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Úvod
1. Charakteristika školy
Jsme úplnou sídlištní školou pavilónového typu se sportovními třídami zaměřenými na
atletiku. Škola zahájila provoz v roce 1969. Od roku 1994 jsme už jako právní subjekt
připojili k ZŠ i dvě sousední mateřské školy a tím byl vytvořen největší školský komplex
na okrese. Kapacita školy je nyní 710 žáků v ZŠ , 203 v MŠ, 240 ve školní družině. Ke
škole patří školní jídelna základní školy a školní jídelna mateřské školy s kapacitou 1 340
stravovaných . ZŠ dále sdružuje odloučená pracoviště – 3 výdejny stravy v MŠ.
Ředitelem školy je od roku 1989 PaedDr. Jan Krchňavý, metodik prevence je od 1.9. 2017
Mgr. Iva Ficová. Od školního roku 2016 se ve škole vyučuje ve všech ročnících podle
ŠVP Základní školy Jana Železného, který nese název:“ IMPULS“.
V současnosti škola vzdělává 710 žáků ve 28 třídách, z čehož jsou 4 sportovní třídy –
vždy jedna v každém ročníku druhého stupně. V MŠ je zařazeno 194 dětí v 7 odděleních.
Vybavení školy
Každá třída má svou kmenovou učebnu; odborné učebny sloužící k moderní výuce jsou
na II. stupni – dvě učebny informatiky, čtyři jazykové učebny. Pro výuku tělesné výchovy
a pohybových aktivit slouží hřiště s atletickým umělohmotným oválem, atletickými
sektory, asfaltovým hřištěm na házenou, volejbalovým hřištěm s umělou trávou, dva
tenisové kurty. Využívá se posilovna a sauna. Škola má dvě tělocvičny – nově
rekonstruovanou velkou tělocvičnu na hry a menší gymnastickou tělocvičnu.
Školní družina využívá kmenové třídy. Kromě hřišť a vycházkových dvorů využívá též
hřišť v MŠ.
Třídy, kabinety a odborné učebny jsou solidně vybaveny pomůckami, audiovizuální
technikou a nábytkem v rámci hygienických norem. Třídy na 1. stupni jsou vybaveny
interaktivními tabulemi. I na 2. stupni se využívají dataprojektory a interaktivní tabule.
Prostory pro společné stravování jsou na dobré úrovni.

2. Charakteristika a cíle PPŠ
Preventivní program školy a školní preventivní strategie vychází z Metodického doporučení k
primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských
zařízeních Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (č.j. 21291/2010-28).

Hlavní východiska pro zpracování PPŠ:

STRATEGIE



Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období
2013-2018
Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018, č.j.431/10



Strategie prevence kriminality na léta 2016 – 2020



Krajský plán primární prevence na léta 2015-2018

ZÁKONY


561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) - ve znění zákona č. 178/2016 Sb., s účinností ke dni 1. září 2016



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. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o
změně dalších zákonů



Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 94/ 1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů



Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů



Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů



Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

VYHLÁŠKY


VYHLÁŠKA 27/2016: Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných



vyhláška 197/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky



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



Vyhláška č. 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních



Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů



Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Metodické doporučení k primární
prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: 21291/2010-28



Novela 412/2006 Vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků č. 317/2005 Sb.

METODICKÉ POKYNY A DOPORUČENÍ


Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany
ve školách a školských zařízeních (č.j. MŠMT-21149/2016)



Metodické doporučení k prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách
a ve školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 + přílohy pro jednotlivé typy rizikového
chování : 1. návykové látky,2. rizikové chování v dopravě, 3. poruchy příjmu potravy,
4. alkohol,5. syndrom CAN, 6. školní šikanování, 7. kyberšikana, 8. homofonie, 9.
extremismus , rasismus, xenofobie, antisemitismus, 10. vandalismus, 11. záškoláctví

12. krádeže, 13. tabák, 14. krizové situace spojené s násilím, 15. netolismus , 16.
sebepoškozování, 17. nová náboženská hnutí, 18. rizikové sexuální chování, 19.
příslušnost k subkulturám, 20. domácí násilí, 21. hazardní hraní


Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti
projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14423/99-22



Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků
z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j.: 10194/2002 –14



Metodický pokyn MŠMT ČR k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků
z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j. 10 194/2002- 14



Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005-25



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

související normy:


Zákon o sociální potřebnosti č. 422/2003 Sb. (novela zákona č. 482/1991 Sb.) –
ohlašovací povinnost školy při neomluvených hodinách



Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. (změny - platné znění od
1.1.2015 – více o ohlašovací povinnosti školy



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,
č.j.: 25884/2003-24



Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
č. 218/2003 Sb. platné znění od 1.6.2015

Cílem Preventivního programu školy (dále jen PPŠ) je orientace na osobnost žáka a jeho
začlenění do kolektivu, na vytváření kvalitních mezilidských vztahů, čímž lze předcházet
negativním sociálním jevům.

1. Program si klade za cíl zejména zkvalitnit práci v třídním kolektivu, také velmi úzkou
spolupráci mezi třídním učitelem, metodikem prevence a výchovným poradcem.

2. Program je určen pro žáky a jejich zákonné zástupce a pro všechny pracovníky školy.
3. Zvýšenou pozornost věnuje dětem se specifickými vývojovými problémy a rizikovým
chováním, zejména záškoláctví, problémové chování, soužití v kolektivu a
diagnostikované SPCH.

Na realizaci MPP se aktivně podílejí všichni členové pedagogického sboru, tedy nejen
vyučující, ale také vychovatelky ŠD a zapojeni jsou i hospodářští pracovníci školy, neboť i
oni ovlivňují celkové klima školy.

Dlouhodobé cíle vyplývající ze vstupních informací


vést žáky k dodržování stanovených pravidel (zejména pravidel školního řádu a
slušného chování)



eliminovat vulgarismy a nadávky mezi žáky



vést žáky k ochraně zdraví, budovat postoje k odmítání alkoholu a omamných
psychotropních látek a jedů



vést žáky k vzájemné pomoci a ohleduplnosti



vychovávat žáky ke správným hodnotám, vést je k občanské a právní odpovědnosti za
sebe a svá jednání



zapojit školu do projektů



vést žáky k postojům proti rasismu



učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě
(zaměřit se na činnostní učení s využitím v praxi)

Střednědobé cíle vyplývající z dlouhodobých cílů


průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole z hlediska rizikového
chování - klást důraz na prevenci



uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených na jednotlivé
rizikové skupiny žáků



prezentace školy prostřednictvím webových stránek a jiných aktivit



vzdělávat pedagogy v oblasti prevence školního násilí



práce třídního učitele s třídním kolektivem a řešení konfliktních situací mezi žáky,
komunikace učitel – žák



účast rodičů na formálních i neformálních akcích školy

Krátkodobé cíle vyplývající ze střednědobých cílů


vést žáky k sebehodnocení



posilovat pozitivní vztahy v jednotlivých třídách



vést děti ke vzájemné toleranci



zachytit děti z rizikových prostředí



postupné snižování neomluvené absence, zejména u žáků vyšších ročníků




snažit se o to, aby se rodiče zabývali problémy svých dětí a pomáhat jim při hledání
řešení
předat žákům přehled o všech nebezpečích a rizikových formách chování



celoročně a ve všech předmětech na toto téma diskutovat



připravit je na možnost setkání se špatným člověkem, drogou a jiným nebezpečím,
umět odmítat a reagovat
naučit žáky najít a poskytnout pomoc, umět komunikovat s linkami pomoci a vyhledat



