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Minimální preventivní program 
 

Školní rok  2018/2019 
 
 

1. Úvod 
Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a 

sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech žáků a na prevenci 
rizikového chování žáků. Je určen pro: 
- všechny žáky 1. - 9. ročníku základní školy, se zvláštním přihlédnutím k žákům s odlišnými 
životními podmínkami a k žákům s poruchami učení a chování. 
- pracovníky v primární prevenci (pedagogy, vedení školy, výchovnou poradkyni, školní 
metodičku prevence, školní psycholožku) 
- rodiče 

 Zvláštní pozornost je věnována skupinám rodičů tříd, ve kterých se vyskytly negativní 
jevy jako šikana. Individuální pozornost je pak věnována rodičům žáků, u kterých byl zjištěn 
výskyt návykových látek, konzumace alkoholu a kouření, záškoláctví, rodičům žáků – 
agresorů a obětí v případech šikany. 

2. Charakteristika školy  
Název školy    Základní škola Úvaly, příspěvková organizace 
Adresa školy    Arnošta z Pardubic 8 
      250 82 Úvaly 
Telefon     281 981 946 
E-mail     zsuvaly@zsuvaly.cz 
Ředitel školy    Mgr. Lukáš Kunc 
Výchovný poradce   Mgr. Jana Havlíková 
Metodik prevence    Ing. Dana Misárková 
Školní psycholog    Mgr. Michaela Pejchalová  
 
Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje ZŠ Úvaly 804 žáků. 
 

Město Úvaly se nachází ve Středočeském kraji, žije v něm zhruba 6,5 tisíce obyvatel. 
Svou velikostí nepatří mezi nejohroženější lokality z hlediska výskytu sociálně patologických 
jevů, ovšem svou geografickou polohou již nyní vykazuje určité známky zasažení mladé 
populace z hlediska rizikového chování a rizikových faktorů. Úvaly leží v těsné blízkosti 
Prahy, což s sebou přináší rizika, dále se v Úvalech pořádají koncerty hudebních skupin, na 
nichž návštěvníci konzumují legální i nelegální drogy. 

V Úvalech je jedna základní škola. Žáci jsou rozděleni do 33 běžných tříd. Část z nich 
má diagnostikovanou specifickou poruchu učení. Součástí základní školy jsou třídy S1 a S2, 
které navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.  
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Analýza současného stavu 
 

Závažným problémem z hlediska prevence se v současné době jeví zejména 
zneužívání legálních drog – kouření a konzumace alkoholu. Také jejich značná společenská 
tolerance je příčinou vzrůstající spotřeby u stále se snižující věkové skupiny dětí a mládeže. 
V naší škole není zneužívání nelegálních drog mezi dětmi zatím příliš rozšířeno. O úplné 
absenci však hovořit rozhodně nelze. Časté je především kouření marihuany. V letošním 
školním roce bude zaměřena pozornost na bezpečné chování na sociálních sítích a prevenci 
kyberšikany. Současně bude kladen důraz na prevenci šikanování a na osobnostní a sociální 
rozvoj žáků. 
 Snažíme se, aby se prevence a zdravý životní styl staly přirozenou součástí života 
školy a výuky jednotlivých předmětů. 
 Ke zjištění aktuálního stavu rizikového chování žáků slouží dotazníková šetření, práce 
třídních učitelů, schránky důvěry, připomínky žáků při jednání školního parlamentu. 
Sledování je průběžné. 

3. Garant programu, spolupracovníci, spolupráce s odborníky a 
dalšími organizacemi 

Garant programu: okresní metodik prevence – Mgr. Libuše Vyternová 
 
Spolupracovníci: ředitel školy, školní poradenské pracoviště, pedagogický sbor, Parlament 
školy, Školská rada 
 
Spolupráce s odborníky: 
por. Bc. Lucie Hanousková (Policie ČR) 
Tomáš Řehák (o. s. ACET ČR) 
Mgr. Vladimír Vácha (o. s. ACET ČR) 
Mgr. Lydie Marešová, PhD (Hope4kids, z. s.) 
Mgr. Rút Kořínková (Hope4kids, z. s.) 
 
Spolupráce s organizacemi a nadacemi: 
PPP Praha-východ 
OSPOD Praha-východ 
SVP Klíčov 
K – centrum Nymburk 
Městský úřad Úvaly 
Městský dům dětí a mládeže Úvaly 
Městská knihovna Úvaly 
Městská policie Úvaly 
Policie ČR Úvaly 
Policie ČR Praha-východ, oddělení prevence 
Život Úval (místní měsíčník) 

4. Propagace 
- Dny otevřených dveří 
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- Vánoční jarmark 
- měsíčník Život Úval 
- školní nástěnka 
- webové stránky školy 

5. Cíle prevence na škole 
K cílům primární prevence na naší škole patří: 
 
1. předcházení rizikovým jevům v chování žáků, kterými jsou: závislostní chování 

(zneužívání návykových látek, gambling, netolismus), vandalismus a krádeže, záškoláctví, 
interpersonální agresivní chování (agrese, šikana, kyberšikana, násilí, xenofobie a 
rasismus, extremismus, antisemitismus a intolerance), závislost na politickém a 
náboženském extremismu, poruchy příjmu potravy, onemocnění HIV/AIDS a další nemoci 
šířící se krevní cestou 

2. prevence rizikového chování v dopravě, rizikových sportů a rizikového sexuálního chování 
3. prevence úrazů 
4. rozpoznání a zajištění včasné intervence v případech: poruch příjmu potravy, domácího 

násilí, týrání a zneužívání dětí a ohrožování výchovy mládeže  
5. výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Základními kompetencemi prevence v rámci 

podpory zdravého životního stylu jsou: 
- zvyšování sociálních kompetencí (rozvíjení sociálních dovedností, odpovědnost za své 

chování a uvědomění si důsledků svého jednání, schopností dělat samostatná a pokud 
možno správná rozhodnutí), 

- posilování komunikačních dovedností (nenásilné zvládání konfliktů, odmítání 
návykových látek, adekvátní reakce na stres, kritiku a neúspěch), 

- vytváření pozitivního sociálního klimatu (vytvoření atmosféry pohody, klidu, bez 
strachu, nejistoty, nastolení pocitu důvěry mezi žákem a učitelem), 

- formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám (mravní a morální 
hodnoty, právní vědomí a humanistické postoje k ostatním) 

6. vést žáky ke smysluplnému využívání volného času a aktivní podpoře zdravého životního 
stylu 

7. zapojování rodin žáků do života školy 
8. poskytování objektivních informací z oblasti návykových látek 
9. zvyšování informovanosti pedagogického sboru v oblasti rizikového chování žáků 
 

Aby došlo k osvojení preventivních kompetencí, naše škola průběžně zapracovává 
konkrétní témata prevence do vzdělávacího procesu a především do osobnostního a sociálního 
výcviku, který je nedílnou součástí výuky ve všech třídách obou stupňů.  
Prevence je nejčastěji zařazována do následujících předmětů: výchova ke zdraví, výchova 
k občanství, chemie, přírodopis, český jazyk, přírodověda, prvouka, tělesná výchova a 
osobnostně sociální výchova. 

6. Realizace minimálního preventivního programu 
Na realizaci MPP se podílí vedení školy, školní metodik prevence, výchovný poradce, 

školní psycholog, třídní učitelé, ostatní pedagogičtí pracovníci školy a peer aktivisté. 
V případě potřeby jsou o pomoc požádáni: okresní metodik prevence, dětští lékaři, pracovník 
pedagogicko-psychologické poradny, sociální odbor a Policie ČR. 
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Pedagogičtí pracovníci školy dbají o rozvoj sociálních kompetencí žáků. Učitelé výchovy 
k občanství, osobnostní a sociální výchovy, výchovy ke zdraví, chemie, přírodopisu, dějepisu, 
přírodovědy, prvouky a tělesné výchovy využívají témat těchto předmětů a seznamují žáky 
s dalšími informacemi z oblasti zdravého životního stylu, prevence závislostí a rizikového 
chování. Zaměřují se nejen na poskytování informací, ale především na vytváření postojů 
žáků k dané problematice a k osvojování si dovedností komunikace, zvládání stresových 
situací a odmítání návykových látek. Podle možností zařazují do výuky různé formy a metody 
práce s využitím dalších psychosociálních prvků a technik. K práci využívají literaturu a 
DVD, které jsou součástí školní knihovny.  

 
K dosažení cílů MPP přispívají i následující opatření: 
 

6.1 opatření, která se týkají pedagogického sboru 

- pedagogický dohled nad žáky je zajištěn během všech přestávek a před vyučováním 
v prostorách školy a v době obědů v jídelně (prevence šikany a užívání návykových 
látek) 

- jednotliví třídní učitelé průběžně sledují vztahy v třídních kolektivech tak, aby byla 
zajištěna včasná diagnostika a intervence při vzniku šikany. V případě potřeby 
spolupracují se školním poradenským pracovištěm, popř. pracovníkem pedagogicko- 
psychologické poradny 

- ve škole se opakovaně provádí mezi žáky dotazníkové šetření zaměřené na výskyt šikany 
v jednotlivých třídách 

- třídní učitelé průběžně sledují absence žáků a při zjištění často se opakujících 
krátkodobých absencí, spolupracují s rodiči těchto žáků (prevence záškoláctví) 

- každoročně jsou zajišťovány přednášky a besedy věnované sexuální výchově, prevenci 
onemocnění AIDS a prevenci kouření  

- prevence rizikového chování je součástí školního řádu. Dojde-li k porušení ustanovení 
školního řádu, týkajícího se držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách 
školy, bude toto klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z toho vyvozeny patřičné 
sankce. 

- průběžně jsou sledovány projevy vandalismu, brutality a rasismu. Při jejich zjištění jsou 
navržena cílená opatření.  

- pedagogové mají možnost zapůjčit si propagační materiály a metodické pomůcky a 
časopis Prevence u školního metodika prevence a odbornou literaturu, časopisy (Škola a 
rodina, Učitelské noviny) a DVD ve školní knihovně 

- ve sborovně a u metodika prevence je umístěn krizový plán školy 
- v pracovně školního poradenského pracoviště je k dispozici přehled institucí a center 

krizové intervence v okrese včetně adres a telefonních čísel 
- ve školním počítačovém systému na sdíleném disku G ve složce Školské poradenské 

pracoviště jsou uloženy kontakty na instituce a centra krizové intervence 
 

6.2 opatření, která se týkají žáků 

- v případě potřeby mají žáci možnost svěřit se se svými problémy jednotlivým 
vyučujícím, pracovníkům školního poradenského pracoviště nebo využít jednu ze čtyř 
schránek důvěry umístěných v jednotlivých částech budovy školy 

- vedle schránek důvěry jsou umístěny informace o důležitých telefonních číslech (Linky 
důvěry, Růžové linky, Krizového centra) 
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- ve škole fungují patronáty některých tříd žáků 2. stupně nad třídami 1. stupně (prevence 
šikany) 

- žáci mají možnost navštěvovat počítačovou pracovnu a půjčovat si literaturu ve školní 
knihovně 

- žáci mají možnost po vyučování navštěvovat školní klub a věnovat se v něm zájmovým 
činnostem 

- škola umožňuje žákům trávit smysluplně volný čas v různých kroužcích 
- ve škole je věnována velká pozornost práci se žáky s SPU 
- zástupci jednotlivých tříd 2. stupně pracují ve školním parlamentu (zapojují se do 

organizace školy a rozvíjí se tak jejich zodpovědnost za vzájemné soužití ve škole) 
- na začátku školního roku jsou žáci seznámeni se školním řádem i s postupem školy 

v případě výskytu rizikového chování žáků  
 
 

6.3 opatření, která se týkají rodičů  

- učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuálních konzultací 
- rodiče mají možnost navštívit výuku ve dnech otevřených dveří bez ohlášení a v jiných 

termínech po dohodě s vyučujícím a tak poznávat prostředí školy 
- rodiče jsou informováni o dění ve škole prostřednictvím webových stránek školy 
- rodiče jsou seznámeni s obsahem minimálního preventivního programu v rámci třídních 

schůzek a prostřednictvím webových stránek školy 
- během třídních schůzek jsou rodičům nabízeny informační materiály 
- rodiče se mohou zúčastňovat některých sportovních akcí společně se žáky školy 
- rodiče mohou využít pomoci školního poradenského pracoviště 
- na webových stránkách školy mohou rodiče nalézt kontakty na centra krizové intervence 

v oblasti primární prevence 

7. Prevence – konkrétní aktivity v oblasti rizikového chování 
Učitelé prvního i druhého stupně mají jednotlivá témata z oblasti primární prevence 
zapracovány ve svých ročních plánech. Úkoly pro jednotlivé ročníky jsou uvedeny v příloze 
č. 2. 

