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1 Úvod  

1.1 Východiska pro zpracování školní strategie prevence  

 

Tato strategie je vypracována na základě platných dokumentů vydaných MŠMT:  

 

- Zákon č. 561 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

- 562/2004 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona  

- 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů  

- Zákon č. 379/20015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, 

návykovými látkami  

- Novela Vyhlášky č.72/2005 Sb. Národní strategie primární prevence rizikového 

chování dětí a mládeže 2013-2018  

- KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A 

MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020  

-  Metodická doporučení a pokyny MŠMT, zejm. Metodické doporučení k primární 

prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 

č.j. 21291/2010-28  

  



2 Charakteristika školy 

Základní škola se nachází na okraji města Železného Brodu. Díky své poloze a malému počtu 

žáků ve třídě je školou rodinného typu, v současnosti vzdělává 202 žáků v 11 třídách a 16 žáků 

ve dvou speciálních třídách. Budova školy je umístěna na okraji města v blízkosti přírody a s 

dobrou dopravní obslužností. Škola sdružuje následující zařízení: školu s kapacitou 480 žáků, 

školní družinu s kapacitou 60 žáků a školní jídelnu s kapacitou 500 žáků. 

 

Pedagogický sbor má 18 učitelů, 2 vychovatelky školní družiny a 4 asistenty pedagoga. 

Snahou všech zaměstnanců školy je vytvořit ve škole klidné prostředí plné porozumění, 

tolerance a pozitivních vzájemných vztahů, místo kam děti nebudou docházet se strachem, ale 

s radostí, že se něco nové naučí, kde zažijí spousty legrace se spolužáky. Škola má být 

místem, kde dítě získá nejenom znalosti ale hlavně dovednosti jak přežít a uspět v dnešním 

světě, jak být šťastný a potřebný. 

 

2. 1 Vybavení školy  

 

V budově školy se nachází celkem 25 tříd, některé z nich jsou odbornými a speciálními 

učebnami. Součástí školy je i moderní sportovní areál, který mohou ve volném čase navštěvovat 

žáci, učitelé i veřejnost. Prostory pro výuku jsou dostatečné. V hlavní budově školy jsou k 

dispozici na 1. stupni třídy s hracím koutkem, na 2. stupni pak kmenové třídy, odborné učebny 

přírodopisu, anglického jazyka, počítačová učebna, učebna fyziky a chemie, keramická dílna, 

cvičná žákovská kuchyně. Máme také školní knihovnu, kterou využíváme i k výuce a 

doplňujeme zábavnými knihami a encyklopediemi. Nedílnou součástí naší školy je 

multimediální učebna vybavená interaktivní tabulí s dataprojektorem a notebookem. Hlavní 

budova školy, učebny i kabinety, jsou zasíťovány strukturovanou kabeláží. K dispozici tak 

žákům a pedagogům jsou počítače připojené na internet. V druhé části školy se nacházejí 

učebny pracovního vyučování, výtvarné a hudební výchovy. Zde najdeme i tělocvičnu a 

společenský sál s pódiem, kde se mohou konat přednášky/besedy zaměřené na prevenci 

rizikového chování.  

Podrobnější popis vybavení školy – viz ŠVP.  

 



2. 2 Priority školy v oblasti primární prevence  

Prioritou naší školy je příprava žáků k dalšímu vzdělávání na středních školách a gymnázií. 

Klíčová je i výchova, která je nedílnou součást vzdělání, které přímo či nepřímo ovlivňuje jeho 

kvalitu. Naší snahou je výchova mladých lidí s kladným životním postojem, s vžitými zásadami 

zdravého životního stylu.  

S výchovnými cíli v neposlední řadě koresponduje i snaha o minimalizaci rizikových projevů 

chování, tzn. oddálit experimenty s návykovými látkami, zabránit přechodu od příležitostného 

užívání k závislostnímu chování, posílit nekuřácké, protialkoholové a protidrogové postoje - 

směřování od znalostí k postojům, nepokračovat ve škodlivém užívání, být zodpovědný za sebe 

i své chování.  

 

2.4   Problémy a rizika v oblasti primární prevence 

 

Za hlavní slabé stránky v oblasti primární prevence u dětí a mládeže je považováno: 

- podceňování primární prevence  

- vysoká společenská tolerance k legálním drogám 

- podceňování problematiky rizikových projevů chování u dětí a mládeže, nejčastěji ze 

strany škol 

- prevence pouze ve škole, absence prevence v rodinách 

- po skončení vyučování nemožnost postihu, nekontrolovatelnost žáků 

- spolupráce s rodiči  

- nedostatečná kontrola dodržování legislativy 

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

veřejnosti 

- mobilní telefony, internet 

- absence pocitu zodpovědnosti za vlastní zdraví 



3 Vymezení pojmů primární prevence  

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 rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací 

osobnosti.  

 

3.1 Typy prevence  

Prevenci členíme na prevenci primární, sekundární a terciální. 

Podstatou primární prevence je předcházení vzniku rizikového chování u osob, u kterých se 

ještě rizikové chování nevyskytlo. Např. předcházení užití návykových látek u osob, které 

dosud nejsou s drogou v kontaktu.  

Sekundární prevence se snaží příslušné jevy včas zachytit a bránit jejich prohlubování a šíření. 

Zaměřuje se na zvláště ohrožené skupiny, např. mládež, menšiny nebo sociálně slabé.  

Cílem terciální prevence je snaha zabránit opakování, například trestných činů, onemocnění, 

drogové závislosti. Je zaměřena na osoby právě vyléčené, propouštěné z výkonu trestu a 

podobně.  

 

3.2 Druhy prevence  

3.2.1 Specifická primární prevence  

Specifická primární prevence – aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky 

na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se o: 

a) všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován 

rozsah problému nebo rizika, 

b) selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšený výskyt 

rizikového chování, 

c) indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán 

vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole 

nebo s vrstevníky. 



