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1. Charakteristika školy: 

 
      Naše  základní škola patří mezi malotřídní  venkovské školy s 1. stupněm. Slouží k základnímu 

vzdělávání dětí obce a přilehlých částí obce. V současné době má na 1. stupni 

 5 tříd a navštěvuje školu 66 žáků. V naší škole je jedno oddělení ŠD, ve kterých je 25 žáků. Pedagogický 

sbor tvoří 5 pedagogů 1 vychovatelka a 1 asistentka pedagoga. 

 

 

2. Analýza současného stavu školy 

   Ve škole se vyučuje podle „ŠVP“, pro který jsme na naší škole zvolili název: „Zdravá základní škola“. 

Proto naší hlavní prioritou preventivního programu jsou vzájemné vztahy v kolektivech tříd, mezi učiteli, 

žáky a jejich rodiči a jejich harmonické, zdravé soužití. To vše však začíná vztahem sám k sobě. 

Vzhledem k řešení několika podezření na šikanu v minulých letech a možnému vzniku negativních 

vztahů mezi žáky, je třeba poskytnout žákům co nejvíce možností pro vzájemné poznávání a pochopení. 

Naši školu navštěvuje jeden žák romského původu, což přináší možnost poznání jiné kultury zblízka ale i 

nutnost se  této oblasti více věnovat. 

Mezi nejčastější problémy, které řešíme v rámci prevence rizikového chování, patří především kázeňské 

problémy. Případy vzájemného napadání, a to jak slovního tak fyzického, které vychází z pobytu žáků ve 

škole nebo z jejich pohybu na nejrůznějších školních akcích.                                             

  Jako protiopatření slouží téměř nulová tolerance k násilnému chování. Učitelé řeší všechny případy tohoto 

druhu chování. Násilné chování je striktně postihováno školním řádem.   

Další významný problém je záškoláctví. V drtivé většině případů se nejedná o klasické záškoláctví, ale jedná 

se o skrytou absenci (rodiči tolerované absence). Ta je velmi špatně postižitelná, protože škola má omezené 

prostředky jejího potírání.                                                

S užíváním zakázaných návykových látek se ve škole nesetkáváme. V čase mimo vyučování a mimo prostor 

školy se mohou tyto prohřešky vyskytovat. Navzdory této skutečnosti si uvědomujeme závažnost a 

škodlivost dané problematiky a bojujeme proti ní především vhodnou osvětou. 

Jako velmi závažný problém, zjištěný rozhovory v kruhu, diskusemi s žáky, lze u našich žáků označit 

nadužívání výpočetní techniky. Jedná se především o hraní počítačových her a užívání sociálních sítí. 

Nezanedbatelné je i sledování televize. Bohužel, tyto aktivity jsou z  velké části v kompetenci rodičů a 

působení školy se zde omezuje z především na prevenci a osvětu, a to především v hodinách informačních 

technologií. Škola prostřednictvím zájmových a volnočasových aktivit žákům dlouhodobě nabízí jiný 

volnočasový program než je pasivní zábava. 

   Všechna uvedená témata jsou součástí předmětů v jednotlivých ročnících. V letošním roce se chceme i 

nadále věnovat prevenci šikany a podpoření pozitivních vrstevnických vztahů ve třídách, neboť ty vnímáme 

jako základ pro bezpečné a zdravé prostředí ve škole. 

Rizikové chování žáků mapují zejména třídní učitelé, nejen běžným každodenním sledováním žáků 

z hlediska prospěchu a chování, docházky do školy, ale také prostřednictvím dotazníků, jejichž cílem je 

mapovat třídní klima, vztahy mezi žáky, rizikové chování z hlediska šikany, vztahy mezi učiteli a žáky apod. 

 

 

 

 

 

3. Vnitřní informační zdroje školy: 
 

Webové stránky školy: www.skoladrahanovice.cz , zde jsou uvedeny i užitečné kontakty, odkazy na 

stránky týkající se prevence rizikových jevů. 

Literatura s tématikou drog, šikany, mezilidských vztahů, zdravého životního stylu, je uložena ve sborovně 

metodika prevence. 

http://www.skoladrahanovice.cz/
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Nástěnky – poskytují žákům informace o institucích a organizacích z oblasti rizikových jevů, materiály o 

drogách, šikaně, lidských právech aj. Nástěnka je umístěna v přízemí naproti učebny.  

 
 

4. Vnější  informační zdroje školy: 

 

PPP Olomouc, oblastní 

metodik prevence Pavla 

Ševčíková 

problémy s 

učením, 

výchovné 

problémy, šikana 

770 130 441 www.ppp-olomouc.cz 

Krajský školský 

koordinátor prevence PhDr. 

Ladislav Spurný,  

  585 508 545 l.spurny@olkraj.cz   

Policie ČR 

Územní odbor Olc. Mgr. I. 

Urbánková 

 

Oddělení tisku a  

prevence  

158 

974 766 207, 

725 277 979 
irena.urbankkova@pcr.cz   

P -centrum, Markéta 

Rodryčová 

drogová 

závislost 

585 221 983 

734489420 

marketa.rodrycova@p-

centrum.cz 

Kappa – Help   

Bc. Kateřina Mozrová  

centrum soc. 

prevence 
773 821 002 prevence@kappa-help.cz 

Sdružení D, Mgr. 

Magdaléna Strejčková 

vzdělávání 

interaktivními 

metodami 

724 738 031 
www.sdruzenid.cz  

strejckova@sdruzenid.cz  

Mezinárodní nez. 

Org.mediků IFMSA 

Zdraví v hrsti, 

sex. Výchova 
  http://www.ifmsa.cz 

Arpok 

globální 

rozvojové 

vzdělávání 

  581 111 907 www.arpok.cz 

Středisko sociální 

prevence, Mgr. P. 

Klementová 

Intervenční 

centrum  

588 507 513 

774 406 453 

 

intervencnicentrum@ssp-ol.cz 

Magistrát města 

Olomouce, paní Elznerová, 

Hálkova 20 

odd. péče o 

rodinu – Mgr. 

Iva Elznerová 

585 562 219 
 

724 248 798 
  

Magistrát města Olomouce 

odd.soc.prevence 

– Mgr. 

Květoslav 

Richter 

 585 562 215 

606 692 625 
  

Anabell 
anorexie, 

bulimie 

848 280 210 

774 467 293 
www.anabell.cz 

Bílý kruh bezpečí  Bc. 

Lucie Bradnová 

pomoc obětem 

trestných činů 
732 700 533 

www.bkb.cz 

ksp.olomouc@bkb.cz 

Fakultní nemocnice 

Olomouc 
  588 441 111   

Fakultní nemocnice 

Olomouc 
 urgentní příjem 588 442 653   

Linka bezpečí pro děti 
informace, 

poradenství 
116 111 www.linkabezpeci.cz 

  

Další kontakty:  
E-Bezpečí - Online poradna pro oblast rizikového chování na internetu (poradna.e-bezpeci.cz) 

                  - Vzdělávání: Mgr. Klára Hrubá 

                                        vzdelavani@e-bezpeci.cz     

                                        tel: 776 322 357 

 

http://www.ppp-olomouc.cz/
mailto:l.spurny@olkraj.cz
mailto:irena.urbankkova@pcr.cz
mailto:marketa.rodrycova@p-centrum.cz
mailto:marketa.rodrycova@p-centrum.cz
mailto:prevence@kappa-help.cz
http://www.sdruzenid.cz/
mailto:strejckova@sdruzenid.cz
http://www.ifmsa.cz/
http://www.arpok.cz/
http://www.anabell.cz/
http://www.bkb.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
mailto:vzdelavani@e-bezpeci.cz
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ŠPAS (Škola porozumění a sdílení): spolek.spas@gmail.com  
                                                           tel: 585 633 505 
Podané ruce – info@podaneruce.cz  

 

Charita Olomouc: Krizová pomoc a Dluhová poradna 

koordinátorka Bc. Eva Kubečková, DiS: eva.kubeckova@olomouc.charita.cz  

                                                                tel: 603 871 809 

Středisko sociální prevence Olomouc 

- Intervenční centrum 

Mgr. Petra Klementová (sociální pracovnice) 

intervencnicentrum@ssp-ol.cz  

tel: 588 507 513; 774 406 453 

- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Mgr. Šárka Vojvodíková (sociální pracovnice) 

vojvodikova@ssp-ol.cz  

tel: 588 507 523; 731 447 450 

 

Krajská hygienická stanice OK se sídlem v Olomouci: Mgr. Dana Strnisková, Ph.D. 