7.1 Znalostní kompetence žáků 1. stupně:  

Po ukončení prvního stupně žáci: 
- vyjmenují zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, zneužíváním léků a 

užíváním drog  

- vysvětlí nevýhody špatného zdravotního stavu a znají hodnotu zdraví 
- osvojili si zásady zdravého životního stylu 
- vyjmenují činnosti, které je vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu 
- v případě nutnosti přivolají pomoc, ví na koho se mají obrátit v případě, že se cítí 

ohroženi 
- umí jednoduchým způsobem odmítnout nabízenou drogu nebo věc od neznámého 

člověka  
- rozpoznají projevy rasové nesnášenlivosti a ví, že jednání, které poškozuje práva druhých 

lidí je nezákonné 
- přiměřeně komunikují s dětmi a s dospělými 
- používají vhodné způsoby chování při setkání s cizími lidmi 
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- umí definovat rodinu jako zázemí a útočiště 
- dodržují zásady bezpečného chování na internetu 

7.2 Znalostní kompetence žáků 2. stupně: 

Po ukončení druhého stupně žáci: 
- chápou zdraví jako jednotu zdraví tělesného, duševního a sociálního 
- zhodnotí vhodné a nevhodné zdravotní návyky 
- vhodně argumentují ve prospěch zdraví 
- snaží se o uplatňování zásad zdravého životního stylu 
- znají pozitivní vliv duševní hygieny, relaxace a aktivního pohybu na své zdraví 
- umí v případě potřeby vhodným způsobem odmítnout nabízenou drogu 
- orientují se v trestně právní problematice týkající se zneužívání návykových látek 
- vhodně argumentují proti zneužívání návykových látek 
- umí použít asertivní komunikaci (v obraně proti manipulaci)  
- nenásilným způsobem řeší neshody mezi spolužáky 
- znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých situacích a aktivně předchází 

úrazům 
- komunikují se službami odborné pomoci 
- spolupracují ve skupině 
- respektují odlišné názory lidí 
- jsou tolerantní k menšinám 
- znají vhodné způsoby bezpečného chování v rizikových situacích 
- dodržují zásady bezpečné komunikace prostřednictvím moderních komunikačních 

technologií 
- vědí, jak se mají zachovat v případě, že se stanou obětí kyberšikany 

7.3 Metody práce: 

V rámci výuky jsou a budou i nadále kromě tradičních metod práce využívány další metody, 
které se osvědčily. Výchova bude probíhat mezipředmětově a v některých předmětech i napříč 
ročníky 2. stupně. 
Některé používané metody práce: 
- výklad (informace) 
- samostatná práce (referáty, informace z tisku, z internetu, ..) 
- přednášky a besedy 
- diskuse a obhajoba určitého názoru, hledání řešení problémů 
- sociální hry 
- trénování způsobů odmítání drog 
- dramatizace modelových situací a hraní rolí 
- skupinová práce, práce ve dvojicích 
- projektové vyučování, celoškolní projekty např. Den Země, Vánoční jarmark 
- peer program 
- komunitní kruh 
Součástí hodnocení výsledků práce jednotlivých žáků je i jejich sebehodnocení a slovní 
hodnocení učitelem. Žáci tak dostávají komplexní zpětnou vazbu od učitele a jsou 
informováni o svém pokroku a nedostatcích. 

7.4 V průběhu školního roku 2018 – 2019 budou plněny následující úkoly: 

 
1) Účast metodika prevence na odborných seminářích, kurzech a dalším vzdělávání. 
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2) Poskytování informací učitelům a osvětová činnost zaměřená na rodiče. 
3) Zvyšování informovanosti učitelů průběžným dokupováním odborných knih a časopisů 

do učitelské knihovny. 
4) Bude věnována zvýšená pozornost žákům s problémovým chováním. 
5) Bude věnována zvýšená pozornost jevům, které mohou signalizovat počínající zneužívání 

návykových látek nebo výskyt jiných forem rizikového chování žáků. 
6) Bude využívána nabídka zájmových kroužků organizovaných DDM pro volnočasové 

aktivity žáků. I nadále bude pokračovat spolupráce se střediskem Junáka v Úvalech, 
s rybářským oddílem a s kroužkem mladých hasičů.  

7) Budou podporovány projekty, které motivují žáky ke vhodnému využívání volného času 
(např. projekty environmentální výchovy). Projekt Krokus, zaměřený na prevenci 
antisemitismu. 

8) Vedením školy budou řešeny případné problémy, které se objeví při pravidelných 
schůzkách školního parlamentu. 

9) Žáci se i nadále mohou obracet se žádostí o pomoc při řešení svých problémů na školní 
poradenské pracoviště. 

10) Žáci budou navštěvovat filmová a divadelní představení, koncerty, besedy apod. 
11) Žáci se budou i nadále zúčastňovat výtvarných, sportovních a dopravních soutěží a 

celoroční soutěže organizované školním parlamentem. 

7.5 Během škol. roku 2018/2019 budou realizovány následující akce: 

 

Měsíc Akce Zodpovídá 

Září 

První týden září bude věnován kurzům osobnostní a sociální 
výchovy. Cílem je stmelení třídních kolektivů, tvorba třídních 
pravidel chování, rozvíjení sociálních dovedností, vzájemné 
poznávání žáků a prevence šikany.  

třídní učitelé 

Třída 6.C pojede na seznamovací pobyt mimo ZŠ. 
Seznamovací kurzy ostatních 6. tříd budou probíhat v rámci 
školy. 

třídní učitelé 

Žáci 8. ročníku se zapojí do projektu „Já a ti druzí“ (prevence 
rasismu a xenofobie) 

třídní učitelé, 
metodik 
prevence 

Žáci 2. ročníku se zúčastní preventivního programu „Jak se 
chránit v nebezpečných situacích“ 

metodik 
prevence 

Žáci 3. ročníku se zúčastní preventivního programu „Jak se stát 
dobrým kamarádem“ 

metodik 
prevence 

Žáci 7. ročníku se zúčastní preventivního programu „Image 
nebo charakter“ 

metodik 
prevence 

Pro žáky 1. ročníku bude připravena ve spolupráci s městskou 
policií akce „Bezpečná cesta do školy – dopravní výchova 
v praxi“ 

metodik 
prevence 

Žáci 9. ročníku se zúčastní přednášky „O nemoci AIDS, sexu, 
lásce a věrnosti“ – ACET ČR (prevence rizikového sexuálního 
chování) 

metodik 
prevence 

Říjen 
Ve škole proběhne sběr starého papíru Šetková 
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Žáci 6. ročníku se zúčastní přednášek „Na startu mužnosti“ 
(pro chlapce) a „Dospívám aneb život plný změn“ (pro dívky). 
Přednášky jsou zaměřeny na vhodnou životosprávu, správné 
hygienické návyky a změny, ke kterým dochází v období 
puberty – MP Education, s.r.o. 

metodik 
prevence 

Žáci 3. až 5. ročníku se zapojí do projektu „Bezpečně online“ – 
bezpečné chování na internetu 

metodik 
prevence  

Listopad 

Při třídních schůzkách budou rodiče seznámeni s MPP třídní učitelé 

Ve škole proběhnou Pracovní dílny, ve kterých budou žáci 
vyrábět výrobky určené na prodej během Vánočního jarmarku 

třídní učitelé 

Žáci 8. ročníku navštíví Veletrh středních škol třídní učitelé 

Prosinec V prostorách školy se uskuteční Vánoční jarmark, na kterém 
budou jednotlivé třídy nabízet rodičům a návštěvníkům školy 
své výrobky 

třídní učitelé 

Proběhne dotazníkové šetření zaměřené na výskyt šikany ve 
škole 

metodik 
prevence 

V jednotlivých třídách proběhnou třídní vánoční besídky třídní učitelé 

Leden 

V lednu proběhne zimní výcvikový lyžařský kurz pro žáky 7. 
tříd (vytváření zdravých návyků životního stylu a zařazování 
aktivit podporující týmovou spolupráci a posilujících pozitivní 
vztahy ve třídě) 

Fiedlerová 
 

Únor 
Žáci 6. ročníku se zúčastní přednášky „Moderní je nekouřit“ 
(prevence kouření) -  ACET ČR 

metodik 
prevence 

Březen 

V březnu proběhne školní kolo pěvecké soutěže „Kudy chodí 
písnička“ (vytváření pozitivního vztahu žáků ke kultuře) 

Trojanová 
 

Uskuteční se Den otevřených dveří všichni učitelé 

Žáci 5. ročníku se zúčastní přednášky „Nebezpečí v 
kyberprostoru“ – ACET ČR (prevence kyberšikany) 
(přednáška je zaměřená na bezpečné chování při využívání 
komunikačních technologií) 

metodik 
prevence 

Žáci 9. ročníku se zúčastní přednášky „Nebezpečné sekty“ metodik 
prevence 

Žáci 2. stupně se zapojí do projektu věnovanému prevenci 
AIDS; žáci 1. stupně se zapojí do projektu věnovanému 
prevenci úrazů“ 

metodik 
prevence,  
třídní učitelé 

Žáci 8. ročníku se zúčastní přednášky „Přátelství a láska“ – 
ACET ČR 

metodik 
prevence 

Duben Proběhne celoškolní projekt ke Dni Země  Kondelíková, 
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 Šetková 

Uskuteční se Noc s Andersenem, které se kromě žáků 1. stupně 
zúčastní i někteří žáci 2. stupně (prevence šikany) 

Morávková 

Žáci 9. ročníku se zúčastní přednášky a besedy 
„Antisemitismus a holocaust“ - ACET ČR (prevence 
antisemitismu 

metodik 
prevence 

Proškolení peer aktivistů ze 7. ročníků, kteří budou poté 
pracovat se žáky 6. ročníků (peer – program je zaměřen na 
formování správných postojů k užívání drog a na nácvik 
způsobů odmítání drog) 

metodik 
prevence 

Květen 

Žáci tříd 1. stupně se zúčastní vzdělávacích kurzů (vytváření 
zdravých návyků životního stylu a zařazování aktivit 
podporujících týmovou spolupráci a posilujících pozitivní 
vztahy ve třídě) 

třídní učitelé 

Ve škole proběhne sběr starého papíru Šetková 

Začnou pracovat peer aktivisté se žáky 6. ročníku (prevence 
zneužívání OPL) 

metodik 
prevence 

Červen 

V závěru škol. roku se uskuteční pro žáky 1. a 2. stupně 
společné cvičení CO (vrstevnické učení, spolupráce žáků 1. a 
2. stupně – prevence šikany) 

třídní učitelé 

Uskuteční se kurzy tříd 2. stupně (zařazování aktivit 
podporující týmovou spolupráci a posilujících pozitivní vztahy 
ve třídě) 

třídní učitelé 

 
V průběhu prvního pololetí se žáci 6. a 7. ročníku zapojí do projektu E-bezpečí. 
 
Jednotlivých přednášek a besed se budou zúčastňovat žáci daného ročníku spolu se žáky 
odpovídajícího ročníku speciálních tříd S1 nebo S2. 

8. Řešení přestupků 

8.1 Školní řád 

Nástrojem prevence je i přiměřené řešení přestupků, které je zakotveno ve školním 
řádu. Školní řád je vydáván v souladu se zákonem 561/2004Sb. Se školním řádem i se 
sankcemi za jeho porušování jsou na začátku školního roku seznámeni všichni žáci. 
Školní řád je v každé třídě volně k nahlédnutí. 

8.2 Výchovná opatření 

Přestupky jsou řešeny podle jejich závažnosti s přihlédnutím k věku a rozumové 
vyspělosti žáka v souladu se školním řádem a dodržením všech metodických pokynů a 
legislativních předpisů. 
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K posílení kázně jsou využívána následující opatření: napomenutí a důtka třídního 
učitele, důtka ředitele školy, 2. a 3. stupeň z chování. Přestupky mohou být řešeny také 
výchovnou komisí. 

Dojde-li k porušení ustanovení školního řádu, týkajícího se držení, distribuce a užívání 
návykových látek v prostorách školy, bude toto jednání klasifikováno jako hrubý 
přestupek a bude přistoupeno k následujícím opatřením: 

1. individuální pohovor se žákem  
2. podle zjištěných informací spolupráce s rodinou  
3. doporučení kontaktu s odborníky  
4. v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě  
5. v případě dealerství oznámení na Policii ČR  
 

9. Spolupráce s rodiči 
 

Rodiče jsou o Minimálním preventivním programu informováni na třídních schůzkách a 
prostřednictvím webových stránek školy. Na třídních schůzkách jsou informováni třídními 
učiteli o dění ve třídě a jsou jim nabízeny informační letáky a brožury, zabývající se 
rizikovým chováním dětí. 