3.2.2 Nespecifická primární prevence 

Nespecifická primární prevence – veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování 

pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného 

času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou 

k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti 

za sebe a své jednání. Tento typ prevence je významný v kontextu aplikace různých efektivních 

a vyhodnotitelných specifických programů. 

3.3 Rizikové chování  

Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT se zaměřuje prioritně na 

předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování 

žáků.  Devět oblastí rizikového chování rozlišuje též (Miovský et al., 2010).  Jedná se o:  

3.3.1 Záškoláctví  

Záškoláctví lze definovat jako neomluvenou absenci žáka základní či střední školy ve škole. 

Jedná se o přestupek, kterým žák úmyslně zanedbává školní docházku. Záškoláctví může být 

spojeno s dalšími typy rizikového chování jako je např. zneužívání návykových látek, 

gambling, dětská kriminalita, prostituce aj., které obvykle negativně ovlivňují osobnostní vývoj 

jedince. Prevence záškoláctví, způsob omlouvání nepřítomnosti žáků, řešení neomluvené 

nepřítomnosti a postup zúčastněných subjektů je ošetřen 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.  

 

3.3.2 Šikana, kyberšikana a extrémní projevy agrese (kyberšikana, násilí, vandalismus, 

intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie)  

Šikana označuje fyzické i psychické omezování či týrání jedince v kolektivu.  Kyberšikana je 

druh šikany, který využívá elektronické prostředky (mobilní telefony, e-maily, internet, sociální 

sítě…). Do této kategorie se řadí všechny formy agresivního chování, které jsou namířeny proti 

druhé osobě nebo proti sobě (sebepoškozování, suicidální chování atd.), nebo proti věcem 

(vandalismus ve smyslu poškozování např. školního majetku, zařízení při sportovních utkáních, 



sprejerství atd.). Z tohoto hlediska je šikana pouze jedním z mnoha různých podob extrémně 

agresivního chování. Prevence minimalizace šikany je ošetřena Metodickým pokynem 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských 

zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)  

3.3.3 Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě  

Jedná se o relativně novou formu rizikového chování z hlediska masového rozšíření. Toto 

rizikové chování lze definovat jako záměrné vystavování sebe nebo druhých nepřiměřeně 

vysokému riziku újmy na zdraví nebo dokonce přímému ohrožení života v rámci sportovní 

činnosti nebo v dopravě (Miovský, 2010, s. 76). Patří sem např. tajné závody aut přímo za 

plného provozu, záměrné ježdění pod vlivem psychoaktivních látek, nekvalitně připravené 

raftové sjezdy divokých řek bez potřebného vybavení a zkušeností, snowboarding v lavinových 

polích nebo extrémní sjezdy horských kol v nebezpečném terénu bez ochranných pomůcek.  

3.3.4 Rasismus, xenofobie  

Rasismem a xenofobií označujeme soubor projevů směřujících k potlačení zájmů a práv 

menšin. Jedná se o zastávání rasové nerovnocennosti v jakémkoli smyslu slova a podporování 

rasové nesnášenlivosti a netoleranci vůči menšinám a odlišnostem.  

3.3.5 Negativní působení sekt  

Sektou označujeme sociální skupinu, jejíž členové sdílí ideologický koncept, jehož 

prostřednictvím se skupina vymezuje vůči svému okolí, přičemž dochází k postupné sociální 

izolaci, manipulaci a dalším extrémním zásahům do soukromí jejích členů. (Miovský et al., 

2010, s. 76)  

3.3.6 Sexuální rizikové chování  

Sexuální rizikové chování je souborem projevů chování, které doprovázejí sexuální aktivity a 

současně vykazují pro jedince rizika v různých oblastech (zdravotní, sociální atd.). Lze sem 

zařadit např. nechráněný pohlavní styk při náhodné známosti, výrazně promiskuitní chování, 

rizikové sexuální praktiky, kombinace užívání návykových látek a rizikového sexu, sexuální 

zneužívání ve všech jeho formách, zveřejňování intimních fotografií na internetu či jejich 

zasílání mobilním telefonem apod.  



3.3.7 Prevence v adiktologii (závislostní chování, užívání návykových látek, netolismus, 

gambling,…) 

Prevence v adiktologii zahrnuje všechny aktivity související s užíváním návykových látek, ale 

také aktivity související s tzv. nelátkovými závislostmi (např. gambling, hraní PC her).  

 

3.3.8 Spektrum poruch příjmu potravy  

Jedná se o poruchy, které jsou způsobeny rizikovými vzorci chování ve vztahu k příjmu 

potravy. Tyto poruchy s sebou nesou mnoho zdravotních, sociálních a psychologických potíží.  

 

3.3.9 Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN  

Syndrom CAN zahrnuje jakoukoli formu týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, která je pro 

naší společnost nepřijatelná. Do této oblasti spadá jak okruh programů zaměřených na prevenci 

výskytu těchto jevů, tak včasné zachycení jejich projevů včetně odpovídající intervence.  

Výše uvedené oblasti RCH a postupy realizace jejich minimalizace jsou dále rozpracovány v 

Preventivním programu školy a Krizovém plánu školy.  

 

3.4 Preventivní program školy  

Preventivní program školy (dříve Minimální preventivní program) je konkrétní dokument školy 

zaměřený zejména na výchovu a vzdělávání žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich 

osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti. Preventivní program školy je 

založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení 

celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých žáků školy. 

Preventivní program školy je zpracováván na jeden školní rok školním metodikem prevence, 

podléhá kontrole České školní inspekce, je vyhodnocován průběžně a na závěr školního roku 

je hodnocena kvalita a efektivita zvolených strategií primární prevence. Dané hodnocení je 

součástí výroční zprávy o činnosti školy. 



4 Cílové skupiny primární prevence 

Problematika rizikových projevů chování je rozsáhlá, jednotlivé jevy bývají v mnoha případech 

vzájemně provázány a jejich prevence tudíž vyžaduje systémový přístup, komplexnost, 

včasnost, vytrvalost, důslednost a pružnost.  