                                                                                      dana.strniskova@khsolc.cz  

                                                                                      tel:  585 719 258; 725 986 150 

 

Lokální síťařka pro Olomouc: Mgr. Eliška Moravcová 

                                               eliska.foltynova@mpsv.cz  

                                               tel: 775 271 098 

Krajská síťařka pro Olomoucký kraj: Bc. Zdeňka Mannová 

                                                          zdenka.mannova@mpsv.cz  

                                                          tel: 778 730 517 

Koordinátorka Týmu pro mládež Olomouc: Mgr. Barbora Skoupilová 

                                                                    skoupilova.pms@gmail.com  

                                                                    tel: 773 783 753 

Linka pro rodinu a školu: 116 000 – bezplatná non-stop telefonická linka 

                                        116000@cestazkrize.net   - emailový kontakt   

                                         http://linkaztracenedite.cz/ - anonymní chat každý den 15:00 – 18:00  

                                         Mgr. Lucie Hermánková (vedoucí Linky pro rodinu a školu 116 000) 

                                          lucie.hermankova@cestazkrize.net  tel: 608 216 723 

                                         Mgr. Jarmila Kubáňková (metodička Linky pro rodinu a školu 116 000) 

                                           jarmila.kubankova@cestazkrize.net  

 

Poradna pro ženy a dívky Olomouc: olomouc@poradnaprozeny.eu  

                                                          tel: 603 460 621; 731 749 783 

 

Psychologové pro děti a mládež v Olomouci 

Psychologická ordinace Dakord (http://www.dakord.cz) 

  Mgr. Hana Krylová, PhD. - tel: 605 210 582, e-mail: krylus@seznam.cz  

  Mgr. Martin Suchánek - tel: 604 175 077 

  PhDr. Kateřina Charvátová - tel: 604 176 521 

  Mgr. Michaela Hradilová - tel: 737 210 714 

 

Psychologická ambulance HELP (http://www.psychologiehelp.cz) 
Mgr. Dagmar Jandečková – tel: 607 240 114; e-mail: help1.ol@seznam.cz  

 

- PhDr. Mgr. Martin Slabý, Ph.D. (tel.: 608 955 943; email: slaby@centrum.cz )     

mailto:spolek.spas@gmail.com
mailto:info@podaneruce.cz
mailto:eva.kubeckova@olomouc.charita.cz
mailto:intervencnicentrum@ssp-ol.cz
mailto:vojvodikova@ssp-ol.cz
mailto:dana.strniskova@khsolc.cz
mailto:eliska.foltynova@mpsv.cz
mailto:zdenka.mannova@mpsv.cz
mailto:skoupilova.pms@gmail.com
mailto:116000@cestazkrize.net
mailto:lucie.hermankova@cestazkrize.net
mailto:jarmila.kubankova@cestazkrize.net
mailto:olomouc@poradnaprozeny.eu
mailto:krylus@seznam.cz
mailto:help1.ol@seznam.cz
mailto:slaby@centrum.cz
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- PhDr. Jiří Smejkal (tel: 585 438 107, 607 087 274, email: smejkal-kp@seznam.cz ) 

- PhDr. Anita Petrů (tel:  585 222 068, email: anitapetru@seznam.cz ) 

- PhDr. Leona Němcová – tel: 773 242 013, e-mail: leona.nemcova@volny.cz  

- Bc. et Mgr. Zdenka Kubalová - tel.: 731 700 962, email: kubalovazdenka@centrum.cz  

- PhDr. Renata Gajdačková (Litovel) - tel: 734 874 486, renata@gajdackova.cz     

 

FN Olomouc – oddělení klinické psychologie (tel: 588 442 395; psychologie@fnol.cz ) 

PhDr. Naděžda Dařílková – tel: 588 444 447 

Mgr. Jana Kolářová – tel: 588 442 396 

Mgr. Michaela Hradilová – tel: 588 444 627 

Mgr. Vendula Vojáková – tel: 588 444 627 

Mgr. Karolína Fryštacká – tel: 588 442 397 

 

Pedopsychiatři  v Olomouci 

FN Olomouc – Klinika psychiatrie (tel: 588 443 519, psychiatrie@fnol.cz ) 

- Hunková Martina, MUDr. - martina.hunkova@fnol.cz  

- Kylarová Dana, MUDr. Ph.D. - dana.kylarova@fnol.cz  

 

Psychiatrická léčebna Šternberk - pedopsychiatrie 

-  Mgr. MUDr. Eva Rozsívalová - rozsivalova@plstbk.cz  

                                                     tel: 727 971 724 

 

NZDM 

- NZDM v Olomouci (Podané ruce): nzdm.ol@podaneruce.cz , tel: 775 868 569 

- NZDM klub Zóna: nzdm@zonaklub.cz; tel: 773 980 992 

 

Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci (Podané ruce):  

Dušan Gajdošík (vedoucí pracovník) 

gajdosik@podaneruce.cz  

tel.: +420 777 916 286 

 

Katalogy sociálních služeb 
- Katalog Komunitního plánování sociální služeb  

Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb v rámci města Olomouc.  

http://kpss.olomouc.eu/katalog/skupina/deti-mladez-rodina/ 

- Kissos  

Katalog v rámci Olomouckého kraje, v kolonce „podrobné vyhledání“ je možné vyhledat dostupné sociální 

služby v OLK.  

https://kissos.kr-olomoucky.cz/katalog/default.aspx  

- Registr poskytovatelů sociálních služeb - celostátní katalog  

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1501619703352_1 

 

 

 

5. Školní řád: 
 

Ve školním řádu jsou ukotvena práva a povinnosti žáků, rodičů a podrobnosti o pravidlech jejich 

vzájemných vztahů. Školní řád informuje o provozu a vnitřním režimu školy; upravuje podmínky zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví;  včetně zacházení s majetkem. S jeho obsahem jsou učitelé, všichni 

zaměstnanci, žáci i zákonní zástupci seznámeni na začátku školního roku. Školní řád je také přístupný na 

webových stránkách školy. 

- zakotvuje tato pravidla, která souvisí s prevencí rizikového chování: 

 

mailto:smejkal-kp@seznam.cz
mailto:anitapetru@seznam.cz
mailto:leona.nemcova@volny.cz
mailto:kubalovazdenka@centrum.cz
imap://sevcikova%40ppp-olomouc%2Ecz@mail.ppp-olomouc.cz:143/#NOP
mailto:psychologie@fnol.cz
mailto:psychiatrie@fnol.cz
mailto:martina.hunkova@fnol.cz
mailto:dana.kylarova@fnol.cz
mailto:rozsivalova@plstbk.cz
mailto:nzdm.ol@podaneruce.cz
mailto:gajdosik@podaneruce.cz
http://kpss.olomouc.eu/katalog/skupina/deti-mladez-rodina/
https://kissos.kr-olomoucky.cz/katalog/default.aspx
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1501619703352_1
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 Žáci: 

  docházka do školy – způsob omlouvání v době nepřítomnosti žáka ve vyučování, pravidla pro    

konání komisionální zkoušky z důvodu velké absence žáka, 

  chování žáka ve škole i mimo školu a možnost udělení výchovných opatření v důsledku porušování 

   stanovených pravidel: 

- zákaz užívání a manipulace s návykovými látkami ve škole i v okolí školy a způsob řešení při  

porušení zákazu, 

- právo žáka na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, 

- právo školy vytvořit pro žáky, kteří opakovaně a hrubě narušují výuku a ohrožují své okolí, 

„Individuální výchovný plán“ a uzavřít smlouvu se zákonnými zástupci, 

  zacházení se školním majetkem – prevence projevů vandalismu, 

  práva nezletilých žáků a jejich zákonných zástupců, 

  povinnosti žáků a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, 

  bezpečnost a ochrana zdraví žáků. 

 

 Zaměstnanci školy:  

  TU sledují a evidují docházku žáka do školy – prevence záškoláctví, 

  pedagogičtí pracovníci vykonávají dohled nad žáky k zajištění jejich bezpečnosti a jako prevence 

šikany, 

  zaměstnanci školy poskytují v případě potřeby 1. pomoc a evidují úrazy žáků, sledují zdravotní stav 

žáků a reagují na jeho případné zhoršení, 

 

 Pravidla pro používání mobilních telefonů. 

 Řešení problematiky případného šikanování a důsledky takového počínání. 

 

6. Krizový plán školy: 

 
Nedílnou součástí našeho MPP jsou i krizové plány, který eliminují či minimalizují škody v případě, že 

ve školním prostředí dojde k šikanování či k jinému projevu závažného rizikového chování. Z tohoto 

plánu jednoznačně vyplývají kompetence jednotlivých osob a specifický postup a způsob řešení.  

Náš plán tedy obsahuje zhruba tyto položky: 

 kdo provádí pomoc 

 kdo komu hlásí v systému školy 

 kdo kam zapíše 

 kdo informuje zákonného zástupce žáků 

 kdo a v kterých případech informuje Policii ČR, OSPOD aj. 

 kdo a jak informuje rodiče ostatních žáků 

 kdo a jak informuje zřizovatele, média; 

 Krizové plány jsou součástí přílohy MPP. 

Krizové plány – viz přílohy 
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7. Riziková místa: 
    Za riziková místa na škole považujeme oblast koridoru, kde se nachází šatny pro žáky, toalety chlapců, 

prostor před ŠD a schodiště. Vnější prostor školy – části obce, v nichž se žáci zdržují v době před 

odpoledním vyučováním. 