O akcích školy jsou informováni prostřednictvím žákovských knížek a webových stránek 
školy. Rodiče jsou zváni k účasti na akcích pořádaných školou, kterými jsou např.: 
- sběr papíru 
- vánoční jarmark 
- třídní besídky na prvním stupni 
- dny otevřených dveří 

10. Vzdělávání pedagogů 
 
Školní metodik prevence se zúčasní vzdělávacích akcí, zaměřených na prevenci rizikového 
chování žáků. 
Pedagogický sbor se účastní školení zaměřených na metody rozvíjení osobnostně sociálních 
dovedností žáků. 
Učitelé využívají k samostudiu odbornou literaturu,  odborné časopisy a internet.  
Spolupracují s odborníky z PPP (Pedagogicko psychologické poradny) a CPIV (Centra pro 
inkluzívní vzdělávání). 
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11. Krizový plán 
V případě, že škola bude mít podezření na používání návykových látek či na výskyt jiných 
druhů rizikového chování, bude postupovat podle Školního řádu a Metodického doporučení k 
primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských 
zařízeních, MŠMT č.j. 21 291/2010-28.  
O všech případech rizikového chování žáků nebo podezření na rizikové chování žáků 
bude informován ředitel školy.  
Na řešení jednotlivých případů se budou podílet členové krizového týmu - třídní učitel, školní 
metodik prevence, zástupce či ředitel školy, výchovný poradce, školní psycholog a další 
přizvaní odborníci.  
Věc bude oznámena zákonným zástupcům. 

11.1 Tabákové výrobky  

Ve vnitřních i vnějších prostorách školy i na všech školních akcích je zakázáno kouřit.  

11.1.1 Konzumace tabákových výrobků ve škole  
 
V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo 
v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je postup následující: 
1. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat. Pedagogický pracovník o události sepíše 
stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který 
založí školní metodik prevence do své agendy. 
2. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého 
žáka. 
3. V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se 
jednání opakuje, vyrozumí škola OSPOD obce s rozšířenou působností. Škola může od tohoto 
orgánu vyžadovat pomoc. 
4. Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené Školním 
řádem. 
 

11.2 Alkohol 

Školním řádem je stanoven zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního 
vyučování i na všech akcích pořádaných školou. Školním řádem je stanoven zákaz vstupu 
žáků do školy pod vlivem alkoholu.  
 

11.2.1 Konzumace alkoholu ve škole  
 
1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době 
školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je nutné mu v další konzumaci 
zabránit. 
2. Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 
3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický 
pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 
4. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, 
zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 
5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu 
školy: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má 
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alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy. 
6. V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného 
zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 
7. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany 
dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-
právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. 
8. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i 
v případě, kdy je žák schopen výuky. 
9. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní 
ochrany dítěte.  Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností podle místa bydliště dítěte.      
10. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola 
potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 
11. Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené Školním řádem. 
Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání 
alkoholických nápojů. 
12. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační 
test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného 
souhlasu zákonného zástupce s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je 
výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je 
uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením 
žáka. 
13. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod 
vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 
 

11.2.2 Nález alkoholu ve škole  
  
V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto: 
 
1. Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. O nálezu ihned 
uvědomí vedení školy. 
2. Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. 
3. Zpracují stručný záznam o události. 
   
 V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: 
 
1. Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 
2. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
3. O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, 
místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo 
který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do 
zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. 
Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy. 
4. O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález 
u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou 
působností.  
5. V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím 
intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.  
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11.3 Návykové látky (dále jen NL) 

Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních 
látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je 
rovněž navádění k užívání těchto látek. 
Školním řádem je zakázáno užívání NL a jejich distribuce a přechovávání. Školní řád 
současně zakazuje vstup do školy pod vlivem NL a současně stanovuje sankce za porušení 
zákazu. 
 
 

11.3.1 Konzumace NL ve škole  
 
1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci NL v prostorách školy nebo v době školního 
vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je nutné mu v další konzumaci zabránit. 
2. Návykovou látku je třeba žákovi odebrat za přítomnosti další osoby a s použitím 
ochranných pomůcek a zajistit ji, aby žák nemohl v konzumaci pokračovat. O události se 
sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, včetně toho, zda byly provedeny orientační testy na 
NL, případně další vyšetření, a s jakým výsledkem. Tento záznam založí školní metodik 
prevence do své agendy. O případu vyrozumí vedení školy. 
3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický 
pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 
4. V případě, kdy je žák pod vlivem NL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí 
škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci a Policii ČR. 
5. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného 
zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 
Vyrozumění škola učiní i v případě, kdy žák způsobilý k pobytu ve škole je. 
6. V případě, že žák není schopen dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned 
zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý 
k pobytu ve škole. 
7. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a 
vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. 
8. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval NL ve škole i v případě, 
kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy). Zákonný zástupce má právo se 
písemně vyjádřit k této skutečnosti a postupu školy. 
9. Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. 
Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště 
dítěte. 
10.V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola 
informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 
11. Z konzumace NL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené Školním řádem. Nicméně je 
nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor 
všem. Distribuce je trestným činem, užívání NL je porušením Školního řádu. 
12. Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné 
a protiprávní jednání. 
13. V případě podezření na intoxikaci žáka může v určitých případech pedagogický pracovník 
provést orientační test na přítomnost NL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem 
získaného souhlasu zákonného zástupce s orientačním testováním žáka na přítomnost NL. 
Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem 
jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam 
s vyjádřením žáka. 
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14. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod 
vlivem NL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 
 

11.3.2 Distribuce NL ve škole  
 
1. Distribuce NL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a 
může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak 
rozhodující. 
2. Přechovávání NL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou 
chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď 
jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství 
nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený Školním řádem. 
3. Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci NL, musí o 
této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná 
o podezření ze spáchání trestného činu. 
4. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě 
mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce 
s rozšířenou působností. 
5. Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem 
popsaným níže. 
 

11.3.3 Nález NL ve škole  
  
V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují 
za omamnou nebo psychtropní, postupují takto: 
 
1. Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 
2. O nálezu ihned uvědomí vedení školy spolu s písemným záznamem. 
3. Za přítomnosti dalšího pracovníka školy s použitím gumových/latexových rukavic vloží 
látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem 
školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru. Zajištěnou látku následně předají 
Policii ČR. 
4. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. 
 

11.3.4 Zadržení NL u žáka 
 
V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou 
nebo psychotropní, postupují takto: 
 
1. Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 
2. O nálezu ihned uvědomí ředitele školy. 
3. O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, 
místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo 
který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do 
zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. 
4. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a 
informuje zákonného zástupce žáka. 
5. V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše 
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uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou 
známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. 
 

11.3.5 Držení NL žákem 
 
V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má u sebe NL, postupují 
takto: 
 
1. Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace 
spadá do kompetence Policie ČR. 
2. Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného 
zástupce žáka. 
3. Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka 
v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí. 
 

11.4 Krádeže 

  
Jak postupovat preventivně proti krádežím 
 
1. Žáci jsou seznámeni s tím, že jsou krádeže protiprávním jednáním. Ve Školním řádu jsou 
stanoveny sankce. 
2. Ve Školním řádu je doporučeno žákům, aby do školy nenosili cenné předměty a větší 
obnosy peněz. 
3. Žáci mají zakázáno odkládání mobilních telefonů a cenných předmětů. Pokud je musí 
odložit z bezpečnostních důvodů, vyučující určí místo k uložení. 
4. Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči 
svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému 
pracovníkovi školy. 
 
Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem 
 
1. Krádež je třeba vyšetřit a o události a šetření provést záznam, ze kterého budou vyplývat 
všechny důležité skutečnosti (kdo- kdy- kde- jak- proč- čím- ...). 
2. Pedagogický pracovník se snaží vyřešit krádež dle svých možností, případně za pomoci 
ostatních pedagogů. 
3. V případě, že je znám pachatel, musí nahradit způsobenou škodu. Zloděj musí věc vrátit 
přímo poškozenému, omluvit se, případně nabídnout za své jednání nějakou kompenzaci. 
4. Jestliže se jedná o škodu většího rozsahu, vyrozumí škola Policii ČR a oznámí podezření na 
spáchání přestupku proti majetku, případně trestného činu majetkové povahy. 
5. V případech, kdy se jedná o opakované jednání a výchovná opatření, která škola zvolila, 
neměla žádný účinek, je třeba nahlásit věc OSPOD. 
6. O krádeži budou informováni zákonní zástupci poškozeného ihned, zákonní zástupci 
zloděje až po zjištění příčin chování, které ke krádeži vedly. 
 

11.5 Vandalismus 

 
Jak postupovat preventivně proti vandalismu 
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1. Ve Školním řádu je uvedeno, že každý je odpovědný za škody, které svým jednáním 
způsobil, a proto bude po něm škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo 
z nedbalosti. 
2. Všichni žáci jsou se Školním řádem seznámeni na začátku školního roku. 
3. Během přestávek je nad žáky zajištěn pedagogický dohled. 
4. V případě příznivého počasí mohou žáci trávit velké přestávky pod dohledem pedagogů na 
školním hřišti. 
5. Na chodbách budovy B (2. stupně) jsou vybudovány relaxační koutky, které mohou žáci 
využívat během přestávek k různým rozhovorům, kontaktům atd. 
 
Řešení vandalismu páchaného na půdě školy – koho musí pedagog kontaktovat 
 
1. Vedení školy  
2. Zákonné zástupce (vždy u nezletilých žáků). 
3. Při odmítnutí spolupráce rodičů, zákonných zástupců nebo při opakovaném vandalismu 
vyrozumět OSPOD (obecní úřad). 
4. Pokud nedojde ke smíru – náhrada vzniklé škody, ohlásit věc Policii ČR (do 5 000 Kč 
řešeno jako přestupek, nad 5 000 Kč řešeno jako trestný čin). 
5. Při každém vandalském činu podávat vždy objektivní informace pedagogickému sboru, 
vychovatelům, žákům a rodičům tak, aby bylo zamezeno „informačnímu šumu” a 
překrucování stavu věci. 
6. Při opakovaném vandalismu stejným žákem oslovit pedagogicko-psychologické 
poradenství nebo středisko výchovné péče (je třeba souhlas rodičů, zákonných zástupců, u 
nezletilých i zletilých žáků) 
7. U škod, které se dají nahradit tak, že je opraví sám žák nebo žákyně nebo s pomocí rodičů, 
je preferován tento způsob náhrady škody. U škod, které není možné opravit, je po zákonných 
zástupcích žáka vymáhána náhrada škody. 
 
 
 

11.6 Kyberšikana 

 
V případě podezření na kyberšikanu musí být vždy informován ředitel školy. 
Na řešení kyberšikany spolupracuje krizový tým, složený z ředitele školy, školního metodika 
prevence, výchovného poradce, třídního učitele, IT odborníka a v případě potřeby dalších 
odborníků. V případě nutnosti je do řešení zapojeno školské poradenské zařízení a pediatr. 
 
Postup při řešení kyberšikany 
 
Při řešení kyberšikany postupuje škola podle tohoto schématu: 
1. Podpoří oběť a zajistí její bezpečí. Mezi první kroky patří zklidnění oběti a nabídnutí 
pomoci. Zajistí, aby kyberšikana nepokračovala – odstranit závadný obsah z internetu – např. 
smazat videa, odstranit závadné fotografie, zablokovat profil pachatele atd. Toto lze provádět 
s IT odborníkem, poskytovatelem dané on-line služby, administrátory služby apod. 
2. Zajistí dostupné důkazy s podporou IT kolegy – před samotným smazáním materiálů je 
třeba zajistit dostatek důkazů (pořídit si snasphoty s důkazním materiálem, stáhnout dané 
internetové stránky do lokálního počítače, zajistit seznam žáků, kteří se stali publikem 
kyberšikany, pokusit se identifikovat agresora. V případě, kdy útočníci založili uzavřenou 
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diskusní skupinu je doporučeno kontaktovat odbornou instituci (např. pracovníky projektu E-
Bezpečí, projektu Seznam se bezpečně!, případně kriminalisty oddělení informační 
kriminality Policie ČR), která může pomoci zajistit důkazní materiál jinými cestami. 
3. Vyšetří incident (proběhne rozhovor s účastníky). Cílem je zjistit, jak dlouho incident trval, 
kde probíhal, kdo se do něj zapojil, jaký měl dopad na oběť, jakými technickými prostředky 
lze útok zastavit. 
4. V případě potřeby požádá o odbornou pomoc a podporu externího pracovníka (IT expert, 
PPP, Policie ČR, ..) 
5. Informuje rodiče oběti i kyberagresora a zapojí je do řešení. Poučí rodiče o tom, jaký bude 
postup řešení na úrovni školy. V případě, že případ kyberšikany nespadá do kompetencí školy 
(např. útok proběhl mimo vyučování a nemá návaznost na šikanu, která probíhá ve škole), 
mohou rodiče zažalovat agresora u občanského soudu za obtěžování, úmyslné vystavování 
nepříjemným zážitkům, stresu apod. 
6. Zkonzultovat řešení s dalšími institucemi. Zejména vhodnost zvolených trestů zkonzultovat 
např. s ČŠI. 
7. Při zapojení a následně celém prošetření případu bude škola požadovat konečné stanovisko 
všech zainteresovaných institucí a dalších subjektů. 
8. Zvolit odpovídající opatření. Potrestat agresory v souladu se Školním řádem.  
9. Realizovat preventivní opatření – např. prostřednictvím realizací projektových dnů 
zaměřených na prevenci, přípravou materiálů pro podporu prevence, posilováním dobrých 
vztahů mezi žáky apod. 
10. Škola informuje zasažené žáky o výsledcích šetření ve škole a udělených trestech. 
 
V závažnějších případech kyberšikany (kyberšikana naplňuje skutkovou podstatu trestného 
činu) škola kontaktuje Policii ČR a OSPOD. 

11.7 Školní šikanování 

 
Ve Školním řádu je stanoveno, že žáci mají zakázáno šikanovat spolužáky a zaměstnance 
školy a současně jsou určena výchovná opatření, která budou následovat při porušení 
Školního řádu. 

11.7.1 Řešení šikany v počátečních stádiích 
 
V počátečních stádiích šikany, kdy škola dokáže zvládnout situaci sama, bude postupovat 
takto: 
Při objevení problému (informace od rodičů, žáků, vlastním pozorováním) bude informován 
třídní učitel a ředitel školy. Dále budou informováni pracovníci školního poradenského 
pracoviště. Tuto šikanu řeší metodik prevence (případně výchovný poradce) ve spolupráci s 
třídním učitelem a ředitelem školy. Zápisy z rozhovorů a řešení šikany založí školní metodik 
prevence do své agendy. 
  
V první fázi bude stanovena forma šikany a bude proveden odhad závažnosti a formy šikany. 
Dále bude probíhat vlastní vyšetřování šikany podle následujícího schématu: 
 
1. Proběhnou rozhovory s informátory a obětí (oběťmi). Důležité je chránit zdroj informací. 
Rozhovory budou probíhat individuálně a musí být provedeny tak, aby o nich ostatní nevěděli 
( je nutné předpokládat pomstu agresorů). Z rozhovorů bude proveden zápis.  
 
2. Nalezení vhodných svědků. Cílem je následné ověření informací. 
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3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky – rozhovory jsou vedeny 
individuálně. V případě potřeby proběhne konfrontace při protichůdných informacích max. 2 
žáků spolu. Z rozhovorů je proveden zápis. 
Je nepřípustné společné vyšetřování agresorů a svědků nebo konfrontace oběti s agresory. 
Během rozhovorů je třeba nalézt odpovědi na následující otázky: 
Kdo je obětí, případně kolik je obětí? 
Kdo je agresorem, případně kolik agresorů je? 
Kdo je aktivní účastník šikanování a kdo je obětí i agresorem? 
Co, kdy, kde a jak dělali agresoři obětem? 
Jak dlouho šikanování trvá? 
K jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo? 
 
4. Ochrana oběti – bude věnovaná zvýšená pozornost školnímu klimatu a zpřísněny dozory. 
Během přestávek bude dozorující pedagog častěji nahlížet do třídy.  
 
5. Ze zjištěných informací bude provedena předběžná diagnóza a zvolen jeden ze dvou typů 
rozhovoru: 
a) rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření) 
b) rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku) 
 
6. Realizace vhodné metody: 
 
a) metoda usmíření (důraz je kladen na řešení problému, domluvu a usmíření mezi aktéry 
šikanování. Trestání se zde nekoná. Prostřednictvím sdílení odlišných pocitů jednotlivých 
aktérů a podporováním schopnosti agresora vcítit se do své oběti a mít s ní soucit, je společně 
hledána náprava vztahu.) 
 
b) metoda vnějšího nátlaku (řešení chování agresora proběhne formou výchovného pohovoru 
nebo výchovnou komisí složenou z vedení školy, školního metodika prevence, výchovného 
poradce a třídního učitele a v případě potřeby dalšího odborníka. V obou případech jsou 
kromě agresora přítomni  jeho rodiče.) 
Je vhodné dodržovat následující posloupnost vedení jednání:  
1) seznámení rodičů s problémem 
2) postupné vyjádření všech pedagogů 
3) vyjádření žáka 
4) vyjádření rodičů 
5) rozhodování komise za zavřenými dveřmi 
6) seznámení rodičů a žáka se závěrem komise 
 Z jednání bude proveden zápis, který obsahuje (datum, strukturu, závěr, podpisy všech 
zúčastněných, souhlas zákonných zástupců s navrhovaným řešením). Rodičům budou 
nabídnuty kontakty na instituce a odborníky. 
  
7. Třídní hodina: 
a) efekt metody usmíření 
b) oznámení o potrestání agresorů před celou třídou 
 
8. Řešení případu šikany ze strany oběti - proběhne rozhovor se zákonnými zástupci oběti za 
účasti třídního učitele, školního metodika prevence, výchovného poradce a ředitele školy. Při 
rozhovoru budou zákonní zástupci seznámeni se závěry zjištění a dojde domluvě na dalších 
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opatřeních, na spolupráci s rodiči a na způsobu ochrany oběti. Rodičům budou předány 
kontakty na instituce a odborníky ( PPP, praktický lékař)  
 
9. Bude svolána třídní schůzka, na které škola seznámí rodiče s řešením případu. 
 
10. Práce s celou třídou – ve třídě dojde k uzavření celé záležitosti. Výstupem práce se třídou 
bude nastavení takových pravidel chování třídy, která zamezí možnost opakování šikany. 
Zajistí třídní učitel a metodik prevence. Třídní učitel a metodik prevence budou informovat 
pedagogický sbor o výsledcích řešení. Třída bude dlouhodobě sledována. 
 
 

11.7.2 Řešení pokročilé šikany 
 
V případě pokročilé šikany s neobvyklou formou, které škola nedokáže vyřešit sama a 
potřebuje pomoc specializovaných institucí (PPP, SVP, ..) a Policie ČR bude škola postupovat 
takto:. 
A. První kroky pomoci 
1. Zvládnutí vlastního šoku – odhad závažnosti a formy šikany. 
2. Oběti bude poskytnuta bezprostřední ochrana, bude zastaveno skupinové násilí. 
 
B. Příprava podmínek pro vyšetřování 
3. Zalarmování pedagogů na poschodí a informování vedení školy. 
4. Zajištění dohledu nad zbylými žáky tak, aby se nemohli domluvit na křivé výpovědi. 
5. Pokračuje pomoc a podpora oběti (přivolání lékaře). 
6. Oznámení případu na Policii ČR a paralelně bude navázán kontakt se specialistou na 

šikanování. 
7. Budou informováni rodiče. 
 
C. Vyšetřování 
8. Proběhnou rozhovory s obětí a informátory. 
9. Budou nalezeny nejslabší články mezi nespolupracujícími svědky. 
10. Proběhnou individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky. 
11. Budou vedeny rozhovory s agresory, případně konfrontace mezi agresory. Není vhodné 

konfrontovat agresory s oběťmi. 
 
D. Náprava 
12. Pomocí metody vnějšího nátlaku dojde ke změně konstelace skupiny. 
 
 
 
Ohlašovací povinnost školy při výskytu šikany: 
- dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které splňuje znaky přestupku nebo trestného 
činu, obrátí se škola na Policii ČR. Trestní oznámení je také možné podat na státní 
zastupitelství 
- dojde-li k šikaně v průběhu vyučování a s ním souvisejících činností, oznámí škola tuto 
skutečnost zákonným zástupcům agresora i oběti 
- OSPOD škola oznamuje všechny případy, které oznámila Policii nebo státnímu zástupci a 
dále takové skutečnosti, které nasvědčují tomu, že se dítě nachází v nepříznivé sociální 
situaci, jelikož jeho přirozené prostředí nedokáže dostatečným způsobem naplňovat své 
funkce při zajišťování přiměřené ochrany příznivého vývoje dítěte.  
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11.8 Záškoláctví 

Prevence záškoláctví je součástí školního řádu. Způsob omlouvání nepřítomnosti žáků, řešení 
neomluvené absence a postup zúčastněných subjektů se řídí Metodickým pokynem MŠMT 
„K jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu 
záškoláctví vydaným pod č. j. 10 194/2002 – 14. 
U každého podezření o výskytu záškoláctví musí být vždy informován ředitel školy. Případy 
záškoláctví řeší Školní poradenské pracoviště ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou 
poradnou, OSPOD a Policií ČR. 
 
Doporučený postup řešení: 
 
1. O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti žáků informuje třídní učitel výchovného 
poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. 
2. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem 
žáka třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným 
dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a o pohovoru provede zápis, do něhož uvede 
způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem. Zákonný zástupce podepíše a obdrží 
kopii. 
Při neomluvené absenci TU vyčká, zda zákonný zástupce doloží důvody nepřítomnosti do 3 
dnů od počátku nepřítomnosti. Pokud se tak nestane, TU upomene vhodným způsobem 
zákonného zástupce žáka. 
- Pokud není doložen důvod nepřítomnosti ani po upomínce, TU kontaktuje zákonného 
zástupce a informuje ho o absenci žáka. Prostřednictvím neformálního rozhovoru TU zjistí 
důvod nepřítomnosti a společně domluví další postup. O nežádoucím jevu informuje TU 
ředitele školy, školního metodika prevence a výchovného poradce. 
- Nedaří-li se kontaktovat zákonného zástupce, následuje písemná pozvánka k osobnímu 
setkání a to v následujícím sledu: 1. neformální (prostřednictvím e-mailu nebo jinak 
doručenou pozvánkou); 2. formální, doporučeným dopisem, 3. formální, doporučeným 
dopisem s doručenkou 
- Schůzka zákonných zástupců žáka s třídním učitelem. Při této schůzce je vhodná účast 
školního metodika prevence nebo výchovného poradce a žáka. O schůzce bude proveden 
zápis. Součástí zápisu budou navrhovaná opatření a další termín schůzky, na které bude 
vyhodnocováno plnění opatření. 
- Podpis Individuálního výchovného programu v případě, že je využíván. 
- Postoupení případu další straně. Pokud ani přes veškerou podporu nedojde k odstranění 
rizikového chování žáka, je rodina indikována pro spolupráci s další stranou (OSPOD, Policie 
ČR apod.). 
3. Pokud má žák víc než 10 neomluvených hodin, svolá ředitel školy školní výchovnou 
komisi, které se podle závažnosti absence žáka zúčastní: ředitel školy, zákonný zástupce, 
třídní učitel, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní metodik prevence, popř. 
další odborníci. O průběhu a závěrech jednání se provede zápis, který zúčastnění podepíší. 
Neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápise zaznamenávají. Každý 
účastník jednání obdrží kopii zápisu. 
4. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, zasílá škola oznámení o 
zanedbání školní docházky s náležitou dokumentací orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 
5. V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, následuje hlášení o zanedbání 
školní docházky Policii ČR. 
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11.9 Rizikové chování v dopravě 

Rizikové chování v dopravě zahrnuje agresivní chování v dopravě, neočekávané chování a 
chování v rozporu s oficiálními a neoficiálními pravidly. Podle typu rizikového chování se 
dělí na: 
- rizikové chování způsobené vlivem návykových látek 
- rizikové chování způsobené neznalostí dopravních předpisů 
- rizikové chování způsobené osobnostními faktory 
Prevence na škole zahrnuje tyto oblasti: 
 
1. Dopravní výchova 
V rámci všeobecné prevence jsou na prvním stupni zajištěny besedy s tématikou dopravní 
výchovy a následně praktický nácvik na dopravním hřišti. Pozornost je věnována pravidlům 
pro pohyb chodců a cyklistů. 
Na druhém stupni v rámci dopravní výchovy je věnována pozornost pravidlům pro pohyb 
cyklistů v městském provozu. 
 