Působení v oblasti prevence rozdělujeme cíleně podle věku žáků do skupin: 

 

4.1 Žáci  

 

Žáci 1. – 3. třída  

Primární prevenci na 1. stupni ZŠ má na starosti především třídní učitel, který úzce spolupracuje 

s metodikem prevence. Prevence se zaměřuje především na:  

- budování a upevňování návyků zdravého životního stylu,  

- podávání a postupné doplňování základních pojmů a informací z oblasti rizikových 

projevů chování 

- budování kladných vztahů v kolektivu  

S jednotlivými tématy (např. zdraví, rodina, návykové látky, komunikace, mezilidské vztahy, 

bezpečnost, dopravní výchova atd.) se děti setkávají především v prvouce.  Při výuce lze použít 

různých metod a forem práce, např. forma her, pohádek, příběhů, besed, skupinových her, 

řešení modelových situací, skupinová práce, projektové vyučování, dramatická výchova aj.   

Žáci 4. – 6. třídy  

Prevence se v tomto věku zaměřuje zejména na všestranný rozvoj osobnosti, zdravý životní 

styl, zdravotní výchovu, dopravní výchovu, prevenci užívání návykových látek, navozování 

příznivého psychosociálního klimatu ve třídě.  

Žáci by měli např.  

- mít základní informace o návykových látkách a znát jejich základní účinky  

- mít základní dovednosti, jak čelit negativnímu tlaku vrstevníků, starších kamarádů, 

cizích osob, tlaku masových médií  

- chápat význam přátelství a umění pomáhat druhým  

- mít rozvinutou schopnost vypořádat se s odmítnutím, zklamáním a selháním   



- ze solidarity nekrýt šíření drog, šikanu ani jiné problémy ve svém okolí, třídě  

- mít své místo v kolektivu a možnost poradit se s důvěryhodným vrstevníkem nebo s 

učitelem v případě výskytu osobních problémů ve škole i v rodině 

 

Žáci 7. – 9. třídy  

Prevence se v tomto věku zaměřuje především na neustálé systematické působení na zvyšování 

příznivého klimatu v třídních kolektivech (třídnické hodiny, lyžařský výcvikový kurz, výlety 

apod.), osvětě zdravého životního stylu, zdraví, spoluúčasti žáků na dění ve škole apod.  

Žáci by měli dosáhnout těchto cílů:  

- vědět, jak jednotlivé drogy působí na organizmus 

- mít pokročilé dovednosti, jak odolat tlaku vrstevníků  

- chápat souvislosti mezi rozhodnutím a důsledky  

- chápat význam vlastního vzdělávání  

- znát možnost vyhledání pomoci při problémech 

S jednotlivými tématy se žáci potkávají napříč všemi předměty (viz ŠVP), dále při návštěvách 

filmových a divadelních představení, koncertů, kulturních programů, besed, také při účasti v 

soutěžích, např. výtvarných, sportovních, jazykových, literárních, vzdělávacích atd. Dále 

mohou žáci využít volnočasových aktivit (ve škole, v DDM apod.). 

 

4.2 Pedagogové  

 

U pedagogů je další vzdělávání zaměřeno na celý tým. Intenzivní vzdělávací aktivity jsou 

směřovány k pracovníkům, kteří zajišťují činnost školního poradenského pracoviště – 

výchovný poradce, metodik prevence. Pedagogové by měli:  

- znát standartní postupy řešení při výskytu sociálně patologických jevů  

- být pravidelně informováni o novinkách z oblasti prevence  

- soustavně sledovat projevy žáků a problémy neprodleně řešit  

- mít možnost se v oboru prevence soustavně se vzdělávat  

- mít možnost využívat knihovnu odborné literatury z oboru ve škole  



4.3 Rodiče (přátele školy)  

 

Do systému informování jsou zapojeni všichni rodiče. Zvláštní pozornost je věnována 

skupinám rodičů tříd, kde se vyskytly negativní jevy jako šikana, záškoláctví. Individuální 

pozornost je pak věnována rodičům žáků, u kterých byl zjištěn výskyt návykových látek, 

konzumace alkoholu a kouření, rodičům žáků – agresorů v případech šikany a rodičům dětí, 

které jsou ohroženy školním neúspěchem.  

Rodiče by měli:  

- úzce spolupracovat se školou při řešení problémů svého dítěte 

- pravidelně sledovat, jak a s kým jejich dítě tráví volný čas  

- mít možnost být informováni o školním dění  

- mít možnost účastnit se akcí školy  

- mít možnost využít poradenských služeb školy 

 



 5 Cíle preventivní strategie  
 

Cílem působení v oblasti prevence rizikového chování je dítě odpovědné za vlastní chování a 

způsob života v míře přiměřené jeho věku.  

 

5.1 Dlouhodobé cíle  

 

Dlouhodobé cíle:  

- systematicky rozvíjet a udržovat pozitivní školní klima (atmosféra důvěry, vzájemného 

respektu mezi všemi zúčastněnými, fungující komunikace)  

- soustavně prohlubovat a udržovat komunikaci a spolupráci s rodiči, podporovat zájem 

rodičů o dění ve škole 

- budovat návyky zdravého životního stylu 

- snižovat počet žáků experimentujících s návykovými látkami, 

- výchova ke zdravému životnímu stylu  

- rozvoj psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti 

- minimalizace šikany posilováním a rozvojem mezilidských vztahů,  

- dbát na dodržování zákona, pravidel a úmluv, být morálním vzorem   

  

5.2 Střednědobé cíle  

 

Střednědobé cíle:  

- zajistit pravidelnou a efektivní práci s třídními kolektivy, zlepšovat vztah žáků ke školnímu 

prostředí  

- rozšiřovat možnosti trávení volného času, pravidelně poskytovat co nejvíce možných 

informací i volnočasových aktivit v rámci školy i města   

- snažit se sociálně patologickým jevům předcházet, zvýšit informovanost (učitelů i žáků) v 

oblasti sociální patologie a trestně právní zodpovědnosti    

  