Opatření: zvýšený dohled všech pracovníků školy ve vnitřních prostorách školy, sledování chování žáků 

během přestávek a po návratu do výuky. Sledování žáků po návratu z přestávky před odpoledním 

vyučováním. 

 
 

8. Preventivní  strategie školy: 

 
Školní preventivní program (Školní preventivní strategie) je dlouhodobým preventivním programem pro 

školy a školská zařízení. Je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného 

rámcového vzdělávacího programu. 

Jejich obsah byl koncipován podle potřeb žáků a podmínek školy a aktivně zapojuje pedagogické 

pracovníky do činností v oblasti prevence rizikového chování žáků. Při tvorbě Školních preventivních 

strategií vychází škola z těchto dokumentů:  Metodické doporučení k primární prevenci rizikového 

chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j. 21 291/2010-28  MP MŠMT ČR 

č.j. 22 294/2013-1 k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních  MP MŠMT ČR č.j. 10 

194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu 

záškoláctví  MP MŠMT ČR č.j. 25 884/2003-4 o spolupráci škol a předškolních zařízení s Policií ČR 

při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané  

MP MŠMT ČR č.j. 14 423/1999-22 k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance  Zákon 

č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění Základním principem primární prevence 

rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke 

zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a k rozvoji psychosociálních 

dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. 

Funkce školy nespočívá pouze v získávání znalostí či dovedností, ale také v osvojování správného a 

slušného chování. A to zejména umět: dodržovat pravidla či respektovat autoritu, vycházet s lidmi, mít 

zdravé sebevědomí i sebekritický pohled.  

V rámci školní preventivní strategie se naše škola soustředí především na primární prevenci rizikového 

chování. Snahou všech pracovníků je vytvořit co nejlepší  klima školy, kde se žáci budou cítit dobře, 

budou sem chodit rádi a beze strachu a nebudou se bát přijít za učitelem a požádat ho o radu, či pomoc 

při řešení nějakého problému. 
 

Za problémy v oblasti primární prevence u dětí a mládeže jsou považovány:  

 nedostatečné využití stávající legislativy 

 nedostatečná ochrana dětí před alkoholem a pasivním kouřením v rodině a na  

veřejnosti  

 vysoká společenská tolerance k legálním drogám  

 mobilní telefony, Internet sociální sítě  

 liberalizace drogové politiky 

 absence pocitu zodpovědnosti za vlastní zdraví  

 podceňování primární prevence  

 prevence pouze ve škole, po skončení vyučování nemožnost postihu,     nekontrolovatelnost 

žáků 

 prevence jen ve školách, absence prevence v rodinách  

 neodbornost pedagogů v dané oblasti (absence právního vědomí)  

 nedostatečné pravomoci školních metodiků prevence 

 

Základními cíli strategie primární prevence rizikového chování: 
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 cílem působení v oblasti prevence rizikového chování je dítě odpovědné za vlastní chování a 

způsob života v míře přiměřené jeho věku  

 s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům schopné dělat 

samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí  

 přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi  

 schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů  

 s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám  

 podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek. 

 výchova ke zdravému životnímu stylu 

 zapojování rodin do života škol 

 průběžné školení školního metodika v rámci setkání školních metodiků prevence 

 vytvářet podmínky pro smysluplné využití volného času žáků 

 naučit získávat vyhraněný vztah k návykovým látkám 

 

 
 

9. Témata prevence a stručný popis problematiky: 
 

Prevence šikany:   
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit, nebo zastrašovat jiného 

žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči 

jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Podstatnou 

vlastností šikany je skrytost. Ta je dána tím, že často odhalení zejména pokročilé šikany brání 

z rozličných důvodů a pohnutek všichni účastníci vyšetřování včetně oběti. 

Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky 

slovní  v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě 

jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní či jinou skupinou spolužáků. 

Šikanou tedy není jednorázová rvačka nebo vyčlenění dítěte z kolektivu, pokud není motivováno 

snahou ublížit či pobavit se na jeho úkor. 

 

Prevence kyberšikany:   
Tento pojem představuje úmyslné urážky, vyhrožování, zesměšňování nebo obtěžování druhých 

prostřednictvím moderních komunikačních prostředků většinou v delším časovém období. 

 

Prevence projevů xenofobie, rasismu, antisemitismu, extremismu: 
Extremistické – chování  je takové, které je konáno ve prospěch politických, náboženských a etnických 

hnutí a ideologií, která směřují proti základům demokratického ústavního státu. 

Rasistické – intenzivní předpojatost či postoj k jednotlivci a skupině lidí odlišných hlavně národnostně a 

biologicky. 

Xenofobie – je strach z čehokoli cizího co naruší běžný chod v životě člověka na základě chybných 

předsudků. 

Antisemitismus – je silně negativní projev vůči židovské populaci. 

 

Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření:  

Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky (mj. omamné a psychotropní ), které jsou schopné ovlivnit 

psychiku člověka. Patří sem také alkohol nebo tabák. 

 

 

 

Prevence záškoláctví: 

Za záškoláctví je považována neomluvená absence žáka základní či střední školy ve škole. Jedná se o 

přestupek, kterým žák úmyslně zanedbává školní docházku. Je chápáno jako porušení školního řádu, 

současně jde o porušení školského zákona, který vymezuje povinnou školní docházku. 
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Prevence kriminality a delikvence: 

Vandalismus -  projevuje se ničením školního majetku nebo jeho poškozováním a ničením majetku 

ostatních žáků. Jedná se buď o jejich úplné zničení  nebo významné poškození. 

Krádež - je takové chování, při kterém se někdo zmocní věci, která není jeho a to za účelem si ji 

ponechat, používat ji apod. aniž by s tím majitel souhlasil. 

Násilí – rizikový faktor je zejména agresivní chování. Rizikových faktorů na straně dětí je mnoho. Mezi 

projevy školního násilí patří: rvačky, používání zbraní, vydírání, loupeže, vandalismus, útoky na učitele, 

skupinová agrese, násilí rodičů vůči pedagogům. 

 

Prevence rizikového chování CAN(syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného díděte): 

Jde o jakoukoliv formu týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, která jsou pro naší společnost nepřijatelná. 

 

Prevence vzniku poruch příjmu potravy, ekologie: 

Mentální anorexie – porucha charakterizována zejména úmyslným snižováním hmotnosti. 

Mentální bulimie – porucha charakterizována zejména opakujícími se záchvaty přejídání, spojenými 

s přehnanou kontrolou tělesné váhy. 

 

 

 

10. Konkrétní cíle: 
 

 předcházet šikaně – bude probíhat dotazníkové šetření 

 účinně a profesionálně postupovat při rozpoznávání šikany v souladu s pokyny MŠMT 

 posilovat a rozvíjet zdravé vrstevnické vztahy 

 vytvářet pozitivní klima – pocit důvěry, vytvoření atmosféry pohody a klidu 

 průběžně  a systematicky monitorovat  zameškané  hodiny, ihned spolupracovat s rodiči 

popř. s jinými subjekty na dodržování povinné školní docházky (sociální odbor, policie) 

 předcházet projevům xenofobie, rasismu a antisemitismu 

 zajistit bezpečnost žáků  o  přestávkách a skrytých místech školy 

 aktivizovat žáky k pravidelným sportovním a zájmovým činnostem 

 vysvětlit a popsat základní projevy kriminality a delikvence a  zapojovat se do projektů 

realizovaných jinými subjekty 

 podporovat zdravý životní styl žáků – životospráva, duševní hygiena, režim dne,stres 

 upevňovat a rozvíjet kladný vztah k životnímu  prostředí – ekologii 

 zlepšit tok informací – učitel předá informace o výskytu rizikového chování metodikovi 

 

 

 

11. Zaměření PP pro cílové skupiny – žáci: 

 
Primární prevenci na prvním stupni zajišťuje třídní učitelka. S jednotlivými tématy se děti setkávají 

v rámci vzdělávacích předmětů prvouka, přírodověda, vlastivěda, čtení. Při výuce lze využít různých 

metod, např. výkladem, samostatnou prací, projektovým vyučováním, dramatickou výchovou, 

interaktivními hrami nebo lze využít materiály školy z primární prevence. 