2. Práce s rodinou 
Budou poskytovány informace na rodičovských schůzkách, případně formou individuálních 
konzultací s rodiči. 
 
V případě rizikového chování žáka v dopravě jsou kontaktováni rodiče žáka. Výjimečně je 
kontaktována Policie ČR a to zejména v případě, kdy jsme svědky aktivit žáků, které mohou 
vést k dopravním nehodám. 
 

11.10 Poruchy příjmu potravy 

 
V rámci prevence jsou žáci seznamováni s nebezpečím jednostranných nebo extrémních 
postojů ve výživě, životním stylu nebo ve sportu. Dále jsou seznámeni s nebezpečím a 
neúčinností redukčních diet. 
Rodičům budou v případě zájmu poskytnuty informační materiály o poruchách příjmu 
potravy. 
 
V případě podezření na některou z forem poruch příjmu potravy u žáka (výrazné zhubnutí, 
sebepoškozování či informace od spolužáků, že zvrací) jsou vždy kontaktováni rodiče a 
doporučen kontakt s psychologem nebo lékařem. 
 

11.11 Syndrom týraného dítěte – CAN 

 
V případě podezření na týrání dítěte musí být vždy informován ředitel školy. 
Při řešení případu CAN spolupracuje školní metodik prevence s výchovným poradcem, 
školním psychologem, třídním učitelem, se školským poradenským pracovištěm a orgánem 
sociálně právní ochrany dítěte. 
 
Postup při řešení CAN 
1. Při podezření na týrání dítěte navázat osobní kontakt se žákem a provést s ním rozhovor. 
V případě, že se nedaří navázat komunikaci se žákem, je dobré obrátit se na pedagogicko-
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psychologickou poradnu. Žákovi je možné doporučit, aby se obrátil na Linku bezpečí. 
Současně se pedagog může pokusit získat informace od spolužáků nebo sourozenců žáka. 
2. Požádat rodiče o ujasnění situace – pozvat ho do školy a požádat ho o vysvětlení problémů, 
které učitel vypozoroval. 
3. V případě, že se potvrdí, že je dítě týráno, je třeba požádat o pomoc pedagogicko-
psychologickou poradnu. 
4. V případě, že má učitel podezření na týrání žáka, situace se nezlepšuje a komunikace 
s rodiči také k ničemu nevede, je nezbytné kontaktovat především OSPOD, a to podle 
spádové oblasti, kam škola v dané obci přináleží, tedy podle obcí s rozšířenou působností. 
 
Postup při řešení sexuálního zneužívání 
 
A. V případě, že se dítě svěří osobně: 
1. Uvědomit si, že jde o velmi citlivou záležitost. 
2. Seznámit s tím co nejužší okruh dalších osob. 
3. Pokud se zneužívání dopouští rodič, není žádoucí informovat ho o tom, že se dítě svěřilo. 
4. Komunikovat s dítětem – podrobnější vyšetřování nechat na psychologovi a na policii. 
5. Vhodně dítěti sdělit, že je nutné skutečnost ohlásit na policii. 
6. Ohlásit na policii. 
8. Ocenit dítě, že za vámi přišlo a ujistit ho, že pro ně uděláte všechno, co je ve vašich silách. 
9. Jestliže dítě nechce, abyste věc ohlásili, situaci zkonzultujte s odborníkem, ale od oznámení 

vás to nesmí odradit. 
 
V každém případě oznámit řediteli, kontaktovat policii a orgán sociálně-právní ochrany 
dítěte. 
 
B. Informaci zjistím z nějaké školní ankety nebo dotazníku: 
1. Navázat s dítětem rozhovor, při kterém ho nechat volně vyprávět a nepodsouvat mu své 

názory. 
2. Jestliže dítě potvrdí vaši domněnku, postupovat jako v předcházejícím případě. 
 
C. Dozvím se to od spolužáků nebo z jiných zdrojů: 
1. Pokusit se navázat s dítětem rozhovor, ale k ničemu ho nenutit. 
2. Prostředníkovi sdělit, že je důležité, aby zneužívané dítě přišlo za vámi samo. 
3. Nevyšetřovat, nepátrat, v případě nejistoty oznámit věc OSPOD 
 
D. Dítě se stalo obětí sexuálního napadení 
Urychleně věc oznámit policii, rodičům a OSPOD. Dítě neopouštět až do příchodu rodičů. 
 

11.12 Domácí násilí 

 
Doporučený postup řešení domácího násilí když se dítě pedagogovi svěří: 
1. Klást dítěti otevřené otázky, které umožňují, aby popsalo, co se stalo: 

- Řekni mi, co se stalo… 
- Co se stalo potom? 
- Kde jsi přišel k této modřině? 

2. Nepokládat otázky, které obsahují domněnky nebo které se dotazují na to, proč se to stalo. 
Pokud získá pracovník školy poznatky o tom, že dochází k domácímu násilí na dítěti, je škola 
povinna to oznámit bezodkladně Policii ČR a souběžně informovat OSPOD.  
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Pokud má učitel podezření na domácí násilí a zároveň týrání dítěte a rodiče odmítají se školou 
komunikovat, má škola povinnost dát podnět policii a informovat OSPOD. 
 

11.13 Sebepoškozování 

Doporučený postup při řešení případů sebepoškozování: 
1. Kontaktovat zákonné zástupce a oznámit sebepoškozování dítěte. 
2. Motivovat dítě a rodinu k návštěvě specialisty – krizové centrum, psychiatrická ambulance. 
3. Stanovit jasně pravidla a hranice na půdě školy. 
 

11.14 Prevence vzniku problémových situací u žáků s poruchou autistického spektra 
(PAS) 

Školní psycholožka seznámí s obecnými specifiky diagnózy PAS a zásadami pro předcházení 
rizikových projevů chování pedagogické pracovníky školy, kteří budou se žákem v kontaktu. 
Současně je seznámí se zásadními a podstatnými informacemi o individuálních zvláštnostech 
a potřebách daného žáka. O této skutečnosti vyhotoví písemný zápis s podpisy všech 
zúčastněných. Pro případ výjimečných situací má škola vytvořený krizový plán pro 
konkrétního žáka. Tento krizový plán bude uložen u třídní učitelky a jeho kopie ve školním 
poradenském pracovišti. 

12. Evidence a efektivita 
 

Akce z oblasti primární prevence eviduje školní metodik prevence. Minimální preventivní 
program je vyhodnocen na začátku dalšího školního roku. Přestupky proti školnímu řádu 
evidují dle závažnosti třídní učitelé a školní metodik prevence. 

Pro vyhodnocení efektivity minimálního preventivního programu využíváme rozhovoru se 
žáky, dotazníků a průzkumů. 

13. Evaluace MPP  2017/2018 
 
 

Ve školním roce 2017/2018 bylo možné prevenci rizikového chování žáků rozdělit do 
několika oblastí. 
a) V rámci školy byly vytvářeny takové podmínky, aby se rizikové chování žáků 

minimalizovalo. V případě, že k rizikovému chování došlo, bylo bezodkladně řešeno ve 
spolupráci s rodiči daných žáků. 

b) Žáci byli vedeni ke zdravému životnímu stylu a byly jim poskytovány objektivní 
informace o nebezpečí, které vyplývá z jednotlivých způsobů rizikového chování. 

c) Během celého roku byla věnována pozornost osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků. 
Cílem bylo zvyšování sociálních kompetencí žáků, vytváření pozitivního sociálního 
klimatu ve škole a ve třídách, posilování komunikačních dovedností žáků a v rámci etické 
výchovy i formování postojů žáků k mravním a morálním hodnotám.  

V rámci prevence škola spolupracovala především s organizací Hope4kids – Etické dílny, 
ANIMA - terapie, MP Education, s.r.o., s VISK Rakovník a s ACET ČR. 

Na začátku školního roku byl první týden věnován osobnostní a sociální výchově. Žáci 
třídy 6.B jeli se svým třídním učitelem na seznamovací pobyt. Seznamovací pobyty ostatních 
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6. tříd probíhaly v rámci školy. V těchto dnech byly ve všech třídách zařazovány aktivity, 
které napomáhaly ke zlepšení vztahů mezi žáky, ke stmelení třídních kolektivů, k rozvíjení 
sociálních dovedností a k vzájemnému poznávání žáků. V tomto týdnu si také jednotlivé třídy 
vytvářely svá třídní pravidla chování. Cílem bylo vytvořit ve třídních kolektivech takové 
vztahy, které by snížily riziko vzniku šikany a umožnily začlenit nově příchozí žáky do 
kolektivů. Žáci 8. ročníku se zapojili do projektu „Já a ti druzí“, který je zaměřen na prevenci 
rasizmu a xenofobie. Žáci 9. ročníku a odpovídajícího ročníku S2 se na začátku školního roku 
zúčastnili přednášky „O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti“, která byla zaměřená na 
výchovu k odpovědnému chování v sexuální oblasti a na prevenci zneužívání drog. 

Během října se žáci 3. až 5. ročníku zapojili do projektu „Bezpečně online“, věnovanému 
bezpečnému chování na internetu. V tomto měsíci také začaly probíhat preventivní programy 
od organizace Etické dílny. V říjnu to byly přednášky určené žákům 7. ročníku s názvem 
„Image nebo charakter“.  

V listopadu se žáci 6. ročníku zúčastnili přednášek a besed věnovaných zdravému 
životnímu stylu a sexuální výchově s názvy „Na startu mužnosti“ a „Dospívám aneb život 
plný změn“. V rámci prevence kouření se žáci 6. ročníku zúčastnili přednášky a besedy 
„Moderní je nekouřit“. Žáci 7. ročníku a třídy S2 se v tomto měsíci zúčastnili přednášky 
„Nebezpečí v kyberprostoru“, zaměřené na zásady bezpečného chování při používání 
elektronické komunikace. Současně se žáci 5. ročníku zúčastnili přednášky „Nebezpečí 
v kyberprostoru“, zaměřené především na kyberšikanu. Pro žáky 9. ročníku a třídy S2 se 
uskutečnila přednáška „Nebezpečné sekty“, kde byli informováni o možných nebezpečích 
souvisejících s manipulativním chováním těchto skupin. Žáci 2. ročníku se zúčastnili 
přednášek s názvem „Jak se chránit v nebezpečných situacích“. Pro žáky 3. ročníku byly 
určeny přednášky s názvem „Jak se stát dobrým kamarádem. 

V lednu se žáci 6. ročníku zúčastnili přednášky „Moc slova“ a pro žáky 4. ročníku se 
uskutečnila přednáška „Jak správně naložit se svými penězi“. 

Žáci 8. ročníku a třídy S2 se v březnu zúčastnili přednášky a besedy „Přátelství a láska“, 
zaměřené na vhodné způsoby chování v oblasti vztahů. V tomto měsíci se také žáci 9. ročníku 
a třídy S2 zúčastnili přednášky „Antisemitismus a holocaust“ 

V květnu se žáci tříd 4.A a 4.B zúčastnili preventivního programu „Holky, kluci , pozor na 
kyberprostor“, organizovanému a dotovanému VISK Rakovník. Ve třídě 3.E proběhl 
preventivní program zaměřený na prevenci šikany lektorovaný ředitelem organizace ANIMA 
– terapie. 

V týdnu od 12. do 16. února se všechny třídy 1. i 2. stupně zapojily do projektu 
věnovanému prevenci kouření s názvem „Nekuřácký řetěz“. Na konci dubna proběhl na škole 
projekt „Alkohol, můj nepřítel“, věnovaný prevenci alkoholismu, do kterého se zapojili 
všichni žáci. 

Ke snížení rizika šikany mezi žáky přispívaly různé sportovní aktivity (např. lyžařský 
výcvikový kurz) a soutěže pořádané parlamentem školy. 

Na škole se každoročně realizuje peer-program. Cílem tohoto programu je podpora 
zdravého životního stylu a protidrogová prevence. V programu pracují žáci 6. ročníků pod 
vedením proškolených peer-aktivistů ze 7. ročníku. V roce 2017/2018 bylo proškoleno 13 
peer aktivistů, kteří pak během května pracovali formou skupinové práce se žáky 6. ročníku.  

Výskyt šikany mezi žáky je každoročně zjišťován formou dotazníkového šetření. V roce 
2017/2018 se ho zúčastnili žáci prvního a druhého stupně a výjimkou tříd prvního a druhého 
ročníku. Se žáky těchto ročníků pracovala na daném tématu školní psycholožka. Žáci si v 
dotaznících nejčastěji stěžovali na nadávky, provokace a pomluvy od spolužáků.  