5.3 Krátkodobé cíle  

Krátkodobé cíle:  

- zajistit chod fungujícího preventivního týmu (školní metodik prevence, vedení školy, 

výchovný poradce, speciální pedagog, případně další členové pedagogického sboru), který se 

podílí na zdokonalování preventivního programu, zajišťuje jeho fungování, ekonomické 

zabezpečení a řeší aktuálně vzniklé závažné události z oblasti sociálně patologických jevů   

- zařazovat problematiku sociálně patologických jevů do jednotlivých předmětů, věnovat se 

prevenci v rámci pravidelných třídnických hodin   

- zajišťovat besedy, přednášky, programy věnované prevenci (vytvořit systém pokrývající 

všechny věkové kategorie žáků, navázat na spolupráci v minulém školním roce)   

- podporovat zapojení žáků do života školy (vystoupení žáků, výtvarné dílničky, výzdoba školy, 

udržování pořádku atd.), podporovat účast žáků ve školních soutěžích, olympiádách  

  



6. Způsoby realizace prevence projevů rizikového chování 
 

6.1 Hlavní aktivity 

 

Preventivní výchovně vzdělávací působení musí být nedílnou součástí výuky a života škol a 

školských zařízení. Hlavními aktivitami jsou zapojení žáků ve výchovně vzdělávacím procesu 

a školní aktivity. Samostatnou a obsáhlou kapitolu školní práce, kam je vhodné prevenci 

začlenit, tvoří aktivity mimo vyučování – zájmové kroužky, kurzy, výlety a exkurze a jiné 

programy, například adaptační pobyty, které vedou k dodržování určitých společenských 

pravidel, zdravému rozvoji osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. 

 

6.1.1  Hlavní aktivity v oblasti primární prevence  

 

Hlavními aktivitami v oblasti primární prevence na naší škole jsou:  

- průběžné sledování situace ve škole z hlediska rizik výskytu rizikového chování a 

uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených žáků  

- poskytování poradenských služeb a zajišťování poradenských služeb specializovaných 

poradenských a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a pedagogy 

- spolupráce s rodiči 

- uplatňování preventivních aktivit a programů i diferencované uplatňování aktivit 

speciálně zaměřených na jednotlivé rizikové skupiny 

- uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny, zaměřené na 

podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování 

- vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času 

- systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu  

a oblastí preventivní výchovy do tematických celků při výuce 

- odpovědnost za systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v metodikách 

preventivní výchovy 

 

 



6.1.2 Konkrétní aktivity podporující primární prevenci: 

 

- organizování společných akcí pro rodiče a žáky pro zpříjemnění klimatu a navázání 

vztahu s rodiči – např. Vánoční a Velikonoční dílničky  

- nabídka volnočasových aktivit – nabízení kroužků např. angličtina, šachy, keramika, 

florbal, hodina pohybu navíc  

- zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování 

adaptačních kurzů, výletů, exkurzí 

- účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích  

- ekologická výchova – třídění odpadu, Den Země, Uklízíme Česko apod.  

- výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných postojů 

a způsobů chování  

- akce zaměřené na zvyšování právního povědomí  

- zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, 

rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod. 

- věnovat i nadále pozornost prevenci kyberšikany, sextingu, kouření  

- schopnost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy (mentální anorexie  

- a bulimie) 

- přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS   

- akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a 

xenofobie  

 

6.2 Zařazovaná témata 

 

Práce s jednotlivými tématy projevů rizikového chování je zapracována do Školního 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – E. K. O. škola, platný od 1. 9. 2018.  

Různé aspekty preventivního působení jsou mezipředmětově koordinovány. 

 

6.3 Metody a formy práce 

 

Prevence musí být prováděna systémově a každodenně, v optimálním případě je prevence  

a zdravý životní styl přirozenou součástí života školy.  

 



6.3.1 Ve výuce  

 

Skupinová práce 

Žáci ve vyučování spolupracují ve dvojicích, ve skupinách, ve skupinách napříč třídami. Učitel 

věnuje pozornost spolupráci ve skupinách, podporuje vzájemné předávání poznatků, zapojení 

všech členů skupiny, reflektuje s žáky skupinovou práci a podporuje tak rozvoj kompetencí 

týmové práce, řešení konfliktu (učitel podporuje odpovědnost žáka za řešení konfliktu). Žáci se 

učí vést diskuzi, vyjadřovat své názory, naslouchat druhým a vhodným způsobem reagovat na 

kritiku. Jednou z možností je například vedení komunitního kruhu, ve kterém má každý právo 

diskutovat na základě pravidel diskuse, sdílet své pocity, obavy, radosti, zážitky, podněty 

k životu třídy, klást otázky.  

 

Projektové vyučování a celoškolní projekty 

V rámci projektů se žáci mohou blíže seznámit s děním kolem sebe a aktuálními tématy. 

Umožňuje intenzivní spolupráci tříd v rámci stupně. Celoškolní projekt navíc podporuje 

spolupráci žáků napříč třídami a napříč ročníky. Žáci se navzájem poznávají a dokáží 

spolupracovat starší s mladšími. Je to podstatný prvek prevence šikany starších žáků vůči 

mladším.  

 

Individualizované hodnocení, slovní hodnocení, sebehodnocení, zpětná vazba skupiny 

Žáci dostávají komplexní zpětnou vazbu od učitele. Jsou informováni o svém pokroku i 

nedostatcích. Je oceňováno úsilí žáka a míra jeho pokroku bez srovnávání s výkonem ostatních. 

Je podporován jeho individuální talent a zájem. Diferenciace výuky může probíhat 

prostřednictvím práce ve skupinách podle zaměření žáka. Pomáháme žákovi vybudovat si 

důvěru v sebe, ve vlastní síly, pozitivní vztah k okolnímu světu.  