je

3. Cílové skupiny


žáci 1. stupně



žáci 2. stupně



pedagogičtí, popř. nepedagogičtí pracovníci školy



zákonní zástupci

4. Propagace
Informace o propagaci rizikového chování mohou všichni zúčastnění nalézt v těchto zdrojích:


na webových stránkách školy je zveřejněn obsah PPŠ



nástěnka Prevence v přízemí školy ZŠ Jana Železného

5. Zaměření PPŠ
Náš PPŠ vychází z Preventivní strategie a dlouhodobý preventivní plán Základní a
mateřské školy Jana Železného a příslušné legislativy (viz. Příloha 6 ). Je zaměřen na
prevenci, evidenci a eliminaci rizikového chování, vytváření zdravého sebevědomí žáků,
teambuilding žákovských kolektivů i jako předcházení rizikového chování a vytváření
komunikativního prostředí na škole.
S PPŠ jsou seznámení všichni pedagogičtí pracovníci, kopie je umístěna ve sborovně, na
www stránkách školy a u ŠMP. Aktuální informace jsou průběžně sdělovány třídním
učitelům. Rodiče jsou seznámeni s PPŠ na třídních schůzkách a prostřednictvím www
stránek, žáci prostřednictvím třídních učitelů.
6. Obecné zásady PPŠ (všichni učitelé, popř. nepedagogičtí pracovníci)


vytvářet příjemné a klidné mikroklima školy



vytvářet optimální podmínky pro vzdělávání žáků



včas odhalovat a podchycovat poruchy vývoje, učení a chování u žáků



soustavně a pečlivě sledovat vývojové a individuální potřeby žáků



posilovat zdravou sebedůvěru žáků



učit žáky překonávat problémy a zátěžové situace



rozlišovat hierarchii hodnot



navázat úzký kontakt mezi školou a rodiči



propagovat a nabízet dětem sport i jinou zájmovou činnost pro smysluplné využití
volného času (kroužky ve škole)
ujasňovat žákům nenásilnou formou smysl života



7. Hodnocení Preventivního programu školy
Průběžné vyhodnocování
Průběžné vyhodnocování představuje vedení záznamů o realizovaných aktivitách v průběhu
školního roku s jejich stručným hodnocením – zakládá ŠMP, kopie VŠ.
Další postupy: dotazníkové šetření, pozorování, analýza realizace a efektivity PPŠ.
Na závěr školního roku bude vypracováno souhrnné písemné hodnocení PPŠ:
A: 1. Stručné shrnutí – komentář (realizované akce, současná situace na škole)
2. Popis metod využitých k hodnocení
B: Klady a zápory realizovaných akcí a PPŠ jako celku
1. Podařilo se:
2. Nepodařilo se, případně popis problému, který vyvstal
SWOT analýza
3. Přehled sociálně nežádoucích jevů, které se během školního roku
vyskytly a jejich řešení
4. Závěr – na co je třeba se zaměřit v dalším období (v dalším školním roce)


Plánovaná činnost ŠMP 2017/2018
Garantem PPŠ je Školní metodik prevence – Mgr. Iva Ficová. V rámci své činnosti
připravuje

Preventivní

program

školy

(PPŠ)

a

jeho

realizaci

na

škole.

O programu jsou informováni všichni učitelé, rodiče (při třídních schůzkách), žáci
(v hodinách) a prostřednictvím internetu i široká veřejnost. Mimo přípravy PPŠ připravuje
projekty primární prevence přímé činnosti a projekty primární prevence nepřímé činnosti.
Celá tato činnost je ve spolupráci s pedagogy školy.
Preventista spolupracuje s výchovným poradcem, třídními učiteli a ostatními pedagogy,
dále s PPP a SPC Prostějov, OPPP a dalšími odborníky, institucemi a organizacemi. O
průběhu naplňování PPŠ informuje vedení školy a spolu s ním pravidelně vyhodnocuje
aktuální situaci ve škole.
Září – červen


zpracování krátkých aktuálních zpráv od TU



představení ŠMP všem žákům školy a informovat je o činnosti ŠMP



zřízení informativní nástěnky



dílčí kontrola PPŠ



porada s VP a VŠ



kontrola a vyhodnocení schránky důvěry – každý týden



studium pro školní metodiky primární prevence – Olomouc



průběžná praxe v jiných školských zařízeních



zapojování se do soutěží a akcí školy



hodnocení PPŠ, tvorba PPŠ



vypracování Online VÝKAZNICTVÍ



plán preventivních aktivit na školní rok 2017/2018



SWOT analýza tříd – podklady zpracované od TU



Dotazníky



Besedy



Preventivní programy

Preventivní programy realizované na ZŠ Školním metodikem prevence a odborníky
Září-říjen
-

Adaptační setkání žáků 6. tříd (jednodenní akce zaměřená na posílení vztahové
problematiky), