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Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů ze dne 28.4.2022
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uvádíme k Vašim dotazům
následující:
1.o smluvních, expertních či jiných vztazích a dohodách s paní doktorkou Doležalovou, včetně finančního ohodnocení těchto vztahů:
NPI: PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D. nemá aktuálně sjednán žádný pracovně právní vztah s NPI ČR. V
současné době je s ní připravována dohoda o provedení práce. Vámi uvedený webinář je aktuálně plánován na 24. května 2022 (15:00-17:00 h). Pokud bude dostatečný zájem cílové skupiny, uskuteční se
jmenovaná akce na půdorysu platforem pro sdílení zkušeností mezi pedagogy organizovaných v rámci
individuálního projektu systémového Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B,
více viz www.inkluzevpraxi.cz). Odměna z dohody je pro pozici Odborný poradce určena v jednotné
hodinové sazbě max. 400 Kč/hod.
2. jaké konkrétní postupy a doporučení paní doktorka Doležalová pedagogům dává.
NPI: Lektorka vychází z vědeckých podkladů a výzkumných studií z ČR a zahraničí a z Mezinárodní
klasifikace nemocí. Cílem akce je podpora síťování škol a sdílení dobré praxe v oblasti inkluze. Platformu vede zkušený odborník, který přináší svůj vhled, moderuje diskusi mezi účastníky. Řeší se zde
konkrétní kazuistiky, problémy a postupy. Od účastníků se očekává aktivní zapojení do diskuse a uvedení vlastních příkladů z praxe. V oblasti duševní pohody/spokojenosti (well-beingu) vychází lektorka
ze zásad, že je třeba zabezpečit inkluzivní prostředí ve školách a školních institucích všem žákům a
studentům bez jakýchkoliv rozdílů. Inkluzivní prostředí ve škole podporující well-being zohledňuje mj:
respekt k odlišnostem, objektivní pozitivní referování o LGBTI, nešíření trans/homofobní poznámek,
sledování, zda nedochází k šikaně, nerespektu, posměchu, nezbytná je přitom orientace na specifické
vzdělávací potřeby jedince a stav duševního zdraví. Z hlediska pedagoga je vhodné vedle zohledňování
indiv. potřeb a IVP také senzitivně s respektem komunikovat a umožnit např. výběr oslovování podle
potřeby, nabídnout alternativní/neutrální variantu, kde je to možné, např. individuální plán na tělocvik,
či preferované aktivity dle IVP. V rámci probíhající přípravy obsahu platformy je využívána následující
literatura (výběr): Doležalová, P., Heumann, V., Orlíková, B., Hull-Rochelle, G., Pavlica, K., et al.
(2021). Rozvoj duševní pohody u transgender klientů. Poznatky a holisticky orientovaný terapeutický
přístup. Národní ústav duševního zdraví, Klecany.World Health Organization (WHO). (2019). The ICD11 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Genève, Switzerland: World Health Organization
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3. o projektech a aktivitách zaměřených částečně či zcela na transgender problematiku na úrovni všech
stupňů škol (MŠ, ZŠ, SŠ), které aktuálně probíhají či se připravují.
NPI: V rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi neprobíhají ve vazbě na
uvedené téma žádné další aktivity. V budoucnu plánuje NPI ČR v kmenové činnosti na základě poptávky pedagogů a v návaznosti na předchozí aktivity připravit podcastové pořady na toto a související
témata. Ve spolupráci s MŠMT současně NPI ČR zajišťuje 2x ročně setkání krajských školských koordinátorů prevence a metodiků prevence v PPP. Obsah příštího setkání (06/2022) bude mimo jiné zaměřen na téma traumatu u dětí a adolescentů, a na téma rozvoje duševní pohody u transgender dětí a dospívajících; tato akce bude realizována s přispěním expertů Národního ústavu duševního zdraví.
4. a zaslání všech výstupních materiálů z již konaných aktivit zmíněných v bodě druhém a třetím. Žádáme i připojit plánované využití těchto materiálů, např. seznam plánovaných projektů, ke kterým se
výstupy využijí.
NPI: Výstupní materiály u zmíněných aktivit nebyly s ohledem na probíhající přípravu doposud finalizovány.
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