledání 
možných způsobů řešení vzniklých situací. 

Cíle:
• Pochopení symptomatiky PAS a z ní plynoucích projevů žáka/studenta s PAS.
• Objasnění chování a jednání žáka/studenta s PAS.
• Pomoc při propojení triády (žák/student vs. spolužák vs. pedagogický 

pracovník).
• Pojmenování a ošetření potřeb třídního kolektivu. 

Cílová skupina: Kolektivy, které mají ve třídě spolužáka s PAS – max. 30 
žáků/studentů ze základních škol, středních odborných učilišť, středních škol  
z Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje, kraje Vysočina, Středočeského 
kraje, Jihomoravského kraje.

Délka besed: Minimálně 2 vyučovací hodiny (besedy probíhají dle domluvy bez 
nebo s přítomností pedagogického pracovníka).

Cena: Cena besedy bude účtována ve výši skutečných nákladů (tj. např. cena 
350,-- Kč/ 1 vyučovací hodina x 2 pracovníci x délka trvání programu, náklady 
za dopravu osobním automobilem – 10,-- Kč/1 km). V případě zájmu si, prosím, 
zažádejte o cenovou kalkulaci.

Realizace besed:
Rodinné Integrační Centrum z.s., Nám. Republiky 2686, 530 02 Pardubice
Martin Vařejčko, DiS. – tel.: 734 283 139, email: martin.varejcko@ric.cz
Mgr. Hana Jírů – tel.: 730 574 257, email: hana.jiru@ric.cz

Místo realizace besed: Vaše škola (třída).

Další informace (zásady a pravidla besed) Vám budou sděleny při projevení 
zájmu o realizaci besed.
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Zásady a pravidla při realizaci besed pro spolužáky
• Technické zázemí (požadavky na školu: NTB/PC, repro-bedýnky, 

dataprojektor, tabule/flipchart, křídy/fixy, úprava třídy – do „kolečka“).
• Před besedou (rozhovor pracovníka RIC s pedagogickým pracovníkem, 

žákem/studentem s PAS, rodičem/rodiči žáka/studenta s PAS v rozsahu 
cca/á 1 hod) – individuálně bude řešeno dle věku žáka/studenta s PAS  
a potřeb – upřesnění a sjednocení zakázky.

• Beseda probíhá dle domluvy bez nebo s přítomností pedagogického 
pracovníka, bez nebo s přítomností žáka/studenta s PAS.

• Zpětná vazby pro PP se zajištěním bezpečného prostoru pro spolužáky  
+ zpětná telefonická vazba rodič + žák/student s PAS.

• Telefonický kontakt na PP při realizaci besedy (pro případ mimořádné 
události).

• Škola zajistí souhlasy zákonných zástupců žáků/studentů; žáka/studenta  
s PAS; rodičů žáka/studenta s PAS pro realizaci besedy.

• Po 1 – 3 měs. bude RIC požadovat zpětnou vazbu (PP, žák/student s PAS, 
rodič).

• Besedu realizují 2 pracovníci RICu.
• Mlčenlivost pracovníků RICu (obdoba pravidel supervize).
• Pracovníci RICu nezasahují do podpůrných opatření SPC/PPP.
• Délka besed: Minimálně 2 vyučovací hodiny (besedy probíhají bez účasti 

pedagogických pracovníků) se zachováním přestávky.

Kontakt:
Rodinné Integrační Centrum z.s., Nám. Republiky 2686, 530 02 Pardubice
Martin Vařejčko, DiS. – tel.: 734 283 139, email: martin.varejcko@ric.cz
Mgr. Hana Jírů – tel.: 730 574 257, email: hana.jiru@ric.cz
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