 

4.4.2 Ostatní aktivity 

 

Ostatní aktivity jsou zastoupeny širokou paletou akcí pro žáky školy. Akcemi pro žáky jsou 

např. návštěvy divadel, exkurze, výlety, besedy a přednášky, sportovní akce, soutěže, výtvarné 



dílny, mimoškolní aktivity žáků. Většina z nich slouží také k osobnostnímu a sociálnímu 

rozvoji a výcviku v sociálních dovednostech žáků.  

 

  



 7 Personální zajištění prevence na škole  

 

Činnost školních poradenských pracovníků na školách je někdy označována termínem „školní 

poradenské pracoviště“, nejedná se však o samostatnou organizační formu nebo o jednotku v 

rámci školy, která má nebo by měla mít právní subjektivitu.  

Školní poradenské pracoviště je tvořeno činností školního metodika prevence, výchovného 

poradce a speciálního pedagoga. 

- koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole  

- pracuje s celým systémem školy (vedení, ped. sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků)  

- podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti 

žáků 

- podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek 

a negativních jevů v chování žáků 

- podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy 

a návrhy konkrétních opatření 

- pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení 

sociální klima školních tříd a potažmo celé školy 

- podílí se na přijímacím řízení 

- provádí komplexní diagnostiku orientovanou na zjišťování příčin poruch učení a 

chování 

- zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků 

- provádí edukační terapii 

- provádí prevenci školní neúspěšnosti 

- provádí krizovou intervenci 

- koordinuje kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované 

služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce…) 

- odborně a metodicky pomáhá učitelům zavádět a aplikovat pedagogickopsychologické 

poznatky do vzdělávacího procesu 

- poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu  

- zajišťuje koordinaci poskytovaných služeb s ostatními subjekty, zejména PPP, SPC, 

SVP 



- zajišťuje koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve státním i nestátním 

sektoru 

- v odůvodněných případech zprostředkovává žákům kontakt s veřejným ochráncem práv  

 

7.1 Ředitel školy  

 

Je přímo zodpovědný za prevenci a za řešení zjištěných projevů rizikových forem chování. 

Vytváří podmínky pro předcházení rozvoje rizikového chování zejména: 

- zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na primární 

prevenci rizikového chování, koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným 

vyhodnocováním Preventivního programu školy,  

- zapracováním do školního řádu a vnitřního řádu řešením aktuálních problémů 

souvisejících s výskytem rizikového chování ve škole,   

- jmenováním školního metodika prevence, pedagogického pracovníka, který má pro 

výkon této činnosti odborné předpoklady, kvalifikaci, případně mu zajistí podmínky ke 

studiu k nezbytnému výkonu specializovaných činností v oblasti prevence rizikového 

chování,   

- pro systematické další vzdělávání školního metodika v oblasti specifické primární 

prevence a pro činnost školního metodika s žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků 

ve škole,  

- podporou týmové spolupráce školního metodika, výchovného poradce, školního 

psychologa/školního speciálního pedagoga, třídních učitelů a dalších pedagogických 

pracovníků školy, 

- spoluprací s metodikem prevence v PPP a s krajským školským koordinátorem 

prevence, 

- podporou aktivit příslušného obecního úřadu zaměřených na rozvoj zdravého životního 

stylu,   

- monitorováním a vyhodnocováním realizace Preventivního programu a realizace 

dalších opatření, ve školním řádu a vnitřním řádu musí být popsána kontrolní a sankční 

opatření v oblasti rizikového chování ve škole.   

 



7.2 Výchovný poradce  

 

Výchovný poradce se věnuje na škole:  

- pomoci při řešení problémů s prospěchem  

- integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

- poradenství k tvorbě individuálních vzdělávacích plánů 

- komunikace a spolupráce se zákonnými zástupci a TU  

- spolupráce s TU a asistenty pedagogů v péči o žáky se spec. potřebami 

- spolupráce s TU při adaptaci žáků 1. ročníku  

- komunikaci a spolupráci se všemi institucemi, které se na školu obrátí při řešení 

- problémů (sociální odbor péče o dítě, policie, školskými poradenskými zařízeními SPC, 

PPP) 

-  kariérovému poradenství  

- poradenství v oblasti integrace žáků rovněž učitelům  

- zajišťuje krizovou intervenci  

- spolupracuje se školním metodikem prevence  

- vede písemné záznamy ze všech jednání v rámci činnosti výchovného poradce  

-  aktualizace kartotéky problémových žáků  

- věnuje se dalšímu vzdělávání spolu s ostatními pedagogy – výběr seminářů např. žáci s 

autistickým spektrem, PAS syndromem, šikanou…dle potřeb školy a třídních kolektivů 

- zprostředkovává nové metody pedagogické diagnostiky a intervence  

 

7. 3 Školní speciální pedagog  

 

Činnosti speciálního pedagoga na škole: 

- depistážní činnosti v hodinách 

- diagnostické a intervenční činnosti 

- individuální a skupinová práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

- trénink oslabených oblastí u žáků formou her a nápravných cvičení  

- vytváření podmínek pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

- metodické a koordinační činnosti předškolní přípravy 

- speciálně-pedagogické poradenství pro pedagogy, vyhodnocování navržených opatření 



- konzultace s rodiči budoucích i stávajících žáků  

 

7. 4 Školní metodik prevence   

 

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny příslušným právním 

předpisem.    

Metodické a koordinační činnosti 

- koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy 

- koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci  

- metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence RCH 

- koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence RCH 

- koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků 

do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců  

- koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v 

kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních 

aktivit v poradně a s odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence RCH.  

- kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a 

následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů 

- shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči 

specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů 

v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.  

- vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního 

metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.  

 

Informační činnosti  

 

- zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických 

jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární 

prevence pedagogickým pracovníkům školy.  

- prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a 

zkušeností. 



- vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence 

RCH.  

Poradenské činnosti  

- vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy RCH; poskytování 

poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování 

péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).  

- spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností 

rozvoje RCH u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových 

faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.  

- příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a 

koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a 

specializovanými školskými zařízeními.  

