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Linka 116 000 aneb
Když si nevíte rady
Mgr. Lucie Hermánková,
vedoucí Linky pro rodinu
a školu

Pﬁedstavujeme vám Linku pro rodinu a ‰kolu 116 000, která je k dispozici v‰em
lidem, kteﬁí se setkávají s tématem ohroÏeného dítûte, a to nejen v okamÏiku, kdy
dítû uteãe, je zranûno nebo se ztratí, je t˘ráno ãi zneuÏíváno, sebepo‰kozuje se ãi je
mu jinak ubliÏováno (napﬁ. ‰ikana), ale také v situacích, které na první pohled
vypadají ménû dramaticky. Zejména uãitelé si mnohdy v‰imnou, Ïe s dítûtem není
nûco v poﬁádku, zaregistrují zmûnu v jeho chování, dítû se jim samo svûﬁí nebo jsou
pﬁímo svûdky nûjaké krizové situace, která se ve ‰kole odehraje. Normální lidskou
reakcí je snaha dítûti pomoci. JenÏe jak?
Situace je někdy složitá a nepřehledná nebo se s ní volající setkal poprvé. Je proto pochopitelné, že si ani takový
odborník, jakým je pedagog, nemusí vždy vědět rady;
nebo tuší jak a kudy, ale není si zcela jist, potřebuje podpořit a utřídit si myšlenky, aby dospěl k řešení. Právě pro
tyto případy nabízíme nezávislé telefonické konzultace.
Telefonní číslo 116 000 je v ČR k dispozici od roku 2013.
Jedná se o telefonickou krizovou pomoc, která je dostupná nonstop a je pro volajícího zcela zdarma (tj. volající
nehradí hovorné). Služba nově nese název Linka pro
rodinu a školu 116 000 a je vymezena svým účelem, tedy
tím, v jakých případech má pomáhat: Orientuje se na problematiku ohroženého dítěte. Naším zájmem je činit
kroky ve prospěch ohroženého dítěte, které je naším
klientem, byť s ním nemusíme vůbec hovořit. Důležité je,
aby se podařilo zalarmovat systém kolem dítěte tak, aby
se situace začala reálně řešit. Právě k tomu potřebujeme
spolupráci dospělých osob. Často jimi jsou právě učitelé,
kteří se na nás obracejí a konzultují s námi situaci dítěte
ze své třídy (školy). Volají nám samozřejmě i rodiče, prarodiče a další příbuzní dítěte a také veřejnost (např. sousedi) nebo kamarádi (vrstevníci) dítěte, někdy i dítě
samo.
Naším stěžejním partnerem je OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí), se kterým spolupracujeme vždy,
když vyhodnotíme, že existuje vážné riziko ohrožení dítěte (disponujeme pověřením k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí). Pokud existuje podezření, že byl či může

být spáchán trestný čin, naplňujeme oznamovací povinnost a spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení.
Primárně ctíme anonymitu volajícího, ale pokud je třeba
situaci opravdu prakticky řešit, nabízíme možnost prolomení anonymity, abychom mohli v konkrétním případě
reálně zasáhnout a zprostředkovat dítěti pomoc. Na tom
se ovšem s volajícím vždy domluvíme dopředu, záleží na
něm, jak se rozhodne.
Skoro 96 % volajících jsou dospělí, kteří chtějí pomoci
ohroženému dítěti, a přibližně 30–40 % z nich patří mezi
odbornou veřejnost. Ze školského prostředí máme největší zkušenosti s kontakty s metodiky prevence, výchovnými poradci, třídními učiteli, školními psychology nebo
speciálními pedagogy a v neposlední řadě i s řediteli škol.
Vždy nás potěší, když se na nás pedagog obrátí, neboť si
vážíme jeho zájmu a ochoty udělat pro „své“ dítě nebo
„svou“ třídu to nejlepší, co lze.
Nejfrekventovaněji se objevuje problematika šikany ( jak
podezření na šikanu, tak případy, které škola už řeší dle
metodického pokynu MŠMT, a situace následné práce se
třídou šikanou zasaženou). Poměrně časté jsou konzultace při řešení akutních krizových situací – např. pokus
o sebevraždu dítěte, znásilnění či zneužívání, sebepoškozování, náhlé úmrtí dítěte nebo pedagoga či jiné tragické
či krizové události jak v rodině dítěte, tak ve škole. Mezi
další témata patří výchovné problémy, spolupráce školy
s problematickou rodinou či rodinné a vrstevnické vztahy
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( jejich krize a rozpady). Kromě toho si pedagog někdy
prostě jen potřebuje promluvit s někým, kdo je sice
„v obraze“, ale bezpečně „daleko“, o věcech, které jej při
jeho nelehké profesi trápí. Obvykle jde o vztahovou
oblast – vztah s konkrétním dítětem nebo rodičem dítěte,
vztahy s kolegou nebo nadřízeným, vlastní vztah k učitelově práci, pocit přetížení a vyčerpání.
Chcete-li se poradit, jak v konkrétním případě dítěti
(nebo jeho rodině) pomoci, obraťte se na nás – jsme
vám kdykoli k dispozici. Možná nepotřebujete radu, ale
jen dodat sílu a motivaci. Využijte nabízenou profesionální podporu a pomoc. Volat může skutečně kdokoliv,
kdo volá v zájmu dítěte. Kontakt s Linkou pro rodinu
a školu 116 000 může být pouze jednorázový, ale častější jsou opakované konzultace (krizovou linku lze kontaktovat opakovaně, poskytujeme pomoc a provázení
po celou dobu, kdy se konkrétní případ řeší).