 

 

 

12. ŠVP s ohledem na preventivní aktivity: 
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ZÁŠKOLÁCTVÍ      

      

Téma Hodinová 
dotace 

Metoda  (forma práce) Kým zajištěno Ročník Předmět 

Kuba ve škole 1h Komunitní kruh tř. učitel 1.třída Čtení 

Škola (proč se 
chodí do školy, 

pozdní příchody) 
1h Komunitní kruh tř. učitel 2.třída Čtení 

Naše třída - Pipi ve 
škole 

1h Komunitní kruh tř. učitel 2.třída Čtení 

Cesta do školy 1h 
komunitní kruh  na koberci 

(popis cesty do školy 
Tř. učitel 3. třída Prvouka 

Pravidla omlouvání 1h Výklad tř. učitel 5.třída Čtení 

 
Šikana a extrémní projevy agrese, intolerance, kyberšikana    

      

Téma Hodinová 
dotace 

Metoda  (forma práce) Kým zajištěno Ročník Předmět 

Naše kočička Justýnka 20h 
CD, čtení, povídání, scénky, 
zpívání, poslech, skupinová 

práce, hry 
tř.učitel 1.- 2.třída Čtení, HV, Prvouka 

Kočičí zahrada 13h 
čtení, povídání v komunitním 
kruhu, skupinové práce, hry 

tř. učitel nebo 
metodik prevence 

1.-5.třída VV, čtení, 

Spolužáci 2h beseda, hry tř.učitel 3.třída Prvouka 

Nauč se bránit sebe i 
ostatní 

1h komunitní kruh tř.učitel 4.třída 
Přírodověda, 

Vlastivěda 

INF – pravidla 
bezpečného 
internetu  

 

1h 

(výklad učitele), sociální 
sítě  a jejich rizika 

(výklad+názory a dotazy 
dětí), vysvětlení pojmu 

kyberšikana 

Učite lvyuč. Inform 5. třída Informatika 

      

RIZIKOVÉ SPORTY A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOPRAVĚ    

      

Téma Hodinová 
dotace 

Metoda  (forma práce) Kým zajištěno Ročník Předmět 

Cesta do školy 1h Komunitní kruh tř.učitel 1.třída Prvouka 

Bezpečná cesta do 
školy 

1h Beseda Policie ČR 1.třída Prvouka 

Bezpečná cesta do 
školy 

1h Beseda Policie ŘR 2.třída Prvouka 

Dopravní výchova, 
značky 

2h 
Scénky,hra s obrazovými 

kartami - puzzle 
tř.učitel 2.třída Prvouka 

Dopravní značky, 
chování v MHD 

2h 
beseda, skupinová práce, 

prezentace vlastních 
zkušeností, 

tř.učitel 3.třída Prvouka 

Ochrana a 
bezpečnost zdraví                                                         

 
2h 

Úraz není náhoda, 
následné povídání o filmu 
a o prožitých situací 

Tř. učitel 4.třída Přírodověda 

Bezpečná cesta do 
školy 

2h Besedy v rámci přírodovědy tř.učitel 3. a 4.třída Přírodověda 
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Bezpečná cesta do 
školy 

2h Besedy v rámci přírodovědy Policie ČR 5.třída Přírodověda 

      

 
 
 
 
 
RASISMUS A XENOFOBIE     

      

Téma Hodinová 
dotace 

Metoda  (forma práce) Kým zajištěno Ročník Předmět 

Cizí člověk, Jsme 
Evropané 

2h Čtení, beseda, kreslení tř.učitel 3.třída Prvouka, VV 

Žijí tady s námi 2h 
Beseda, prezentace, vlastní 

zkušenosti 
Tř. učitel 4.- 5.třída 

Přírodověda a 
Vlastivěda.  

       Vánoce 

 
1h 

Komunitní kruh – povídání 
o vzniku Vánoc, zpěv 
koled, intraktivní tabule – 
vánoční zvyky, kresba – 
vánoční strom                                                                    

 

Tř.učitel 2.-3. třída Prvouka 

církve  - výklad – 
náboženství                                           
 

1h 

, pracovní listy – 
samostatná práce 
(přidělení pojmů), práce na 
PC – vyhledávání chrámů, 
kostelů, mešit 

Tř. učitel 4.-5. třída Vlastivěda 

 

 

 

     

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ SEKT     

      

Téma Hodinová 
dotace 

Metoda  (forma práce) Kým zajištěno Ročník Předmět 

Hrozby extremismu 2h Čtení, beseda, kreslení Tř. učitel 3.-4.třída čtení 

Hrozby extremismu 2h 
Beseda, prezentace, vlastní 

zkušenosti 
Tř. učitel 5.třída čtení  

      

SEXUÁLNÍ RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ     

      

Téma Hodinová 
dotace 

Metoda  (forma práce) Kým zajištěno Ročník Předmět 

Pohlavní rozdíly, jak 
přicházíme na svět 

1h Beseda třídní učitel 5.třída Přírodověda 

      

PREVENCE V ADIKTOLOGII     

      

Téma Hodinová 
dotace 

Metoda  (forma práce) Kým zajištěno Ročník Předmět 

Zdraví, nemoc 2h 
řízený rozhovor, prezentace 

zážitků, popis obrázků 
tř.učitel 2.třída Prvouka 

Úraz a nemoci, 
kouření a alkohol 

1h komunitní kruh tř.učitel 3.třída Prvouka 

Odvrácená strana 1h skupinová práce tř.učitel 4.třída Přírodověda 
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Kouření, alkohol, 
drogy – vznik závislosti 
na tabáku a její 
důsledky 

2h 
beseda s interaktivními 

prvky, prezentace. 
Tř. učitel 5.třída Přírodověda  

 

 

 

      

SPEKTRUM PORUCH PŘÍJMU POTRAVY    

      

Téma Hodinová 
dotace 

Metoda  (forma práce) Kým zajištěno Ročník Předmět 

Žijeme zdravě, 
pečujeme o své zdraví 

2h projektová  tř.učitel 3. - 5. třída 
Prvouka, 

přírodověda 

Lidské tělo-výživa 1h 

Opakování formou 
pracovního listu, výklad, 
příběh z internetu – 
povídání nad příběhem 

 

Tř. učitel 5.třída Přírodověda 

      

OKRUH PORUCH A PROBLÉMŮ SPOJENÝCH SE SYNDROMEM CAN    

      

Téma Hodinová 
dotace 

Metoda  (forma práce) Kým zajištěno Ročník Předmět 

U nás doma 1h povídání, malování tř. učitel 1.třída Prvouka, VV 

Naše rodina, Velká 
rodina 

1h povídání, malování tř. učitel 2.třída Prvouka, VV 

Jaké chování si 
nenecháme líbit? 
Může být dětem 

ubližováno i doma? 

2h komunitní kruh tř. učitel 3. a 4.třída Přírodověda, VV 

Moje místo v rodině 1h 
četba, rozbor přečteného, 

hraní rolí 
tř. učitel 5.třída ČJ (čtení) 

 

 

 

 

13.  Rozvoj sociálních dovedností: 
 

Provádíme: - sociální dovednosti rozvíjíme formou sociálních her v hodinách (náměty ŠMP pro tř. učitele) - odmítání a 

schopnost čelit soc.tlaku – dramatizace příběhů, nácvik asertivního chování - hraní hry, hraní rolí, komunikační dovednosti 

rozvíjíme při práci v komunitních kruzích a při samotné výuce. 

 

 

 

14. Self management dovedností: 
 

Vytváříme klidné a pohodové  prostředí ve třídách, zařazujeme uvolňovací a relaxační techniky. Pomocí 

vhodně zvolených metod učení, žáky motivujeme ke studiu. Kritickému a kretivnímu myšlení se žáci učí 

při práci ve skupinách, hraní rolí, při řešení modelových situací se setkávají s řešením problémů, 

rozhodují se. 

Za každých okolností je vždy na prvním místě osobnost pedagoga. 
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15. Externí zajištění primární prevence vzhledem k cílové skupině žáků: 
 

       

název Hodinová dotace Stručný popis 

Projekt Zdravé zuby 1 měsíc Soutěž podporující správné hygienické návyky 

Školní besídka (Mikuláš) --- Kulturní vystoupení dětí – spolupráce, tolerance 

Den matek --- Kulturní vystoupení dětí – spolupráce, tolerance 

Den Země 1 den Projektový den 

 

16.Spolupráce s pedagogickými (i nepedagogickými) pracovníky školy: 
 

Realizací MPP se zabývají především třídní učitelé jednak formou rozhovoru v kruhu, potíráním negativního 

chování a další prací se třídou. V případě vážnějších problémů je k řešení přizván metodik prevence. 

V těchto případech je vždy informována ředitelka školy. Všichni členové pedagogického sboru se podílejí 

na pořádání preventivních akcí jako např. projektové dny, soutěže, projekty,… Problematika rizikového 

chování je zařazena do většiny předmětů 1. - 5. ročníku ZŠ. 

 

17.Spolupráce s rodiči: 

 
Rodiče jsou seznámeni s MPP v rámci třídních schůzek, případně prostřednictvím svých volených zástupců. 

Dále jsou rodiče informováni, jak mohou pomoci svým dětem v případech zjištění rizikového chování a kam 

se obrátit o pomoc. Škola informuje rodiče v případě výskytu závažnějšího přestupku proti školnímu řádu a 

přizve je k jeho řešení.   

 Veškeré informace je možno najít na  www.skoladrahanovice.cz   

18. Monitoring a evaluace: 
 

Většina naplánovaných akcí se ve školním roce 2019/2020 úspěšně zrealizovala a jsou vyhodnoceny 

v hlavním celoročním zhodnocení . Vzhledem k zahájení distanční výuky od března 2020 některé 

programy, pravidelné akce, sportovní a vzdělávací soutěže byly zrušeny.  Toto zhodnocení je součástí 

Výroční zprávy. 