  

7. 5 Třídní učitel (ve vztahu k primární prevenci) 

 

- spolupracuje se školním metodikem prevence při zachycování varovných signálů, podílí 

se na realizaci Preventivního programu školy a na pedagogické diagnostice vztahů ve 

třídě 

- motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a 

dbá na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a 

pozitivního sociálního klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních 

interakcí mezi žáky třídy 

- zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem 

spolupráce školy se zákonnými zástupci nezletilých žáků třídy, 

- získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném 

zázemí. 

  



8 Přehled spolupracujících institucí a odborníků 

 

Systémová prevence předpokládá řadu spolupracujících složek. Vedle rodiny, školy a 

školských zařízení stojí Oblasti sociálně právní ochrany dětí, zdravotnická zařízení, místní 

samospráva, nestátní neziskové organizace, školní poradenské instituce, policie, zájmové 

organizace apod.    

Výčet konkrétních poradenských zařízení je uveden v příloze.  
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Krizové plány
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Krizový plán je sestaven na základ� charakteristik a doporu�ených postup� p�i �ešení sociáln�

patologických jev�, které se mohou na základní škole objevit. 

Cílem krizového plánu je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v p�ípadech 

podez�ení �i výskytu sociáln� patologických jev� mezi žáky. Krizový plán je p�ílohou Školního 

�ádu. Základem pro jeho zpracování je Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci rizikového 

chování u d�tí a mládeže �. j.: 21291/2010-28 a Metodický pokyn MŠMT k �ešení šikanování ve 

školách a školských za�ízeních �. j.: 22294/2013-1. 

V rámci prevence sociáln� patologických jev� je t�eba v�novat pozornost jakýmkoli zm�nám 

v chování �i prosp�chu, které se u jednotlivce nebo skupiny na škole vyskytnou. 

- Pokud se týká jednotlivce, promluvit si s ním v bezpe�ném a chrán�ném prost�edí a 

pokusit se zjistit p�í�inu. 

- Informovat o zjišt�ných poznatcích t�ídního u�itele, metodika prevence, výchovného 

poradce, p�ípadn� �editele školy, 

- T�ídní u�itel informuje zákonného zástupce žáka, nabídne mu pomoc p�i �ešení situace, 

p�ípadn� doporu�í poradenské za�ízení. 

- Pokud se zm�na týká celého kolektivu, p�enechat šet�ení na metodikovi prevence. 

T�ídní u�itel o zjišt�ném stavu informuje zákonného zástupce žák� s ohledem na situaci 

bu� individuáln�, nebo prost�ednictvím mimo�ádné rodi�ovské sch�zky, zákonným 

zástupc�m nabídne pomoc p�i �ešení a doporu�í poradenské za�ízení. 

Rodi�e žák� jsou pravideln� informování o prosp�chu a chování svých d�tí a mají možnost 

kdykoliv žádat vysv�tlení a objasn�ní hodnocení nebo postupu �ešení, mají možnost se kdykoliv 

obrátit na �editele školy a žádat p�ešet�ení situace. 

�

�
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- Záškoláctví 

- Šikana – po�áte�ní projevy  

- Šikana -  pokro�ilá šikana 

- Kyberšikana, která se stala b�hem výuky 

- Kyberšikana, která se nestala v pr�b�hu výuky 

- Ohrožení žáka na zdraví a život�

- Agresívní chování žák�/žáka 

- Krádež 

- Zadržení nelegální návykové látky u žáka 

- Zadržení alkoholu u žáka 
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ZÁŠKOLÁCTVÍ

Charakteristika: Za záškoláctví je považována neomluvená absence žáka p�i vyu�ování 

(absenci žáka omlouvá pedagogický pracovník na základ� písemné žádosti zákonného zástupce 

�i plnoletého žáka, vždy se souladem se školním �ádem). Jedná se o p�estupek, kterým žák 

úmysln� zanedbává školní docházku a porušení školního �ádu. Rozlišujeme n�kolik kategorií 

záškoláctví: pravé záškoláctví (úmyslné, bez v�domí rodi��), záškoláctví s v�domím rodi��, 

skryté záškoláctví (s v�domím rodi��), záškoláctví s klamáním rodi��, út�ky ze školy, odmítání 

školy, pozdní p�íchody. 

Primární prevence záškoláctví 

• Prost�ednictvím školního vzd�lávacího programu je t�eba posilovat u žák� kladný vztah 

ke škole, vzd�lávání, ke svým spolužák�m a u�itel�m, nabízet pozitivní vzory chování 

a posilovat zdravé klima školy, nabízet žák�m atraktivní školní i mimoškolní zájmové 

�innosti.

• Žáky a rodi�e je t�eba d�sledn� seznámit se školním �ádem, aktivn� s rodi�i 

spolupracovat, vhodn� motivovat žáky ke studiu.

Doporu�ené rady p�i zjišt�ní záškoláctví 

• Zjišt�ní p�í�iny 

• Spolupráce s rodi�i, s výchovným poradcem a metodikem prevence. 

• Navodit zm�nu, naplánovat opat�ení, aby se situace neopakovala. 

ŠIKANA 

Charakteristika: Šikana je agresivní chování ze strany žáka/� v��i žákovi nebo skupin� žák�

�i u�iteli, které se v �ase opakuje (nikoli nutn�) a je založeno na v�domé, zám�rné, úmyslné a 

obvykle skryté snaze ublížit fyzicky, emocionáln�, sociáln� a/nebo v p�ípad� šikany u�itele také 

profesionáln�. Šikana je dále charakteristická nepom�rem sil, bezmocnosti ob�ti, nep�íjemností 

útoku pro ob�� a samoú�elnost agrese. 

Podoby šikany:  

• P�ímá šikana – m�že mít podobu fyzickou, verbální nebo neverbální 
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• Nep�ímá šikana – má za cíl zp�sobit emocionální a psychologické utrpení a poškodit 

sociální statut ob�ti. 