v krizové intervenci a znalosti z oblasti sociálně-právní
ochrany dětí, specifických otázek rodinného a trestního
práva a též v problematice šikany. Díky svým znalostem
dokážou v mnoha případech rozpoznat i na první pohled
ne zcela zřejmá úskalí dané situace a vědí, jak jimi projít.
A proč se vyplatí nás kontaktovat? Nabízíme možnost
anonymní konzultace, jejímž cílem je nalezení optimálního řešení pro daný případ. Linka pro rodinu a školu
116 000 tak může pomoci předejít eskalaci potíží, které
častokrát vedle samotného dítěte do jisté míry dopadají
i na jeho spolužáky, resp. školu samotnou.
Linku pro rodinu a školu 116 000 provozuje sdružení
Cesta z krize, z. ú.

Konzultanti krizové linky jsou obvykle vysokoškolsky vzděláni v oblasti psychologie, sociální práce, právních věd,
supervize atd. Všichni z nich mají akreditovaný výcvik

Kontakty:
tel.: 116 000
e-mail: 116000@cestazkrize.net
web: linkaprorodinuaskolu.cz

KNIŽNÍ TIP
DOMINO – ČESKÝ JAZYK PRO MALÉ CIZINCE 2
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Učebnicový komplet Domino – Český jazyk pro malé cizince 2 je určený pro výuku
jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy. Navazuje na první díl učebnice
Domino – Český jazyk pro malé cizince 1 a prohlubuje jej v rovině lexikální, gramatické
i komunikační.
Vychází z Evropského portfolia jazyků a je vstupem do osvojování si českého jazyka, který
dětem zprostředkovává hravou cestou.
Soubor zahrnuje barevnou učebnici pro děti, pracovní sešit pro děti, metodickou
příručku pro učitele a CD se zvukovými nahrávkami básniček, dialogů a herních aktivit
obsažených v učebnici. Je využitelný jak při individuální výuce, tak při skupinovém vyučování.
Učebnicový komplet zohledňuje zvláštnosti žáka stojícího na prahu gramotnosti, tedy
jednak jeho omezenou znalost čtení a psaní, jednak období názorného myšlení, které se
zaměřuje na vnímání konkrétních předmětů nebo jejich obrázků a manipulaci s nimi.
Učebnicový soubor je připraven způsobem umožňujícím výuku češtiny pro malé cizince
i učitelům neaprobovaným v oboru čeština jako cizí jazyk.
Pracovnímu sešitu a učebnici byla udělena schvalovací doložka MŠMT.
Učebnice Domino – Český jazyk pro malé cizince 2
Cena 275 Kč, 76 stran
Pracovní sešit Domino – Český jazyk pro malé cizince 2
Cena 125 Kč, 84 stran
Metodika + CD Domino – Český jazyk pro malé cizince 2
Cena 449 Kč, 72 stran
Můžete objednat také
DOMINO – ČESKÝ JAZYK PRO MALÉ CIZINCE 1
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