Naším dlouhodobým cílem je pracovat na pozitivních vztazích ve třídách, toleranci, úctě ke druhým.  

       Nejčastější příčinou udělování kázeňských opatření je neplnění školních povinností a       

      zapomínání domácích úkolů. Přetrvává doporučení – kontrola zapsaných domácích úkolů. 

 

Závěr: 
 

Preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělávání žáků po celou dobu povinné školní 

docházky.  

 

                   

 

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Trávníčková  Metodik prevence: Mgr. Iva Psotová 

 

 

 

      ____________________________  ___________________________  

 

http://www.skoladrahanovice.cz/


15 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Krizový plán         Jak budou pracovníci školy postupovat. 

 

1. žák kouří, pije alkohol v prostorách školy v době školního vyučování 

 

o třídní učitel informuje rodiče 

o třídní učitel navrhne výchovné opatření, které projedná a schválí pedagogická rada 

o třídní učitel písemně informuje rodiče o rozhodnutí pedagogické rady 

 

2. žák se dostaví do školy pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky 

 

o vyučující zjistí zdravotní stav dítěte a informuje rodiče a třídního učitele 

o vyučující nebo třídní učitel vyzve rodiče, aby si dítě vyzvedli a seznámí je se zdravotním 

stavem dítěte 

vyučující přivolá  lékařskou pomoc 155, pokud si rodiče pro dítě do školy nepřijdou 

o vyučující informuje třídního učitele, ředitele školy, výchovného poradce, metodika prevence 

a vyhotoví písemný zápis, se kterým budou rodiče žáka seznámeni 

o třídní učitel navrhne výchovné opatření, které projedná a schválí pedagogická rada 

o třídní učitel písemně informuje rodiče o rozhodnutí pedagogické rady 

o výchovný poradce informuje orgán sociálně – právní ochrany dítěte (OSPOD) – v případě 

opakování 

 

3. u žáka zachytí alkohol nebo tabák, elektronickou cigaretu 
 

o vyučující informuje třídního učitele, ředitele školy, výchovného poradce, metodika prevence 

a vyhotoví písemný zápis, se kterým budou rodiče seznámeni 

o třídní učitel informuje rodiče 

o třídní učitel navrhne výchovné opatření, které projedná a schválí pedagogická rada 

o třídní učitel písemně informuje rodiče o rozhodnutí pedagogické rady 

 

4. ve škole se objeví uživatel omamných a psychotropních látek 

 

o vyučující informuje třídního učitele, ředitele školy, výchovného poradce, metodika prevence 

a vyhotoví písemný zápis, se kterým budou rodiče seznámeni 

o třídní učitel informuje rodiče 

o výchovný poradce informuje orgán sociálně – právní ochrany dítěte 

 

 

           5.ve škole zachytíme látku o které se domníváme, že se jedná o omamnou a psychotropní látku 
 

o vyučující neznámou látku dítěti odebere, uloží do obálky – zapečetí ji (razítko), uloží ji do 

trezoru a provede písemný záznam, se kterým budou seznámeni rodiče 

o vyučující informuje třídního učitele, ředitele školy, výchovného poradce, metodika prevence 

o ředitel školy předá nález Policii ČR, která provede šetření 

 

5. dozvíme se, že některé z dětí do školy přináší omamné a psychotropní látky (OPL) a předává 

je (prodává je) 
 

o taková osoba je distributorem OPL a dopouští se závažného trestného činu  

(§ 187 trestního zákona) a je naší povinností tento trestný čin překazit (§167 trestního zákona) 

– stanovena ohlašovací povinnost 
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o postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití OPL žákem se řídí Trestním 

zákonem 140/1961 Sb. a Zákonem 397/2005 Sb., o ochraně před alkoholismem a toxikománií 

o vyučující informuje třídního učitele, ředitele školy, výchovného poradce, metodika prevence 

a vyhotoví písemný zápis, se kterým budou rodiče seznámeni 

o třídní učitel informuje rodiče 

o výchovný poradce informuje orgán sociálně – právní ochrany dítěte 

o ředitel školy předá nález Policii ČR, která provede šetření 

 

6. žák se svěří s užíváním OPL 
 

o vyučující informuje třídního učitele, ředitele školy, výchovného poradce, metodika prevence 

a vyhotoví písemný zápis, se kterým budou rodiče seznámeni 

o výchovný poradce a metodik prevence navrhnou řešení 

 

7. ve škole se objeví šikana 

 

o včasné předání informace mezi pedagogy 

o vyslechnutí : 1.oběti, 2. svědků, 3. agresorů 

o zajistit ochranu oběti 

o po vyslechnutí aktérů pozvat rodiče  – ne dohromady, provést písemný záznam 

o potrestat agresory  

o informovat ostatní třídy 

 

8. ve škole dojde ke krádeži 

 

o provést písemný záznam 

o informovat třídního učitele, ředitele školy, metodika prevence 

o informovat zákonné zástupce školy 

 

9.  žák opakovaně chybí 

 

o    třídní učitel informuje výchovného poradce třídní učitel nebo výchovný poradce 

informuje zákonné zástupce žáka ( provést písemný záznam) 

o    v případě pokračování řeší výchovný poradce spolu s ředitelem školy 
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Příloha č. 2  -   Školní program proti šikanování 

 
Obsah: 

1. Co je a není šikana 

2. Cíl programu 

3. Prevence proti šikanování 

4. Scénář pro obyčejnou počáteční šikanu 

5. Základní krizový scénář pro výbuch pokročilé šikany 

6. Výchovná opatření 

7. Spolupráce se specializovanými institucemi 

 

 

1. Co je a není šikana: 

 

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného 

žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou 

vůči jedinci nebo skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších  důvodů nemohou bránit. 

 

 Podstatnou vlastností šikany je skrytost. Ta je dána tím, že často odhalení zejména pokročilé šikany 

brání z rozličných důvodů a pohnutek všichni účastníci vyšetřování včetně oběti. 

 

Zahrnuje tak fyzické útoky  v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i 

útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. 

Šikana se projevuje v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídou či 

jinou skupinou spolužáků. 

 

Šikanou tedy není jednorázová rvačka nebo vyčlenění dítěte z kolektivu, pokud není motivováno 

snahou ublížit či pobavit se na jeho úkor. 

 

 

2. Cílem programu je: 

 

o snažit se vytvořit prostředí omezující vznik šikany 

o zaměřit se na oblast komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách 

o být ve střehu a odhalit počínající šikanu dříve než se plně rozvine 

o vhodnými prostředky zamezit jejímu dalšímu trvání 

 

 

3. Prevence proti šikanování: 

 

o podporovat rozvíjení pozitivních vztahů mezi žáky 

o vést žáky k sebedůvěře, přiměřenému sebevědomí a odpovědnosti za své jednání 

o jednat s dětmi jako s partnery, bez výjimky respektovat jejich práva, zároveň je vést k plnění 

povinností 

o co nejvíce omezit nudu při výuce – šikana často vzniká jako zdroj zábavy pro agresory 

o udržovat pozitivní klima mezi žáky a pedagogy 

o v kritických situacích dát jasně najevo, že toto chování je špatné a nelze jej tolerovat 

o nebýt lhostejný k projevům agresivity, a to i v případě, že nejsem pověřen dozorem 
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o informovat žáky, ale i rodiče, na koho se mohou obrátit při problémech – tř. učitel, školní 

schránka důvěry, výchovný poradce, vedení školy, metodik prevence, linka důvěry ... 

o snažit se mít přehled o vzájemných vztazích ve třídě i mimo ni, třídní učitel by měl znát 

záliby svých žáků, zajímat se o to, jak tráví volný čas a umět si s nimi o tom povídat , mají-li 

zájem 

 

 

4.  Scénář pro obyčejnou počáteční šikanu (Kolář, 2011) 
 

1. odhad závažnosti onemocnění skupiny a stanovení formy šikany; 
2. rozhovor s informátory a oběťmi; 
3. nalezení vhodných svědků; 
4. individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je společné vyšetřování agresorů a svědků, hrubou 

chybou je konfrontace oběti s agresory); 
5. ochrana oběti; 
6. předběžná diagnóza a volba 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); 

7. realizace vhodné metody: 
a. metoda usmíření; 
b. metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise s agresorem a jeho 

rodiči); 
8. třídní hodina: 

a. efekt metody usmíření; 
b. oznámení potrestání agresorů; 

9. rozhovor s rodiči oběti;  
10. třídní schůzka; 
11. práce s celou třídou. 

 
(Komentář k jednotlivým krokům viz metodické doporučení nebo kniha Nová cesta k léčbě šikany - 
Kolář M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál.) 

 
 
 
 

5.  Základní krizový scénář pro výbuch pokročilé šikany – Poplachový plán pro tzv. školní 

lynčování (Kolář, 2011)  

 

   A. První (alarmující) kroky pomoci 

1. zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad závažnosti a formy šikany; 

2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí. 