• Kyberšikana = elektronická šikana – nap�. zakládání falešných profil� na jméno žáka �i 

u�itele, rozesílání vulgárních nebo výhružných koláží s tvá�í žáka nebo u�itele, 

prezentace ponižujících videí, rozesílání výhružných SMS nebo e- mail� apod.  

Hranice šikany, která odlišuje šikanování od škádlení nebo agrese, bývá n�kdy nez�etelná. 

Jedním z rozlišujících prvk� je schopnost žáka škádlení op�tovat, bránit se mu, zastavit ho. 

P�ímé varovné signály šikanování mohou být nap�.: 

- posm�šné poznámky na adresu žáka, poko�ující p�ezdívky, ponižování, hrubé žerty na 

jeho ú�et, nap�. z d�vodu etnicity, sexuální orientace, náboženského vyznání apod. 

- kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejm. pronášené nep�átelským, nenávistným tónem 

- nátlak na žáka, aby dával v�cné nebo pen�žní dary šikanujícímu nebo za n�j platil 

- p�íkazy, které žák dostává od jiných spolužák�, zejména pronášené panova�ným 

tónem a skute�nost, že se jí pod�izuje 

- nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných �in� �i k nucení spoluú�asti na 

nich 

- strkání, š�ouchání, hon�ní, rány, kopání, které t�eba nejsou zvláš� silné, ale je 

nápadné, že je ob�� neoplácí 

- rva�ky, v nichž jeden z ú�astník� je z�eteln� slabší a snaží se uniknout 

- žák se snaží bránit cestou zvýšené agrese, podrážd�nosti, odmlouvání u�itel�m apod, 

Nep�ímé varovné signály šikanování mohou být nap�.:  

- žák je o p�estávkách �asto osamocený, ostatní o n�j nejeví zájem, nemá kamarády 

- p�i týmových sportech bývá jedinec volen do družstva mezi posledními 

- p�i p�estávkách vyhledává blízkost u�itel�

-  má-li žák promluvit p�ed t�ídou, je nejistý, ustrašený 

- p�sobí smutn�, neš�astn�, stísn�n�, mívá blízko k plá�i 

- stává se uzav�eným 

- jeho školní prosp�ch se n�kdy náhle a nevysv�tliteln� zhoršuje 

-  jeho v�ci jsou poškozené nebo zne�išt�né, p�ípadn� rozházené 
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- zašpin�ný nebo poškozený od�v 

- stále postrádá n�jaké své v�ci;  

- odmítá vysv�tlit poškození a ztráty v�cí nebo používá nepravd�podobné výmluvy  

- m�ní svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy 

-  za�íná vyhledávat d�vody pro absenci ve škole 

- od�eniny, mod�iny, škrábance nebo �ezné rány, které nedovede 

uspokojiv� vysv�tlit 

Primární prevence šikany: 

- U�itelé vedou systematicky a d�sledn� žáky k osvojování zásad mezilidských vztah�, 

u�í je respektovat identitu a individualitu jedince. 

- Pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého �lov�ka. 

- Všichni u�itelé by m�li vnímat vztahy mezi žáky, atmosféru v t�ídních kolektivech, kde 

p�sobí, jako nesdílnou sou�ást své práce. 

- Svým chováním se podílí na prevenci šikanování ve t�ídách, monitorují sociální klima 

ve t�íd�, neprodlen� reagují na nevhodné chování mezi d�tmi. 

- Školní metodik prevence spolupracuje s dalšími organizacemi a organizuje preventivní 

akce proti šikanování a rasové nesnášenlivosti. 



�

�

��

�

Krizový plán pro záškoláctví 

ZÁŠKOLÁCTVÍ  

Stanovit pravidla 

a dodržovat je 

Zjistit p�í�inu zameškaných hodin

Spolupracovat s VP a MP 

Oznámit vedení školy V p�ípad� nutnosti oznámit OSPOD

Informovat rodi�e, porovést zápis

Navrhnout sankce v souladu se školním 
�ádem 
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ŠIKANA 

- po�áte�ní projevy 

8. Rozhovor s rodi�i ob�ti 

T�ídní sch�zka 

Práce s celou t�ídou 

1. Odhad závažnosti a formy šikany 

2. Informovat TU, MP, VP, �Š 

3. Rozhovory: 

- s tím, kdo šikanu oznámil

-s ob�tí šikany 4. Nalezení vhodných sv�dk� a 
individuální rozhovory se sv�dky

(nep�ípustné je spole�né vyšet�ování 
agresor� a sv�dk� a konfrontace ob�ti 

s agresory) 

5. Ochrana ob�ti

6. P�edb�žné vyhodnocení a volba ze 
dvou typ� rozhovoru: 

- rozhovor s ob��mi a rozhovor s 
agresory (sm��ování k metod�

usmí�ení)

- rozhovor s agresory (sm��ování  k 
metod� vn�jšího náttlaku) 

7. Realizace vhodné metody

- metoda usmí�ení

- metoda vn�jšího nátlaku (výchovný 
pohovor s agresorem a jeho rodi�i) 

T�ídní  hodina 

- efekt metody usmí�ení 

- oznámení potrestání agresor�
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ŠIKANA 

- pro výbuch skupinového 
násilí p�i pokro�ilé šikan�

Sank�ní opat�ení dle Š�

1. První kroky pomoci 

- zvládnutí vlastního šoku, bleskový 
odhad závažnosti a formy šikany 

2. P�íprava podmínek pro vyšet�ování

- zalarmování pedagog�, informování 
vedení školy 

- zabrán�ní domluv� na k�ivé 
skupinové výpov�di 

3. Pokra�ující pomoc ob�ti 

- p�ivolání léka�e, psychologa 

4. oznámení Policii �R 

5. Navázat kontakt na specialistu na 
škikanování 

Informovat rodi�e 

6. Vyšet�ování 

- rozhovor s ob�tí, informátory, 
sv�dky, agresory 

(nekonfontovat ob�� a agresora) 