V průběhu roku nebyl zjištěn žádný případ užití drog nebo výskytu drog ve škole, ale 
bylo řešeno ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků několik případů záškoláctví a šikany. 
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14. Školní poradenské pracoviště 
 

Poradenské služby zajišťují podle vyhlášky MŠMT ČR č.72/205 Sb. a Sbírky zákonů č. 
116/2011 (částka 43/2011) tito pracovníci školy: 
- Mgr. Jana Havlíková - výchovná poradkyně – poskytuje žákům a rodičům kariérové 
poradenství, eviduje děti s SPU, eviduje integrované žáky, řeší záležitosti ve vztahu k rodině, 
účastní se jednání s rodiči v případě výskytu problémů v chování či prospěchu 
- Ing. Dana Misárková – školní metodička prevence – působí v oblasti prevence rizikového 
chování žáků, věnuje se přípravě a realizaci preventivních programů, mapuje výskyt 
rizikového chování žáků, řeší a eviduje případy rizikového chování žáků, sestavuje MPP 
- Mgr. Michaela Pejchalová - školní psycholožka  
- Mgr. Ivana Havlová – speciální pedagožka 
- Bc. Monika Svobodová Frišová – speciální pedagožka a koordinátorka inkluze 

 
Konzultační hodiny metodičky prevence: středa 10.00 – 11.00 hod. (po dohodě je možné i 
v jinou dobu). 
 
 

15. Seznam základních zákonů a metodických materiálů 
 

Pro vypracování Minimálního preventivního programu byly využity následující závazné 
materiály. Jejich seznam je uveden v příloze č. 1. 

16. Seznam literatury, DVD a dalších materiálů ve škole 
 
Literatura 
Alkohol, drogy a vaše děti 
Sexuální výchova 
Ty a Já 
Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě 
Příručka prevence alkoholu. Drog a tabáku. 
e-BUG (manuál pro 1. stupeň) 
e-BUG (manuál pro 2. stupeň) 
Příručka prevence alkoholu. Drog a tabáku. 
Výchova ke zdravému životnímu stylu 
Etika v průřezových tématech pro 5. a 6. ročník ZŠ 
Prevence a řešení šikany ve škole Bendl Stanislav 
Náměty pro multikulturní výchovu Cílková Eva 
Pedagogická intervence u žáků ZŠ Cílková Eva 
Výchova k toleranci a proti rasismu Cílková Eva 
Síla zdraví Diehl Hans 
Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí 
u nás a ve světě Dunovský Jiří 
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Násilí ve škole a jak mu čelit Erb Helmut 
Program podpory zdraví ve škole Havlínová Miluše 
Násilí není řešení Herzog Rupert 
Násilí není řešení Herzog Rupert 
Rozhodni se Holstein Michael 
AIDS a my Holub Jiří 
Skrytý svět šikanování ve školách Kolář Michal 
Nová cesta k léčbě šikany Kolář Michal 
Alkoholici, feťáci, gambleři Marhounová  
Mládež a delikvence Matoušek Oldřich 
Prevence rizikového chování dětí a mládeže Miovský Michal 
Pedagogové proti drogám MŠMT 
Týká se to i mne? Nešpor Karel 
Prevence problémů působených návykovými látkami na školách Nešpor Karel 
Návykové látky Nešpor Karel 
Zásady efektivní primární prevence Nešpor Karel 
Sexuální výchova Nešpor Karel 
Dítě v ohrožení Pöthe Petr 
Drogová závislost Presl Jiří 
Sexualita Ringová Gabriele 
Etika Robinson Dave 
Sex, šlehačka na dortu Řehák Tomáš 
Agresivita a šikana mezi dětmi Říčan Pavel 
Drogy Shapiro Harry 
Syndrom týraného a zneužívaného dítěte Spilková Jana 
Výchova k toleranci a proti rasismu Šišková Taťána 
Co máme vědět o AIDS Švejda Jan 
Rozvoj morálního vědomí žáků Vacek Pavel 
 
 
DVD 
Seznam se bezpečně 1 
Štěstí přeje připraveným 
Dokumentární film o drogách 
Seznam se bezpečně 2 
Mezi stěnami 
Praktické náměty pro práci s třídními kolektivy 
 

17. Seznam zařízení zabývajících se problematikou primární 
prevence rizikového chování žáků 
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17.1 Vybraná zařízení poskytující služby v protidrogové prevenci a resocializaci ve 
Středočeském kraji a v hlavním městě Praha 

 
Nízkoprahové zařízení Drop In, Karolíny Světlé, Praha 1, tel.: 222 221 124 
 
Právní poradna A. N. O., Koněvova 95, Praha 3 - Žižkov, tel.: 222 582 932 
 
Detoxifikační jednotka při VFN Apolinář, Apolinářská 4, Praha 2, tel.: 224 968 204 
 
Institut Filia – centrum primární prevence, Sokolská 26, Praha 2, tel: 224 263 026 
 
Centrum primární prevence středočeského kraje, tel.: 733 184 995 
 
Život bez závislosti, K výtopně1224, Praha 516, tel.: 602 255 508 
 
Prev-Centrum, Meziškolská 1120/2, Praha 6, tel.: 242 489 335 
 
Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 
tel.: 283 883 470-1, linka 28 (zástupce řed. pro SVP PaedDr. J. Pilař) 
 
Centrum pro rodinu Drop In, Vršovická 41, Praha 10, tel: 271 721 460 
 
K-centrum, Máchova 400, Benešov, tel.: 317 728 880 
 
Kontaktní centrum Helianna, Galetova 429, Mladá Boleslav, tel.: 326 322 817 
 
Semiramis, Velké Valy 995, Nymburk, tel.: 325 514 424 
 

17.2 Vybrané internetové stránky k dané problematice: 

 www.odrogach.cz   www.plbohnice.cz/nespor 
 www.drogy-info.cz   www.szu.cz 
 www.sananim.cz   www.asociace.org 
 www.dropin.cz   www.stredocech.cz 
 

17.3 Další důležité kontakty: 

- PPP: Mgr. I. Mrzílková, kontakt: mrzilkova@pppprahavychod.cz 
 
- sociální pracovník: M. Kotoučová, DiS., tel. 778 767 951 
 
- lékaři: MUDr. L. Jeřábková, tel. 281 981 493 
  MUDr. V. Kumprechtová, tel. 281 982 885 
 
- oblastní metodik prevence: Mgr. L. Vyternová, tel. 739 066 838,  
kontakt: vyternova@pppsk.cz 
 
- kurátor pro děti a mládež: Bc. R. Šimerková, DiS., tel. 326 653 815, tel. 778 767 940  
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- Policie ČR, služebna Úvaly 974 881 760, 602 306 813 
 
- Centrum primární prevence Středočeského kraje, tel. 733 184 995 
kontakt: mullerova@os.semiramis.cz 
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18. Závěr 
 

Minimální preventivní program směřuje k ochraně mládeže před rizikovým chováním. 
Důraz je kladen na vytváření příznivého klimatu ve škole, posilování vzájemné komunikace a 
zdravého sebevědomí žáků a na rozvoj dovedností samostatného rozhodování a řešení 
problémů. Minimální preventivní program je dokumentem otevřeným, který je aktuálně 
doplňován. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala:__________________   Souhlasí: ____________________ 
   ŠMP      ředitel školy 
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19. Seznam příloh 
 
Příloha č. 1 Seznam základních zákonů a metodických materiálů v oblasti primární 

prevence 
 
Příloha č. 2 Rozpis úkolů pro jednotlivé ročníky 
 
Příloha č. 3 Školní program proti šikanování 
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Příloha č. 1 
 

Seznam základních zákonů a metodických materiálů v oblasti 
primární prevence 

 
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 
školách a školských zařízeních, MŠMT č. j. 21 291/2010-28 
Novelizované přílohy: 
Příloha č. 7 – Kyberšikana č. j.: MSMT – 32550/2017 – 1 
Příloha č. 10 – Vandalismus č. j.: MSMT - 32549/2017 – 1 
Příloha č. 11 – Záškoláctví č. j.: MSMT – 32548/2017 - 1 
 
Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 
 
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 - 
2018 
 
Metodický pokyn MŠMT ČR č. j.:10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování 
a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví 

 
Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií České Republiky při 
prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži 
spáchané č. j.: 25 884/2003-24 
 
Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance 
č. j.:14 423/99-22 
 
Vyhláška č 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních (aktuální znění od 1. 9. 2016) 
 
Sbírka zákonů č. 116/2011 (částka 43/2011) 
 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) 
 
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany 
ve školách a školských zařízeních č. j.: MŠMT - 21149/2016 
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Příloha č. 2 
 
Rozpis úkolů pro jednotlivé ročníky 
 
1. stupeň 
 
1. - 3. ročník 
 
Osobnost dítěte, sociální prostředí 
- společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli 
- uvědomování si podstaty přátelství, kamarádství a jeho význam pro lidský život 
- sebevědomí, sebedůvěra, kamarádství - potřeba vzájemné pomoci, dorozumění, poznávání 

jiných, uvědomování si vlastní osobnosti 
- vztahy mezi lidmi - přátelské, neutrální, nepřátelské, příklady řešení konfliktů / ve třídě / 

dohodou, nenásilně; vytváření příznivého prostředí ve třídě 
- využívat pochvaly jako výchovného prostředku, zažít pocit úspěchu a radosti z práce 
- vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů 
- základní lidská práva, práva dítěte / Úmluva o právech dítěte / 
 
Zdraví 
- chápat pojem zdraví jako naprostou pohodu duševní, tělesnou a sociální 
- zdraví a nemoc, ochrana proti nemocem, očkování, nácvik přivolání první pomoci  
- zdravý denní režim-práce, odpočinek, pohyb, stravování, spánek 
 
Hygiena 
- dodržování základů osobní hygieny, předcházení nákazám, základní hygienické návyky, 

intimní hygiena, péče o zevnějšek 
 
Výživa 
- vliv stravy na zdraví, sestavení seznamu potravin a nápojů prospívajících a 

neprospívajících zdraví 
- denní stravovací a pitný režim, jeho význam pro zdraví 
 
Ochrana před úrazy 
- pochopení tělesné zdatnosti jako faktoru, který podporuje zdraví, uvědomění si, jak ji 

získáme 
- sport a zdraví, bezpečné chování v různých prostředích / doma, na ulici, dopravní 

prostředek /, při různých činnostech / práce, sport, zábava / 
- nebezpečí zneužití mladšího a slabšího / šikanování, týrání, zastrašování / - nácvik 

modelových situací 
 
Nebezpečí od cizích lidí 
- nemluvit s neznámými lidmi, nikam s nimi nechodit ( nácvik v modelových situacích) 
- nácvik vhodného chování při snaze neznámého člověka o navazování kontaktů (modelové 

situace) 
- nebezpečí odhozených jehel a stříkaček, nebezpečí manipulace s nimi, možnost nákazy 

závažnými chorobami 
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Alkohol, kouření 
- nácvik dovednosti odmítat alkohol a cigarety / modelové situace / 
- prohlubovat znalosti o škodlivosti a důsledcích působení alkoholu a kouření na lidský 

organizmus 
Léky 
- běžné léky, vitamíny, zásady jejich užívání,riziko užívání léků bez doporučení lékaře a 

vědomí rodičů 
- prospěšnost a škodlivost přírodních látek 
 

4. - 5. ročník 
 
Osobnost dítěte, sociální prostředí 
- společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli 
- sebevědomí, sebeúcta, pochvala a trest - reakce žáka a rodičů 
- komunikace v rodině, mezi lidmi, konflikty v mezilidských vztazích ( rozvoj schopnosti 

diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty, modelové situace) 
- rozvoj schopnosti klást otázky a umět přiměřeným způsobem vyjádřit svůj názor 
- posilování důvěry v učitele 
 
Zdraví 
- zdraví a jeho ochrana 
- jak udržujeme zdraví, jak podporovat jeho rozvoj 
- pracovní den žáka, střídání zátěže a odpočinku 
- duševní hygiena 
- pohybový režim žáka 
- úrazy dětí, poskytování první pomoci / modelové situace / 
 
Hygiena 
- osobní hygiena, péče o pleť, vlasy, ruce, nohy.... 
- prostředky osobní hygieny, hodnocení reklamy na prostředky osobní hygieny 
 
Výživa 
- zásady zdravé výživy, vliv stravování na zdraví člověka 
- denní množství potravin a tekutin, pitný režim 
- vliv reklamy / modelové situace - odmítání sladkostí ... / 
 
Ochrana před úrazy 
- sport a zdraví 
- bezpečné způsoby chování v různých prostředích - odpovědné chování 
- krizové situace - šikanování, kontakt s deviantní osobou, dealerem ... 
- přivolání pomoci v situacích ohrožení osobního bezpečí, procvičování způsobů tísňového 

volání 
 
Nebezpečí od cizích lidí 
- naučit rozeznávat konverzaci se známými lidmi nebo těmi, kteří znají rodiče, od vyzvídání 

neznámých osob, nácvik reakce na tyto situace 
- seznámení s pravidly bezpečné komunikace na internetu 
- nácvik odmítnutí nabízeného 
- vytypování nebezpečných míst a situací 
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- hry na osvojování sebejistoty a schopnosti zvládat nebezpečné situace 
 
Návykové látky a zdraví 
- preferovat pozitivní životní cíle, hledat vhodnější činnosti než jsou cigarety, alkohol, 

návykové látky / modelové situace odmítání těchto škodlivých látek / 
 
Kouření 
- potvrzení škodlivosti kouření 
- vlastní návrhy reklamy propagující zdravý životní styl 
 
Alkohol 
- seznamovat s následky nadměrného požívání alkoholu 
 
Drogy 
- seznámit děti se základními poznatky o účincích a následcích různých typů drog / tlumivé, 

povzbuzující, halucinogenní /  
- pochopit mechanismus vzniku závislosti 
- seznámit s důvody, proč lidé berou drogy, s důsledky ve všech oblastech zdraví, umět 

navrhnout lepší řešení 
- nácvik odmítání nebezpečných aktivit / v modelových situacích se zaměřit na nácvik 

odmítání návykových látek / 
- seznamovat děti s různými typy organizací a profesí, kam se mohou případně obrátit 
/ krizová centra, linky důvěry/ 
 

2. stupeň 
 
6. ročník 
 
Zdraví  
- osvojení zásad osobní a duševní hygieny  
- osvojení zdravého způsobu života /zásady zdravého stravování, pitný režim/ 
 
Osobnostní výchova 
- vzájemné poznávání žáků ve třídě a formování skupiny 
- začlenění nových žáků do komunity třídy 
- vytváření pravidel chování ve třídě 
- možnosti nenásilného řešení konfliktů 
- mezilidské vztahy / v modelových situacích se zaměřit na chování podporující dobré 

vztahy, respektování a podporu druhého, schopnost vidět svět očima druhého, schopnost 
pomoci druhému člověku /  

- komunikace / nácvik bezpečné komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, nácvik 
asertivní komunikace, nácvik komunikace v různých situacích (odmítání, prosba, 
přesvědčování, vyjednávání,...)/ 

 
Auto-destruktivní závislosti 
- peer – program /nácvik dovedností odmítání drog, ovlivnění postojů k návykovým látkám, 

hledání pozitivních životních cílů / 
- osvojení zásad bezpečného chování při využívání moderních komunikačních prostředků 
- návykové látky /tabák a alkohol/ – rizika, prevence, hledání lepších možností a získání 

informací o ostatních návykových látkách 
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Osobní bezpečí, ochrana před úrazy  
- chování v dopravních prostředích, ochrana zdraví při různých činnostech 
- bezpečnost v dopravě – nácvik bezpečného chování v silniční a železniční dopravě, 

seznámení s pravidly silničního provozu, prevence úrazů 
- bezpečné chování ve škole 
- nácvik komunikace s neznámými lidmi a asertivní komunikace 

 
7. ročník 
 
Zdraví 
- nácvik odpovědného chování v situacích úrazu a stavů, které ohrožují zdraví  
- nácvik poskytování první pomoci 
- volný čas – možnosti, jak vhodně trávit volný čas 
- šikana – její rozpoznání a následky, vyhledání pomoci v případě ohrožení 
- sexuální výchova - předčasná sexuální zkušenost, argumentace pro odsunutí začátku 

pohlavního života na dobu tělesné, sociální a psychické dospělosti 
- režim dne /seznámit se zásadami vhodné přípravy na vyučování, plánováním učení, 

organizací vlastního času a zařazováním vhodných pohybových aktivit, smysluplného 
trávení volného času, se zásadami duševní hygieny/ 

 
Auto-destruktivní závislosti 
- příprava peer – aktivistů a jejich práce 
- drogy / vznik závislosti, její léčení, centra odborné pomoci, informace o návykových 

látkách a jejich nebezpečí, zdravotní a sociální rizika spojená s jejich zneužíváním / 
- nácvik způsobů odmítání drog / v modelových situacích /  
 
Komunikace 
- asertivní komunikace a chování – komunikace s vrstevníky, nenásilné řešení konfliktů 
- ochrana před manipulací 
- reklama /vliv reklamy na člověka, reklamní triky, negativní vliv reklamy/ 
- procvičování způsobů tísňového volání na Linku důvěry, Policii ČR 
- kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím médií - prevence, 

možnosti řešení 
 

Osobnostní rozvoj 
- cvičení sebekontroly, sebeovládání 
- pomáhající a prosociální chování, umění poskytnout a přijmout pomoc 
- sebepoznání a sebepojetí 
- dovednosti pro předcházení a zvládání stresu 
 
Osobní bezpečí, ochrana před úrazy 
- bezpečné způsoby chování v konfliktních a rizikových situacích 
 
8. ročník 
 
Zdraví 
- prevence úrazů a nemocí, první pomoc při poranění, zásady první pomoci 
- sexuální výchova – argumentace pro ochranu reprodukčního zdraví 
- seznámení s možnostmi ochrany před chorobami šířícími se krevní cestou 



36 
 

 
Osobnostní výchova 
- tolerance k etnickým menšinám a etnickým skupinám, prevence rasismu a xenofobie 
- základní lidská práva, práva dítěte (Úmluva o právech dítěte ) 
 
9. ročník 
 
Osobní bezpečí  
- nebezpečí působení sekt a jiných náboženských skupin / informace o neznámějších 

náboženských skupinách v ČR, jejich vlivu na život členů / 
- násilné chování /extremismus, divácké násilí, vandalismus/ 
- antisemitismus 
- šikana / vhodné způsoby chování a jednání v případě ohrožení, možnosti pomoci, krizová 

centra / 
- řešení konfliktů v mezilidských vztazích / hledání vhodných východisek / 
- týrání a zneužívání dětí /možnosti pomoci / 
- ochrana člověka za mimořádných událostí – seznámení se správnými postupy v případě 

ohrožení mimořádnou událostí  
 
Zdraví 
- sexuální výchova / onemocnění HIV/AIDS – způsoby přenosu, léčení, prevence, 

rozhodování v oblasti sexuálního života, postoje k sexualitě a sexuálnímu chování, 
seznámení s možnostmi plánovaného rodičovství / 

- prevence rizikového sexuálního chování 
- civilizační choroby a jejich prevence 
- seznámení se způsobem vzniku poruch příjmu potravy a možnostmi jejich léčby 
 
Osobnostní výchova 
- situace ohrožující zdravý vývoj osobnosti / řešení pomocí modelových situací/ 
 
Auto-destruktivní závislosti 
- gambling / vznik závislosti, prevence / 
- netolismus /virtuální drogy/ 
- doping ve sportu 
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Příloha č. 3 
 

Školní program proti šikanování 
 
Charakteristika šikanování 
Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje výchovné a vzdělávací 

cíle školy. Protože se šikana vyskytuje téměř na každé škole, je třeba tomuto jevu předcházet 
vytvářením dobrých vztahů mezi žáky a vzděláváním pedagogických pracovníků. 

Šikana je agresivní chování žáka/ů vůči žákovi nebo skupině žáků či učiteli, které se 
v čase opakuje (nikoli nutně) a je založeno na vědomé, záměrné, úmyslné a obvykle skryté 
snaze ublížit fyzicky, emocionálně, sociálně a/nebo v případě šikany učitele také 
profesionálně. Šikana je charakteristická nepoměrem sil, bezmocností oběti, nepříjemností 
útoku pro oběť a samoúčelností agrese. Rovněž se může realizovat prostřednictvím 
elektronické komunikace. 

Z právního hlediska můžeme šikanou označit takové úmyslné jednání, které útočí na 
lidskou důstojnost oběti. 

 
Varovné signály 

Ve třídách, ve kterých se vyskytuje šikana, mohou být učitelé jedni z posledních, kteří se o 
tom dozvědí. Je to způsobeno tím, že ve většině případů všichni žáci třídy ctí nepsaný zákon, 
že se „bonzovat“ učiteli nemá. Kdo tento zákon přestoupí, bývá odsouzen celou třídou. Pokud 
se žáci, kteří jsou šikaně přítomni, ale nezúčastňují se jí, svěří svým rodičům, ti velmi často 
mlčí. Rodiče šikanovaných žáků bývají často přemlouváni svými dětmi, aby si ve škole 
nestěžovali. Šikanované děti mají strach z odplaty ze strany agresorů. Z těchto důvodů je 
třeba, aby byl učitel schopen sám rozeznat příznaky šikany. Na to, zda je dítě šikanováno, 
mohou učitele upozornit přímé i nepřímé příznaky šikany. 
K přímým projevům šikany patří: 
- posměšné poznámky na adresu dítěte, ponižování, pokořující přezdívka, nadávky, žerty na 

účet dítěte; 
- nepřátelská nebo pohrdavá kritika dítěte; 
- nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil; 
- šťouchání, strkání, honění, kopání, které nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť 

neoplácí; 
- příkazy, pronášené panovačným tónem, které dítě dostává od ostatních a plní je; 
- nátlak na žáka k vykonávání nemorálních činů či nucení ke spoluúčasti na nich; 
- žák se snaží bránit cestou zvýšené agrese, podrážděnosti, odmlouvání učitelům apod.; 
- rvačky, ve kterých je jeden z účastníků výrazně slabší a snaží se uniknout. 
Mezi nepřímé projevy šikany patří: 
- žák nemá kamarády a je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem; 
- při týmových sportech bývá jedinec volen do družstva mezi posledními; 
- při přestávkách vyhledává blízkost učitelů; 
- pokud má žák mluvit před třídou, je nejistý, ustrašený; 
- působí smutně, stísněné, nešťastné a mívá blízko k pláči; 
- jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje; 
- stále postrádá nějaké své věci; 
- začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole; 
- odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy 
- mění svoji pravidelnou cestu ze školy a do školy; 
- žák nedovede uspokojivě vysvětlit původ škrábanců, modřin, řezných ran nebo odřenin na 

svém těle. 
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Jednotlivé samostatné nepřímé příznaky mohou patřit k běžnému dění ve třídě. Pokud se ale u 
určitého dítěte ve třídě některé z nich objevují opakovaně, nebo pokud se současně vyskytne u 
dítěte větší počet těchto projevů, může to signalizovat šikanu daného dítěte. 
Doporučení rodičům 
Rodiče si mohou navíc všimnout dalších příznaků, které naznačují, že je jejich dítě 
šikanované. K nim patří: 
- dítě nemá žádného kamaráda a ani za ním domů nepřicházejí spolužáci; 
- dítě není zváno na návštěvu k druhým dětem; 
- ráno dítě odkládá odchod do školy a je možné na něm pozorovat stísněnost a strach; 
- často si stěžuje na bolesti břicha nebo hlavy a snaží se zůstat doma; 
- prosí o odvoz autem při cestě do školy a ze školy; 
- domů nechodí nejkratší cestou; 
- doma je dítě smutné, objevují se výkyvy nálad, ale odmítá se svěřit s tím, co ho trápí; 
- dítě usíná s pláčem, má neklidný spánek; 
- dítě je nečekaně agresivní k sourozencům a v některých případech projevuje zlobu i vůči 

rodičům; 
- dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně; 
- dítě často žádá o peníze a neumí věrohodně vysvětlit, na co je potřebuje; 
- často ztrácí osobní věci; 
- vyhýbá se docházce do školy. 
Jestliže učitel nebo rodič nabude přesvědčení o tom, že je dítě šikanované, je třeba šikanu 
vyšetřit a zasáhnout proti ní. 
 