 

B. Příprava podmínek pro vyšetřování 

3. zalarmováni pedagogů na poschodí a informování vedení školy; 

4. zabránění domluvě na křivé skupinové výpovědi; 

5. pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře); 

6. oznámení na policii, paralelně – navázáni kontaktu se specialistou na šikanování, informace rodičům 

 

C. Vyšetřování 

7. rozhovor s obětí a informátory; 

8. nalezení nejslabších článků nespolupracujících svědků; 

9. individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky; 
10. rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory, není vhodné konfrontovat agresora 

(agresory) s obětí (oběťmi). 
 

D. Léčba 

11. metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny. 
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6. Výchovná – nápravná opatření: 

 

o napomenutí a důtka tř. učitele, důtka ředitele školy 

o snížení známky z chování 

o převedení do jiné třídy 

o V mimořádných případech ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte 

k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či 

ústavní výchovy s následkem umístěním v diagnostickém ústavu.  

 

 

7. Spolupráce se specializovanými institucemi: 

 

Při předcházení případům šikany a při jejich řešení spolupracuje vedení školy nebo školské zařízení, 

metodik prevence, výchovný poradce nebo zástupce školy zejména s PPP, s oddělením péče o rodinu 

a dětí, s oddělením sociální prevence, s pediatry. V případě závažnějšího podezření na šikanování 

ředitel školy oznámí tuto skutečnost Policii ČR, orgánu sociálně právní ochrany dítěte. 

 

 

D  
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Příloha č. 3 – Formulář řešení stížností, šikany 
 

 

Řešení stížností, šikany a jiných podnětů 

 Nahlásil(a) / zjistil(a):  

 Událost: 
 

 

 

 Místo události:  

 Datum události / zjištění:  

 Řešil(a):  

 Datum řešení:  

 Počet příloh:  

 Postup řešení:  
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Příloha č. 4 – Kyberšikana 

 
Pojem kyberšikana  ( někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing, e-mobbing apod.) představuje 

úmyslné urážky, vyhrožování, zesměšňování nebo obtěžování druhých prostřednictvím moderních 

komunikačních prostředků většinou v delším časovém období. Kyberšikana se odehrává na Internetu ( např. 

prostřednictvím e-mailů, chatových aplikací jako je ICQ, v sociálních sítích, na videích umístěných na 

internetových portálech) nebo prostřednictvím mobilního telefonu (např. SMS zprávami nebo nepříjemnými 

telefonáty). Pachatel často jedná anonymně, takže oběť netuší, od koho útoky pochází. 

 

1. Typické rysy: 

o je časově neomezená – útočník může oběť obtěžovat 24hodin denně 

o publikum široké – kdokoliv 

o obsah se šíří velmi rychle – prostřednictvím informačních technologií 

o anonymita pachatelů – je zpravidla obtížné, pokud je pachatel zdatný v práci s PC, mobilem 

apod., vypátrat jeho identitu 

o změna pojetí osobnosti agresora x oběti – anonymita informačních technologií umožňuje 

útočit i zjevně fyzicky slabším jedincům na zdatné oběti 

o možná neúmyslnost – zveřejnění fotografií nemusí být vždy míněno jako útok na kohokoliv, 

nicméně může ve výsledku způsobit nepříjemnosti oběti 

 

 

2. Jak kyberšikanu rozpoznat: 

o schránka důvěry 

o zhoršení atmosféry ve třídě /škole 

o rozpady  přátelství 

o během školních akcí 

 

 zdravotní potíže 

 změny chování 

 ztrácení osobních věcí 

 zlehčování situace 

 

U každého podezření o výskytu daného jevu musí být vždy informován ředitel školy / 

šk.zařízení. 

 

Pokud k šikanování došlo v průběhu vyučování, nese plnou odpovědnost škola. Prokáže-li se zanedbání 

ředitele školy nebo některého pedagoga, může být právně nebo pracovněprávně potrestán. Na školském 

zařízení lze v oprávněných případech požadovat i náhradu škody vzniklé v důsledku šikany. A to jak 

náhradu na věcech, tak na zdraví, včetně způsobené psychické újmy. Pokud dítě v důsledku šikany nemohlo 

např. docházet do školy ( vyšší stupeň šikany), nese školské zařízení odpovědnost i škody vzniklé rodičům 

dítěte v důsledku  např. uvolnění ze zaměstnání, zajištění hlídání dítěte, zajištění doprovodu do a ze školy 

apod. 

3. Co může dělat škola: 

o pracovat na povědomí 

o školní řád musí respektovat i tento fenomén 

o definovat kompetence v rámci školy 

o definovat kompetence mimo školu 

o začlenění tématu do výuky 
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o vzdělávání pedagogů 

o podpora pozitivního využívání technologií 

 

4. Co může dělat pedagog: 

o posílit empatii mezi žáky 

o pracovat na klimatu 

o vést k úctě ke druhým 

o dávat pozitivní zpětnou vazbu 

o vytvářet dobré vztahy 

 

5. Co dělat: 

o rozhovor s účastníky 

o zapojení rodičů 

o diskuze ve škole 

o zapojení učitelů 

o v případě podezření vyrozumět orgány činné v TŘ 

 

Oběti je třeba doporučit: 
o ukončit komunikaci 

o zablokovat útočníka 

o identifikovat útočníka 

o oznámit útok 

 

6. V jakém případě vyrozumět Policii ČR / OSPOD: 
Pokud má učitel jistotu, že byl spáchán trestný čin, má ze zákona povinnost obrátit se na orgány 

činné v trestní řízení, pokud má podezření, zákon určuje školskému zařízení za povinnost nahlásit 

tuto skutečnost obecnímu úřadu, tedy sociálnímu pracovníkovi z orgánu sociálně právní ochrany dětí 

( OSPOD). V případě, že  rodiče odmítají spolupracovat se školou a odmítají se  zúčastňovat 

výchovných komisí, je škola opět oprávněna vyrozumět OSPOD. 

 

7. Co by mělo být cílem řešení: 

Učitelé, pedagogičtí pracovníci, vychovatelé, atd. by měli vědět, že v současné době žádné prostředí, 

kde se zdržuje více dětí delší dobu pohromadě, není vůči šikaně imunní. V těchto kolektivech je třeba 

zvýšeně věnovat pozornost různým příznakům skrytého násilí, jak fyzického tak psychického, které 

by mohly šikanu signalizovat, důsledně se věnovat prevenci, vytvořit kolektiv se zásadou, že silný 

chrání slabšího, kolektiv, kde vládne duch práva a spravedlnosti, důvěra k autoritě a vzájemná 

solidarita. 

 

8. Kde hledat pomoc: 

o www.saferinternet.cz (informace na téma kyberšikana, ochrana osobních údajů aj. v sekci „ke 

stažení“ výsledky výzkumu chování dětí na Internetu) 

o www.bezpecne-online.cz ( stránky pro teenagery, rodiče a učitele s informacemi o bezpečném 

používání internetu, prevenci a řešení kyberšikany, výukové materiály) 

o www.protisikane.cz (informace o kyberšikaně a jejích projevech, tipy pro rodiče) 

o www.minimalizacesikany.cz ( praktické rady pro rodiče, učitele a děti, jak řešit šikanu a jak ji 

předcházet, v sekci „pro média“ tisková zpráva s výsledky šetření o kyberšikaně na školách) 

o http://prvok.upol.cz (centrum prevence rizikové virtuální  komunikace UPOL, v sekci 

„výzkum“ výsledky výzkumného šetření Kyberšikana u českých dětí) 

o www.sikana.org (stránky občanského sdružení Společenství proti šikaně – aktuality z oblasti, 

související odkazy apod.) 

o Poradenská linka pro pedagogy 841 220 220,  777 711 439 

o Policie ČR 158 

 

http://www.saferinternet.cz/
http://www.bezpecne-online.cz/
http://www.protisikane.cz/
http://www.minimalizacesikany.cz/
http://prvok.upol.cz/
http://www.sikana.org/
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Příloha č. 5  -  Krizový plán – související s užíváním návykových 

látek 

 
Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky (mj. omamné a psychotropní), které jsou schopné ovlivnit 

psychiku člověka. Patří sem také alkohol nebo tabák. 

 

V ČR není stanovena věková hranice pro užívání návykových látek, ale jejich užívání osobami mladšími 18 

let je považováno za nebezpečné chování. Navádění k užívání návykových látek nebo podpora takového 

chování u osob mladších 18 let jsou zakázány a takové jednání je přestupkem nebo trestným činem. Zakázán 

je rovněž prodej tabáku a alkoholických nápojů těmto osobám. 

 

Užívání návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, na všech školních akcích i při 

mimoškolní činnosti není přípustné. 

Všichni zaměstnanci školy mají oznamovací povinnost k řediteli školy v případě, kdy žáci omamné látky 

užívají, distribuují nebo u sebe přechovávají. 

