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PROTOKOL VZTAHŮ INTIMITY A SEXUALITY
Platný pro všechny pedagogické pracovníky a děti a žáky instituce
Protokol je souhrnem postojů, vnitřních pravidel, znalostí, odpovědností, pokynů a norem
v oblasti vztahů a sexuality v našem zařízení.
Naše škola poskytuje výchovu a vzdělávání žákům s mentálním postižením, kombinovanými
vadami a autismem. Naše působení zasahuje i do oblasti sexuality, a proto je nutné tuto oblast
přesně definovat. Na tomto protokolu se budou podílet všichni pedagogičtí pracovníci a tento
protokol bude vypracován s ohledem na potřeby a specifika našich dětí a žáků.

VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE
ŠKOLA
Přehled zkratek: U – učitel
AP – asistent pedagoga
Ž – žák
D - dítě
Přípravný stupeň D – zdraví U a AP - DOBRÝ DEN, AHOJ, NASHLEDANOU
D – oslovuje U a AP – PANÍ UČITELKO, PANÍ ASISTENTKO, PANE
ASISTENTE, TETO, STREJDO
U, AP – zdraví dítě DOBRÝ DEN, AHOJ, NASHLEDANOU
U, AP – oslovuje dítě jménem, tyká mu
ZŠ praktická Ž – zdraví U a AP – DOBRÝ DEN, NASHLEDANOU
Ž – oslovuje U a AP – PANÍ UČITELKO, PANÍ ASISTENTKO, PANE
ASISTENTE - VYKÁ
U, AP – zdraví žáka DOBRÝ DEN, AHOJ, NASHLEDANOU
U, AP – oslovuje žáka jménem, tyká mu
ZŠ speciální I. díl Ž – zdraví U a AP – DOBRÝ DEN, NASHLEDANOU
Ž – oslovuje U a AP – PANÍ UČITELKO, PANÍ ASISTENTKO, PANE
ASISTENTE – VYKÁ
U, AP – zdraví žáka DOBRÝ DEN, AHOJ, NASHLEDANOU
U, AP – oslovuje žáka jménem, tyká mu
ZŠ speciální II. díl Ž – zdraví U a AP – DOBRÝ DEN, AHOJ
Ž – oslovuje U a AP – TÉTO, STREJDO
U, AP – zdraví žáka DOBRÝ DEN, AHOJ, NASHLEDANOU
U, AP – oslovuje žáka jménem, tyká mu
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Praktická škola jednoletá Ž – zdraví U – DOBRÝ DEN, NASHLEDANOU
Ž – oslovuje U – PANÍ UČITELKO - VYKÁ
U – zdraví žáka DOBRÝ DEN, AHOJ, NASHLEDANOU
U – oslovuje žáka jménem, tyká mu
Děti a žáci komunikující pomocí metod AAK (např. VOKS, znak do řeči, přirozená gesta),
zdraví a oslovují pedagogické pracovníky dle individuálních schopností a možností.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Přehled zkratek: V – vychovatel
AP – asistent pedagoga
Ž – žák
D - dítě
Ž, D – zdraví V a AP - DOBRÝ DEN, AHOJ, NASHLEDANOU
Ž, D – oslovuje V a AP – PANÍ VYCHOVATELKO, PANÍ ASISTENTKO, PANE
ASISTENTE, TETO, STREJDO
V, AP – zdraví D, Ž – DOBRÝ DEN, AHOJ, NASHLEDANOU
V, AP – oslovuje D, Ž – jménem, tyká mu

INTERNÁT
Přehled zkratek D – děti
PP – pedagogičtí pracovníci
D zdraví PP – DOBRÝ DEN, DOBRÝ VEČER, DOBRÉ RÁNO (postupné odbourávání
oslovení ahoj), NASHLEDANOU
D oslovují PP – PANÍ VYCHOVATELKO, PANE VYCHOVATELI, TÉTO, STREJDO
PP zdraví D – DOBRÝ DEN, AHOJ, NASHLEDANOU
PP oslovují D – KŘESTNÍM JMÉNEM