7. Náprava

- metoda vn�jšího nátlaku 

- zm�na konstalace skupiny 



�

�

���

�

��������	
���	����������������	������������� �

KYBERŠIKANA

- ve škole  

8. Práce s celou t�ídou 

1. Zajistit ochranu ob�ti 

- zklidnit ob�ti, doporu�it, aby 
ukon�ila komunikaci s agresorem

- zajistit, aby kyberšikana nadále 
nepokra�ovala 

2. Ihned informovat TU, VP, MP, �Š 

3. Zajistit dostupné d�kazy s 
podporou IT odborníka a provést 

zápis 

- uložit, vytisknout, vyfotit 

4. Incident vyšet�it a vyhotovit zápis

- kde, kdy a jak incident probíhal 

5. Informovat rodi�e ob�ti i a agresora 

- pou�it rodi�e, jaký bude postup 
�ešení na úrovni školy 

Informovat OSPOD, Policii �R 

6. Zkonzultovat �ešení s dalšími 
institucemi 

- konzultace trest� - z�izovatel, �ŠI 

7. Ud�lení sankce dle Š�
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KYBERŠIKANA

- mimo  školu 

8. Neud�lovat sankce!  

1. Zajistit ochranu ob�ti 

- zklidnit ob�ti, doporu�it, aby 
ukon�ila komunikaci s agresorem

- zajistit, aby kyberšikana nadále 
nepokra�ovala 

2. Ihned informovat TU, VP, MP, �Š 

3. Zajistit dostupné d�kazy s 
podporou IT odborníka a provést 

zápis 

- uložit, vytisknout, vyfotit 

4. Incident vyšet�it a vyhotovit zápis

- kde, kdy a jak incident probíhal 

5. Informovat rodi�e ob�ti i a agresora 
a doporu�it jim další odborníky, nap�. 

právníky, policii

6. Informovat OSPOD, Policii �R 

7. Práce se t�ídou - preventivní 
t�ídnické hodiny 
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OHROŽENÍ ŽÁKA NA 
ZDRAVÍ A ŽIVOT	

1. �ítomný pedagog neopouští ohroženého 
žáka 

2. Pedagog volá rychlou záchrannou službu

3. P�ítomný pedagog informuje �Š, TU, MP   

4. T�ídní u�itel nebo MP informuje zákonné 
zástupce žáka g

5. P�ítomný pedagog/ TU provede zápis do 
knihy úraz�  

V p�ípad� nutnosti provede MP zápis
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AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ 
ŽÁKA/ŽÁK


1. Rozpoznání situace 

snažit se o zklidn�ní situace a zajišt�ní 
bezpe�nosti pro ostatní žáky a pedagogické 

pracovníky 

2. Žák odchází s vyu�ujícím do sborovny 

3. ostatní žáci jdou do volné u�ebny 
/vlastní t�ídy 

4. p�ítomný pinhed informuje �Š, MP, VP 

5. Podle vyhodnocení situace (vyhodnotí 
TU, MP, VP, �Š) jsou informování: 

- zákonní zástupci žáka

- Policie �R

- OSPOD 

6. TU/MP/VP provede rozhovor se žákem,  
dle podt�eby i s ostatními spolužáky, 

provede zápis 

7. Ud�lení sankcí dle Š�
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KRÁDEŽ 

1. Ihned informovat �Š, MP, VP  

2. Analyzovat p�í�iny, provést zápis

3. Zjistit p�í�inu krádeže 

4. Informovat rodi�e poškozeného i 
pachatele 

5. U náhrady škody by m�la být 
preferovaná náprava vztahu mezi 

poškozeným a pachatelem (omluva, 
vrácení, náhrada) 

5. Ud�lení  sankce v souladu se školním 
�ádem  

6. Pokud se žák krádeží dopouští 
opakovan� a škola již vy�erpala všechna 
káze�ská opat�ení, je t�eba p�ípad ohlácit 

na OSPOD
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ZADRŽENÍ NELEGÁLNÍ 
�ÁVYKOVÉ LÁTKY

U ŽÁKA 

1. Zabavyt nelegální návykovou látku, 
alkohol 

(látku netestetovat!) 

2. Ihned informovat �Š, MP, VP 

3. Odvést žáka do sborovny a vy�kat s 
ním do p�íchodu MP 

4. Nalezenou látku uložit do obálky a: 

- popsat místo nálezu

- napsat �as a datum nálezzu

- p�elepit obálku a orazit razítkem 
školy 

- opat�it podpisy zú�astn�ných 

- obálku uzamknout u �Š 

5. Interven�ní rozhovor se žákem 

- pokud je žák intoxikován/neschopen 
rozhovoru kontaktovat první pomoc

- p�edat látku léka�i 

- informovat rodi�e a poskytnout 
informace o možnostech odborné 

pé�e 

6. Informovat Policii �R, rodi�e žáka  

7. Provést písemný záznam s 
vyjád�ením a podpisy 

P�ítomní: pedagog, MP, �Š, žák

8. Vyvodit sankce dle Š�
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ALKOHOL U ŽÁKA 

8. Vyvodit sankce dle Š�

1. Zabavit alkohol

(netestovat) 

2. Informovat �Š, MP, VP 

3. Odvést žáka do sborovny a vy�kat s 
ním do p�íchodu MP 

4. Nalezenou látku uložit do obálky a: 

- popsat místo nálezu

- napsat �as a datum nálezzu

- p�elepit obálku a orazit razítkem 
školy 

- opat�it podpisy zú�astn�ných 

- obálku uzamknout u �Š 

5. Interven�ní rozhovor se žákem 

- pokud je žák intoxikován/neschopen 
rozhovoru kontaktovat první pomoc

- p�edat látku léka�i 

- informovat rodi�e a poskytnout 
informace o možnostech odborné 

pé�e v

6. V p�ípad� opakovaného nálezu u 
téhož žáka informovat OSPOD.

Informovat zákonné zástupce žáka

7. Provést zápis s vyjád�ením a 
podpisy 

P�ítomní: pedagog, MP, �Š, žák 