 

 

Tabákové výrobky 

 

Postup při zjištění konzumace tabákových výrobků ve škole: 

1. V případě, že je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků, je primárně nutné mu v další 

konzumaci zabránit 

2. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit. 

3. O události sepíše pedagogický pracovní stručný záznam s vyjádřením žáka ( zejména odkud a od 

koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení 

školy. 

4. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka 

5. V závažných případech ( zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání 

opakuje, vyrozumí škola orgán právní ochrany obce s rozšířenou působností. 

6. Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. 

 

Alkohol 

 
Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. 

 

Postup při zjištění konzumace alkoholu ve škole: 
1. V případě , že je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy, je primárně nutné mu 

v další konzumaci zabránit. 

2. Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 

3. 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. 

4. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník  podle školního řádu školy. O 

události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka ( zejména odkud a od koho má alkohol), který 

založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy. 

5. V případě, že 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. 
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6. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany dítěte a 

vyčká jeho pokynů. 

7. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je 

žák schopen výuky. 

8. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně právní ochrany 

dítěte. 

9. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné 

informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 

10. Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. 

 

Postup při nálezu alkoholu ve škole: 

1. Pracovník školy nalezl v prostorách školy alkohol 

a) Tekutinu nepodrobujeme žádného testu ke zjištění jeho chemické struktury. 

b) O nálezu ihned uvědomíme vedení školy. 

c) Nalezenou tekutinu uložíme u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. 

d) Zpracujeme stručný záznam o události. 

 

2. Pracovník školy zadržel u některého žáka alkohol 

a) Tekutinu nepodrobujeme žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. 

b) O nálezu ihned uvědomíme vedení školy. 

c) O nálezu sepíšeme stručný  záznam s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen 

datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák. V  případě, že odmítá 

uvede tuto skutečnost do zápisu. U zápisu a rozhovoru je se žákem ředitel školy nebo 

jeho zástupce.Zápis záznamu založí metodik prevence do své agendy. 

d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález 

u téhož žáka i orgán sociálně – právní ochrany dítěte.  

e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se 

jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. 

 

První pomoc při otravě návykovými látkami a alkoholem: 

Při otravě návykovými látkami a alkoholem nelze příliš spoléhat na komunikaci s poškozeným. Je 

vhodné pokud možno vyhnout se prudkým  pohybům, mluvit klidně, tišeji, pomaleji a v hlubší 

hlasové poloze. 

Pouhé podezření z otravy je důvodem k přivolání lékařské pomoci. 

 

1. Zajistit dostatek čerstvého vzduchu , nepodávat alkohol, kávu ani mléko. 

2. Než přijde lékař zjistit jakou cestou došlo k intoxikaci a odlišit zda je intoxikovaný při 

vědomí nebo v bezvědomí 

při vědomí: podat větší množství vody případně s živočišným uhlím,  je-li po  ruce 

  vyvolat stlačením kořene jazyka zvracení 

  zabránit prochladnutí 

  zajistit nepřetržitý dohled 

  ošetřit případná zranění 

 opatřit pokud možno informace o látce, která byla použita a předat ji 

přivolanému lékaři 

při bezvědomí: položit postiženého do stabilizované polohy na bok, aby nezapadl jazyk 

 sledovat dýchání – při zástavě uvolnit dýchací cesty (záklonem hlavy a 

odstraněním zvratků nebo cizího tělesa tím, že sáhneme do úst a 

vyčistíme je) a zahájit dýchání z úst do úst. 

 zabránit prochladnutí 

 zajistit nepřetržitý dohled 

 ošetřit případná zranění 
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 opatřit pokud možno informace o látce, která byla požita a předat ji 

přivolanému lékaři. 

 

 

 

Příloha č. 6  -  Záškoláctví 
Záškoláctví bývá často nepřiměřenou formou řešení konfliktních situací v rodině, ve škole či ve výchovných 

institucích, přičemž k němu mají sklon zejména děti, které se subjektivně cítí neúspěšné, nezařazené ve 

skupině nebo prožívají úzkost a strach v prostředí, ve kterém se pohybují. Nezbytnou podmínkou pro 

hledání účinných strategií k postupnému překonávání vzniklých obtíží je spolupráce rodičů, učitele i 

poradenských pracovníků školy. 

 

 

Jednotný postup při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování na naší škole: 

1. Uvolňování z vyučování: 

Při předem známé nepřítomnosti může žáka uvolnit: 

 1 vyučovací hodina – vyučující 

 1 den třídní učitel 

 více dnů – ředitel školy 

 

2. Omlouvání z důvodu nemoci: 

 Rodiče (zákonný zástupce) jsou povinni omluvit dítě do 3 kalendářních dnů od počátku 

nepřítomnosti žáka ve škole (§50zákon 561/2004). V případě, že takto zákonný zástupce 

neučiní, zanedbává svou povinnost a dopouští se přestupku. 

 Omluvenku musí žák přinést nejpozději do druhého pracovního dne po nástupu do školy. 

V případě, že žák omluvenku v řádném termínu neodevzdá, bude nepřítomnost 

považována za neomluvenou! 

V případě podezření na záškoláctví může škola při nemoci žáka požadovat potvrzení lékaře. Škola 

má právo ověřit si, zda žák lékaře navštívil. 

 

 

Jak postupujeme na naší škole v případě záškoláctví: 

 6 – 12 neomluvených hodin: pohovor s rodiči, zápis výchovné komise, Výchovné opatření – 

ředitelská důtka 

 13 – 25 neomluvených hodin: pohovor s rodiči, zápis výchovné komise, hlásíme na OSPOD 

Výchovné opatření – 2-uspokojivý 

 26 a více neomluvených hodin: pohovor s rodiči, do výchovné komise pozván i zástupce 

OSPODu. Hlásí se na odbor školství MMOl. 

Výchovné opatření – 2-uspokojivé, 3-neuspokojivé při opakované neomluvené absenci. 
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Příloha č. 7  –  Krádeže, vandalismus 

 
Krádeže, u dětí školního věku se setkáváme s několika formami krádeží. Je důležité mezi nimi rozlišovat, 

protože mají odlišná psychologická východiska, jejich interpretace i způsoby řešení budou tedy rozdílné. 

 

Jak postupujeme preventivně proti krádežím: 

Vedeme žáky k tomu, aby byli všímaví vůči svému okolí, a dokázali rozpoznat protiprávní jednání a pokud 

budou svědky takového jednání, aby jej nahlásili pedagogickému pracovníkovi školy. 

 

Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem: 

 každé podezření nahlásit řediteli školy 

 každou nahlášenou krádeží je třeba se zabývat, prošetřit ji 

 pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného 

 u náhrady škody by měla být preferovaná náprava vztahu mezi poškozeným a pachatelem 

(omluva, vrácení, náhrada) 

 rodičům poškozeného je třeba krádež nahlásit ihned, rodičům pachatele  po předchozím 

zjištění příčin 

 pokud se žák krádeží dopouští opakovaně a škola již vyčerpala všechna kázeňská opatření, je 

třeba případ hlásit na OSPOD 

 Policii je nutné informovat vždy, když se jedná o krádež z uzamčeného prostoru, dále pokud 

má skutek znaky násilí a vydírání. 

 

 

 

 

 

Vandalismus 

 

Jak postupujeme preventivně proti vandalismu: 

Ve školním řádě uvádíme, že žák  šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním 

majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném 

rozsahu rodiče  žáka, který poškození způsobil. 

Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák  vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo školníkovi.  

 

 

Jak postupovat při vzniku škody: 

Jakmile vznikne škoda na majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se zjistit viníka. 

Pokud viníka známe, můžeme na něm vymáhat náhradu škody. V případě, že nedojde mezi zákonnými 

zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradě škody, může škola vymáhat náhradu soudní cesto 
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Příloha č. 8  -  Syndrom týraného dítěte – CAN 

 
Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Jde o jakoukoliv formu týrání, zneužívání a 

zanedbávání dětí, která je pro naší společnost nepřijatelná. 

 

U každého podezření o výskytu daného jevu musí být informován ředitel školy. 

 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí chrání učitele při jeho postupu na ochranu práv dítěte. 

Je zde přímo vyzýván k tomu, aby v případě podezření na týrání žáka kontaktoval odborníky.  

 

Jak postupovat: 

Rozhovor s žákem je klíčový:  

navázat se žákem osobní kontakt, zeptat se ho v soukromí proč má na těle modřiny atd., nedoporučuje se při 

osobním jednání věnovat se problému okamžitě.  

Když je dítě nedůvěřivé:  

V situaci, kdy se učiteli nedaří navázat komunikaci se žákem, je dobré se obrátit na PPP. Jednou z možností 

je, že učitel žákovi, který se nechce se svým problémem svěřit, doporučí, aby se obrátil na Linku bezpečí. 

Rodič může situaci ujasnit:   

V první fázi, by měl učitel chtít, aby pouze okomentoval to, jak si vysvětluje problémy, které učitel 

vypozoroval. Učitel může z chování rodiče nepřímo poznat , zda v rodině k týrání nedochází. Rozumný 

rodič, nebo zákonný zástupce, který svěřenému dítěti nijak neubližuje, by měl naopak uvítat zájem školy , 

která se ho snaží upozornit na to, že jejich dítě má nějaký problém a je i ochotna mu při jeho řešení pomoci.  