DĚTSKÝ DOMOV
Děti oslovují pedagogické pracovníky TETO, STREJDO + KŘESTNÍ JMÉNO (tykají).
Děti zdraví pedagogické pracovníky AHOJ.
Děti oslovují a zdraví pedagogické pracovníky podle místa, kde se nacházejí. Na DD AHOJ
TETO, STREJDO + KŘESTNÍ JMÉNO (tykají). Ve škole DOBRÝ DEN /AHOJ PANÍ
UČITELKO / PANÍ ASISTENTKO / TETO / STREJDO.
Pedagogičtí pracovníci oslovují děti KŘESTNÍM JMÉNEM.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Děti zdraví pedagogické pracovníky DOBRÝ DEN, NASHLEDANOU. Ti, jejichž
komunikační a mentální dovednosti to neumožňují, říkají AHOJ.
Děti oslovují pedagogické pracovníky PANÍ UČITELKO nebo TETO.
Pedagogičtí pracovníci zdraví děti DOBRÝ DEN, AHOJ, NASHLEDANOU.
Pedagogičtí pracovníci oslovují děti křestními jmény s ohledem na přání rodičů.

PANÍ ŘEDITELKA
Před dětmi a žáky oslovujeme paní ředitelku:
PANÍ ŘEDITELKO
Děti a žáci oslovují paní ředitelku:
Na všech pracovištích instituce oslovují děti a žáci paní ředitelku PANÍ ŘEDITELKO.

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI
Děti a žáci VŠEM provozním pracovníkům VYKAJÍ, před oslovení vkládají slovo pane / paní
a užívají jejich příjmení, případně název jejich povolání – kuchař, kuchařka, školník, uklízečka.
Před dětmi a žáky oslovujeme provozní pracovníky:
PAN / PANÍ NOVÁKOVÁ (POUŽÍVÁME PŘÍJMENÍ)
PAN / PANÍ KUCHAŘKA (POVOLÁNÍ)

JAK RODIČ OSLOVUJE PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
Používáme před nimi oslovení
PANÍ UČITELKA NOVÁKOVÁ (POUŽÍVÁME PŘÍJMENÍ)
PANÍ ASISTENTKA (POUŽÍVÁME PŘÍJMENÍ)
PANÍ VYCHOVATELKA (POUŽÍVÁME PŘÍJMENÍ)
PANÍ ŘEDITELKA (POUŽÍVÁME PŘÍJMENÍ)
PANÍ ZÁSTUPKYNĚ (POUŽÍVÁME PŘÍJMENÍ),
čímž je vedeme ke vhodnému oslovování pedagogických pracovníků.

Kontakty
Rodičům ke komunikaci nabízíme pouze pracovní telefonní číslo do třídy, na služební
pokoj nebo hernu (v případě internátních skupin) nebo do kanceláře školy a pracovní
email. Pracovníci DD nabízí rovněž kontakt na sociální pracovnici.
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V jídelně
Vedeme děti a žáky k respektování obědové pauzy pedagogických pracovníků.

HYGIENA

UŽÍVÁNÍ TOALET
Škola a ŠD
Užívání WC
Dle individuálních dovedností užívají chlapci a děvčata toaletu buď samostatně, nebo
s doprovodem asistenta pedagoga – situaci vyhodnocuje pedagog s AP společně.
Při vstupu na WC vedeme děti a žáky k zavírání dveří stejně jako při používání kabinky, kde
vykonávají svou potřebu. Před vstupem do kabinky si samostatně nebo s dohledem AP utrhnou
toaletní papír. V kabince je nalepen postup k užití toalety. Z kabinky odchází oblečení. Po užití
WC si myjí ruce, nad umyvadly jsou vylepena procesuální schémata s postupem k této činnosti.
Menstruující děvčata si ze třídy z aktovky berou kosmetickou taštičku, ve které mají vložku, se
kterou odchází na WC, kde si ji samostatně, s dohledem nebo s pomocí AP mění. Tyto použité
hygienické potřeby si děvčata samostatně nebo s pomocí AP balí do novinového nebo
letákového papíru a vyhazují do koše u umyvadel.
Internát
Chlapci i děvčata za sebou zavírají dveře při vstupu i odchodu z WC.
Chlapci i děvčata za sebou zavírají dveře od kabinky, kterou aktuálně užívají.
Po užití WC si myjí ruce.
Ve všech kabinkách i nad umyvadly jsou vylepeny procesní schémata k dané činnosti – užití
WC, mytí rukou.
V případě potřeby dopomáhá s hygienou pedagogický pracovník.
Dětský domov
Po příchodu na WC za sebou děti zavírají dveře.
Samostatné užití WC za podpory procesního schématu, v případě potřeby podpora za asistence
sloužícího pedagoga či asistenta pedagoga.
Mateřská škola
Chlapci i děvčata za sebou zavírají dveře při vstupu i odchodu z WC.
Samostatné užití WC za podpory procesního schématu, v případě potřeby podpora za asistence
pedagoga.
Po užití WC si myjí ruce.
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Nad umyvadly jsou vylepeny procesní schémata k dané činnosti – mytí rukou.

PŘEBALOVÁNÍ
Při osobní hygieně a používání WC umožňujeme dětem a žákům maximální možné soukromí.
Děti a žáci, kteří potřebují k dodržení hygienické čistoty pleny, jsou přebalováni tak, aby měli
maximální možné soukromí (a jejich intimní partie vidělo co nejméně osob). Činnost je
prováděna v úzkém okruhu zaměstnanců provádějících obsluhu při hygieně tohoto dítěte nebo
žáka.
Škola a ŠD
Přebalování probíhá na WC invalidů, kde budou instalovány boxy pro hygienické potřeby
jednotlivých žáků. Při potřebě sprchy budou AP s žákem přecházet na internát.
Internát
Přebalování probíhá na WC nebo v koupelně.
Dětský domov
Probíhá na WC, koupelně či pokoji, vždy při zavřených dveřích a bez přítomnosti dalšího dítěte
či jiné osoby.
Mateřská škola
Přebalování probíhá na WC a koupelně dětí.

PŘEVLÉKÁNÍ
Škola a ŠD
Do hodin tělesné výchovy se děvčata a chlapci převlékají:
• Přípravný stupeň se převléká odděleně – v tělocvičně a v šatně denní docházky a
internátu.
• Žáci I, II. stupně ZŠ a ZŠ spec. se převlékají odděleně na šatnách denní docházky,
internátu a DD.
• Žáci II. dílu ZŠ spec. si převlékají pouze trička a to taktéž odděleně na šatnách denní
docházky, internátu a DD
Internát
Na pokoji dětí nebo v koupelně.
Dětský domov
Probíhá na pokojích, vždy při zavřených dveřích. V případě, že by nastala situace, kdy jsou na
jednom pokoji ubytovány děti obou pohlaví, sloužící pedagog dohlédne na to, aby převlékání
probíhalo individuálně a odděleně.
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Mateřská škola
Probíhá na šatně dětí. Na odpolední odpočinek se děti převlíkají na kmenových třídách.

OSOBNÍ HYGIENA
Škola a ŠD
U žákyň, kde je potřeba dohled či asistence při výměně hygienické vložky, s žákyní dochází do
kabinky AP.
Internát
U větších dětí probíhá samostatně a pedagogický pracovník dohlíží a u malých dětí dopomáhá
nebo vykonává.
Dětský domov
Probíhá individuálně v oddělených sprchových koutech nebo koupelně k tomu určené, vždy při
zavřených dveřích a bez přítomnosti jiného dítěte či další osoby. Větší dívky či chlapci
vykonávající osobní hygienu samostatně, sprchují se v koupelně tomu určené nebo v
oddělených sprchových koutech.
Výměna dívčí hygienické pomůcky probíhá na WC samostatně, v případě potřeby podpory za
přítomnosti asistentky pedagoga či vychovatelky.
Mateřská škola
Probíhá individuálně na WC a koupelně k tomu určené, vždy při zavřených dveřích, v
přítomnosti jiného dítěte či další osoby.
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