 
Škola a prevence šikanování 
 

1. Zmapování situace 
- Školní program proti šikanování pro rok 2018/2019 vychází z výsledků šetření zaměřeného 

na výskyt šikany v jednotlivých třídách a z řešených případů šikany v roce 2017/2018. 
2. Motivování pedagogů pro změnu 

- pedagogičtí pracovníci záměrně vytváří bezpečné prostředí, podporují solidaritu, vědomí 
sounáležitosti, spolupráce a tolerance mezi žáky 

- škola odmítá násilí a zneužití moci 
- škola vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy 
- pedagogičtí pracovníci vedou důsledně a systematicky žáky k osvojování norem 

mezilidských vztahů založených na demokratických principech a vzájemném respektu a 
pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy mezi žáky a podporují etické jednání 

- okamžitě jsou řešeny zárodečné formy šikanování 
3. Společné vzdělávání pedagogů 

- pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v oblasti prevence rizikového chování a rozvoji 
osobnostně sociálních dovedností žáků 
4. Užší realizační tým 

- užší realizační tým školního programu proti šikanování se skládá ze zástupce vedení školy 
(Mgr. I. Nováková – zástupkyně ředitele pro 2. stupeň), zástupců třídních učitelů z 1. a 2. 
stupně, zástupce družiny, školní metodičky prevence (Ing. D. Misárková), výchovné 
poradkyně (Mgr. J. Havlíková) a školní psycholožky (Mgr. M. Pejchalová) 
5. Společný postup při řešení šikanování 

- postup při řešení šikanování je popsán v Krizovém plánu  
6. Primární prevence v třídních hodinách 
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- třídní učitelé zařazují do hodin osobnostně sociální výchovy aktivity podporující pocit 
sounáležitosti mezi žáky třídy 

- v kurzech osobnostně sociální výchovy na začátku školního roku si žáci vytváří třídní 
pravidla, která nenahrazují ani nezdvojují školní řád. 
7. Primární prevence ve výuce 

- žáci 1. a 2. stupně spolupracují při projektech 
- pedagogičtí pracovníci vnímají vztahy mezi žáky a atmosféru v třídních kolektivech, kde 

působí, jako nedílnou součást své práce 
- žáci se ve všech ročnících účastní kurzů OSV, v rámci kterých jsou budovány a 

upevňovány vzájemné přátelské vztahy mezi nimi 
8. Primární prevence ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování 

- při všech školních i mimoškolních akcích se všichni zúčastnění řídí ustanoveními školního 
řádu, který zakazuje všechny projevy šikanování. Nedodržení tohoto zákazu je považováno 
za vážný přestupek proti školnímu řádu. 
9. Ochranný režim 

- ve školním řádu jsou jasně stanovena pravidla chování včetně sankcí za jejich  
porušení a žáci jsou seznámeni se školním řádem na začátku školního roku. Součástí 
školního řádu jsou pravidla pro používání informačních a komunikačních technologií a 
mobilních telefonů během výuky, přestávek a v prostorách školy. 

- ve škole se každoročně provádí dotazníkové šetření zaměřené na odhalování šikany mezi 
žáky 

- škola má vytvořený vlastní Program proti šikanování, jehož součástí je Krizový plán proti 
šikaně 

- škola nabízí žákům 1. stupně možnost navštěvovat ve volném čase zájmové kroužky, žáci 
2. stupně mohou volný čas trávit ve Školním klubu 

- škola zajišťuje dohled pedagogických pracovníků nad žáky ve škole před vyučováním, 
během přestávek, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a v jídelně 

- ve škole jsou fungující schránky důvěry 
10. Spolupráce s rodiči 

- rodiče jsou seznámeni s prevencí a řešením šikany ve škole při třídních schůzkách pomocí 
informativního dopisu 
11. Školní poradenské služby 

- žáci i rodiče mohou v případě potřeby využít služeb Školního poradenského pracoviště 
12. Spolupráce se specializovanými zařízeními 

- škola v případě potřeby spolupracuje s PPP Praha – východ, OSPOD Praha – východ, SVP 
Klíčov 
13. Vztahy se školami v okolí 

- v případě řešení šikany, které se zúčastní žáci z různých škol, spolupracují ředitelé těchto 
škol 

 
 
Krizový plán proti šikaně 
 
Šikana zaměřená na žáky 
 
Plán č. 1 
 Škola dokáže řešit situaci vlastními silami. 
Jedná se o objevení a řešení šikany v počátečních stadiích vývoje. V těchto případech bude 
škola postupovat takto: 
Při objevení problému ( informace od rodičů, žáků, vlastním pozorováním) bude informován 
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třídní učitel a ředitel školy. Dále bude informován metodik prevence, výchovný poradce a 
školní psycholog. Tuto šikanu řeší metodik prevence (případně výchovný poradce) ve 
spolupráci s třídním učitelem a ředitelem školy. Zápisy z rozhovorů a řešení šikany založí 
školní metodik prevence do své agendy. 
  
V první fázi bude stanovena forma šikany a bude proveden odhad závažnosti onemocnění 
skupiny. Dále bude probíhat vlastní vyšetřování šikany podle následujícího schématu: 
 
1. Proběhnou rozhovory s informátory a obětí (oběťmi). Důležité je chránit zdroj informací. 
Rozhovory budou probíhat individuálně a musí být provedeny tak, aby o nich ostatní nevěděli 
( je nutné předpokládat pomstu agresorů). Z rozhovorů bude proveden zápis.  
 
2. Nalezení vhodných svědků. Cílem je následné ověření informací. 
 
3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky – rozhovory jsou vedeny 
individuálně. V případě potřeby proběhne konfrontace při protichůdných informacích max. 2 
žáků spolu. Z rozhovorů je proveden zápis. 
Je nepřípustné společné vyšetřování agresorů a svědků nebo konfrontace oběti s agresory. 
Během rozhovorů je třeba nalézt odpovědi na následující otázky: 
Kdo je obětí, případně kolik je obětí? 
Kdo je agresorem, případně kolik agresorů je? 
Kdo je aktivní účastník šikanování a kdo je obětí i agresorem? 
Co, kdy, kde a jak dělali agresoři obětem? 
Jak dlouho šikanování trvá? 
K jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo? 
 
4. Ochrana oběti – bude věnovaná zvýšená pozornost školnímu klimatu a zpřísněny dozory. 
Během přestávek bude dozorující pedagog častěji nahlížet do třídy.  
 
5. Ze zjištěných informací bude provedeno předběžné vyhodnocení a zvolen jeden ze dvou 
typů rozhovoru: 
a) rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření) 
b) rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku) 
 
6. Realizace vhodné metody: 
a) metoda usmíření (důraz je kladen na řešení problému, domluvu a usmíření mezi aktéry 
šikanování. Trestání se zde nekoná. Prostřednictvím sdílení odlišných pocitů jednotlivých 
aktérů a podporováním schopnosti agresora vcítit se do své oběti a mít s ní soucit, je společně 
hledána náprava vztahu.) 
b) metoda vnějšího nátlaku (řešení chování agresora proběhne formou výchovného pohovoru 
nebo výchovnou komisí složenou z vedení školy, školního metodika prevence, výchovného 
poradce a třídního učitele a v případě potřeby dalšího odborníka. V obou případech jsou 
kromě agresora přítomni i jeho rodiče.) 
Je vhodné dodržovat následující posloupnost vedení jednání:  
1) seznámení rodičů s problémem 
2) postupné vyjádření všech pedagogů 
3) vyjádření žáka 
4) vyjádření rodičů 
5) rozhodování komise za zavřenými dveřmi 
6) seznámení rodičů a žáka se závěrem komise 
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 Z jednání bude proveden zápis, který obsahuje (datum, strukturu, závěr, podpisy všech 
zúčastněných, souhlas zákonných zástupců s navrhovaným řešením). Rodičům budou 
nabídnuty kontakty na instituce a odborníky. 
  
7. Třídní hodina: 
a) efekt metody usmíření 
b) oznámení o potrestání agresorů před celou třídou 
 
8. Řešení případu šikany ze strany oběti - proběhne rozhovor se zákonnými zástupci oběti za 
účasti třídního učitele, školního metodika prevence, výchovného poradce a ředitele školy. Při 
rozhovoru budou zákonní zástupci seznámeni se závěry zjištění a dojde domluvě se na dalších 
opatřeních, na spolupráci s rodiči a na způsobu ochrany oběti. Rodičům budou předány 
kontakty na instituce a odborníky ( PPP, praktický lékař)  
 
9. Bude svolána třídní schůzka, na které škola seznámí rodiče s řešením případu. 
 
10. Práce s celou třídou – ve třídě dojde k uzavření celé záležitosti. Výstupem práce se třídou 
bude nastavení takových pravidel chování třídy, která zamezí možnost opakování šikany. 
Zajistí třídní učitel a metodik prevence. Třídní učitel a metodik prevence budou informovat 
pedagogický sbor o výsledcích řešení. Třída bude dlouhodobě sledována. 
 
 
Plán č. 2 
Řeší případy pokročilé šikany s neobvyklou formou, které škola nedokáže vyřešit sama a 
potřebuje pomoc specializovaných institucí (PPP, SVP, ..) a Policie ČR. 
 
V těchto případech bude škola postupovat takto: 
1. Zvládnutí vlastního šoku – odhad závažnosti a formy šikany. 
2. Oběti bude poskytnuta bezprostřední ochrana, bude zastaveno skupinové násilí. 
3. Zalarmování pedagogů na poschodí a informování vedení školy. 
4. Zajistí dozor nad zbylými žáky tak, aby se nemohli domluvit na křivé výpovědi. 
5. Pokračuje pomoc a podpora oběti (přivolání lékaře). 
6. Oznámí případ na Policii ČR a paralelně bude navázán kontakt se specialistou na 

šikanování. 
7. Budou informováni rodiče. 
8. Proběhnou rozhovory s obětí a informátory. 
9. Budou nalezeny nejslabší články mezi nespolupracujícími svědky. 
10. Proběhnou individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky. 
11. Budou vedeny rozhovory s agresory, případně konfrontace mezi agresory. Není vhodné 

konfrontovat agresory s oběťmi. 
12. Pomocí metody vnějšího nátlaku dojde ke změně konstelace skupiny. 
 

 
Výchovná opatření 
Pro potrestání agresorů lze užít běžná výchovná opatření: 
- Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele. 
- Realizace individuálního výchovného plánu agresora. 
- Snížení známky z chování. 
- Převedení do jiné třídy. 
V mimořádných případech se užijí další opatření: 
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- Ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení 
střediska výchovné péče, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka 
v diagnostickém ústavu. 

- Ředitel podá návrh OSPOD k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o 
nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém 
ústavu.. 

- Škola umožní agresorovi individuální výchovný plán. 
 
Šikana zaměřená na učitele 
 
Při této formě šikany dojde k narušení jasně definovaných rolí (učitel x žák). Žák se dostane 
do pozice větší moci než pedagog, bez ohledu na formálně vyšší moc a autoritu učitele. 
 
Postup při řešení šikany 
1. Pedagog, který má podezření na šikanu své osoby nebo kolegy, oznámí tuto skutečnost 
řediteli školy. 
2. Na řešení této šikany se podílí ředitel školy a pracovníci školního poradenského pracoviště. 
3. Bude posouzena a odhadnuta závažnost šikany a vyhodnoceno, jestli je škola schopna sama 
vyšetřit a vyřešit šikanu nebo požádá o pomoc zvenčí. 
4. Při řešení šikany zaměřené na učitele je postupováno podle následujících kroků: 
A) Škola dokáže řešit šikanu vlastními silami 
- proběhnou rozhovory s oznamovateli šikany 
- dojde k na lezení svědků a ověření informací prostřednictvím rozhovorů se svědky 
- pedagogovi, který je v roli oběti bude vyjádřena podpora vedením školy 
- v případě bezprostředního ohrožení pedagoga žákem/žáky se pedagog řídí krizovým plánem 
školy a zajistí si pro sebe bezpečí (odejde ze třídy, přivolá si pomoc apod.) a požádá o 
spolupráci jiného kolegu nebo vedení školy pro zajištění dohledu ve třídě, případně izolaci 
agresora a zajištění bezpečí pro ostatní žáky ve třídě vyžaduje-li to situace. 
- v případě potvrzení šikany bude svolána výchovná komise, které se zúčastní zákonný 
zástupce žáka - agresora, žák, ředitel školy, pracovníci školního poradenského pracoviště a 
třídní učitel žáka. Zákonný zástupce bude seznámen s výsledky vyšetřování a s navrženými 
opatřeními.  
- ve třídě, ve které došlo k šikaně pedagoga, proběhne posouzení sociálních vztahů a na 
základě výsledků bude nastaveno odpovídající řešení. Současně pro tuto třídu zajistí škola 
intervenční program k řešení šikany za účelem znovunastolení bezpečí ve třídě (bude se 
jednat o program selektivní nebo indikované primární prevence). 
- po vyřešení takového případu dojde k revizi krizového plánu, aby bylo zřejmé, jak zacházet 
s případnými podobnými situacemi v budoucnu. 
B) Škola nedokáže řešit šikanu vlastními silami 
 - škola požádá o pomoc pedagogicko-psychologickou poradnu. 
 