Pokud učitel od rodičů nic nezjistí, a dítě se chová i nadále nezvykle, jde o další důvod k zapojení 

odborníka. 

Na řadě je odborník:   

Je právem každého pedagoga, aby sám zvolil postup , který považuje v daném případě za nejlepší. Tehdy, 

když dítě samo přizná, že je týráno, nebo, když si učitel jinak potvrdí, že bylo nějak fyzicky nebo psychicky 

poškozeno, měl by kontaktovat odborníky. 

Při zjištění nějaké zdravotní újmy se však nedoporučuje kontaktovat jen lékaře.Pediatr si přeje, aby dítě 

přišlo v doprovodu rodiče. Pokud se však škole podaří domluvit se s poradnou na kontaktu bez účasti rodičů, 

je považováno toto porušení pravidel za přijatelné. Prioritou je pomoci dítěti za každou cenu 

 

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. 
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Příloha č. 9 - Stupně hodnocení chování 

 
 

1. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 

 

"1" - velmi dobré 

"2" - uspokojivé 

"3" - neuspokojivé 

Stupeň z chování je vždy uzavřen k příslušnému pololetí. Klasifikační stupeň z chování 

uděluje třídní učitel po projednání v pedagogické radě. Pedagogická rada je poradní orgán, 

který v závěru klasifikačního období doporučí třídnímu učiteli a řediteli školy udělení 

klasifikačního hodnocení chování žáka na vysvědčení. 

 

 

2. Kritéria klasifikačních stupňů z chování: 

 

Stupeň 1 (velmi dobré) 
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu a vnitřního režimu 

školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému 

působení a snaží se své chyby napravit. 

 

Stupeň 2 (uspokojivé) 
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu a vnitřního 

režimu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo 

školního řádu nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku 

třídního učitele či i ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací 

činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových 

závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova 

nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně 

vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy či i již sníženou známku z 

chování dopouští dalších přestupků. 

 

3.Výchovná opatření 

 

1. Za výborné studijní výsledky, reprezentaci školy v soutěžích a na kulturních vystoupeních a 

významné činy např. v oblasti ochrany zdraví a života osob může být žákovi udělena 

pochvala třídního učitele nebo pochvala ředitele školy. 

2. Za porušování školního řádu (např. kázeňské problémy, projevy násilí a nesnášenlivosti, 

ohrožování bezpečnosti a zdraví žáků, neomluvené hodiny, záškoláctví apod.) mohou být 

žákům podle závažnosti provinění udělena tato výchovná opatření k posílení kázně: 

 

a) napomenutí a důtka třídního učitele 
Uděluje třídní učitel dle svého uvážení a s přihlédnutím k názoru dalších vyučujících zejména 
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za drobná, popř. opakovaná porušení školního řá 

b) důtka ředitele školy 
Uděluje ji ředitel školy zejména za závažná porušení školního řádu nebo v případě, že 

předchozí výchovná opatření nebyla účinná. Toto výchovné opatření lze uložit pouze po 

projednání v pedagogické radě. 

3. Závažnost přestupků proti školnímu řádu a udělování výchovného opatření je posuzováno 

individuálně. Výchovné opatření může být uděleno opakovaně. 

4. Pro některé přestupky je stanoveno udělení výchovného opatření nebo snížení stupně 

z chování takto: 

· Neomluvené hodiny: 1 – 6 hodin – důtka třídního učitele, 7 – 10 hodin – důtka ředitele 

školy. 

· Za nošení tabákových výrobků do školy nebo na školní akci bude žákovi udělena 

důtka třídního učitele. 

· Za kouření v prostorách školy nebo na školní akci bude žákovi udělena důtka ředitele 

školy. 

· Za přinesení alkoholu do prostor školy či na školní akci bude udělena důtka ředitele 

školy. 

· Pití alkoholu v prostorách školy nebo na školní akci bude hodnoceno sníženým 

stupněm z chování, a to 2 (uspokojivé). 

· Přinesení, požití a příchod pod vlivem OPL do školy či na školní akci bude hodnoceno 

sníženým stupněm z chování, a to 2 (uspokojivé). 

· Distribuci OPL v prostorách školy nebo na školní akci bude hodnoceno sníženým 

stupněm z chování, a to 3 (neuspokojivé). 

Při opakování kteréhokoli z výše popsaných přestupků může následovat další výchovné 

opatření nebo může být navržen snížený stupeň z chování. 

5. O udělení výchovných opatřeních je vždy prokazatelným způsobem informován žák a jeho zákonný 

zástupce. 
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Příloha č. 11 - Legislativní podklady a normy týkající se PP 
Strategie 

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy na období  2013 - 2018  

 

Metodické pokyny 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a 

mládeže Čj.: 20 006/2007-51 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a 

školských zařízeních Čj.: 28 275/2000-22 

Spolupráce  předškolních zařízení, škol a školských zařízení  s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování 

kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané Čj.: 25 884/2003-24 

Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance Čj.: 14 423/99-22 

Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu 

záškoláctví Čj.: 10 194/2002-14 

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních Čj.: 

29 159/2001-26 

 

 

Vyhlášky 

 Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb.,  o poskytování poradenských služeb  ve školách a školských 

poradenských zařízeních  

 Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů nespeciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadanými 

 

Zákony 

 Zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(Školský zákon), v platném znění  

  

 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a 

o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném znění  

 

 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami  a o změně souvisejících zákonů 

 

 Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění   

 

 Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím  
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 Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, v platném znění 

 

 Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění 

 

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 

 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění  

 

 Zákon č. 132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon  o rodině  

 

 Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění 

 

 Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě, v platném znění 

 

 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění 

 

 Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění  

 

 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění 
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Příloha č. 12 – Volnočasové a mimoškolní aktivity 

 
Jednorázové tématické aktivity školy  pro 1. stupeň: 

 sportovní aktivity: orientační závod, cvičení v přírodě, atletické závody,  

 kulturní aktivity:  divadelní a filmová představení, návštěva muzea, vánoční besídka  

žáků , svátek matek – vystoupení dětí 

 

 výchovně-vzdělávací aktivity: planetárium, návštěva knihovny, olympiády v 

matematice, sběr papíru, noc s Andersenem,  

 

 zájezdy a školy v přírodě, exkurze: třídní výlety, cvičení v přírodě 

 

 aktivity pořádané družinou:  turnaj her, výtvarná soutěž, karneval- Helloween, 

průvod, noc v družině, čtenářské chvilky 
 
 
  

Volnočasové aktivity: Pohybové hry:  1.-3. třída 

                                     Taneční kroužek    2.-5. třída 

                                      Sportovní hry         3.-5  třída    

  Výtvarný kroužek: 1.-3.třída    
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Příloha č. 13 – Přehled volnočasových aktivit v regionu 
 

Žáci mají možnost navštěvovat jiné okolní organizace a spolky zabývající se různou činností (mezi 

nejnavštěvovanější patří TJ Sokol Drahanovice- kopaná. ZUŠ Litovel. 

Spolupráce se sportovními a zájmovými organizacemi je velmi dobrá, žáci si mohou vybrat, bohužel 

ne vždy je zájem. 

Škola poskytuje své prostory a vybavení pro pravidelná cvičení (Sokol), Mažoretky, Hasiči 
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Příloha  č.14  -Metodické a studijní materiály 

Časopisy Prevence  

Studijní materiály pro metodiky prevence sociálně patologických jevů, projekt A nebo…., PPP Olomouc 

Prim. MUDr. K. Nešpor, CSc.,PhDr.L. Csémy, PaeDr.H. Pernicová – Jak předcházet problémům 

s návykovými látkami na základních a středních školách 

M. Hübschmannová – Romské hádanky 

M. Kolář – Bolest šikanování 

M. Miovský, L. Skácelová, J. Zapletalová, P. Novák - Primární prevence rizikového chování ve školství 

(Monografie) 

M. Elliottová – Jak ochránit své dítě 

S. Hermochová – Hry pro život 

Ch. A. Smith – Třída plná pohody 

A. Bůžek – Ochrana dítěte před sociálně patologickými jevy – Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě 

P. Říčan – Agresivita a šikana mezi dětmi 

S. Fountain – Místo na slunci 

T. Cenková – Kouzelná zvířátka dětem 

M.Exnerová, T. Kaufová, L. Skácelová – Kočičí zahrada 

M.Přikrylová – Barevné kamínky – „Jak se cítíme“ 

Slabikář dětských práv 

Program podpory zdraví a prevence kouření Normální je nekouřit – 1. - 5. díl 

     DVD:  Řekni drogám ne! Pravda o drogách 

                 Na hřišti i na vodě být s dětmi v pohodě 

                 Škola hrou – Bezpečně na cestách 

                  Nebezpečí internetu 
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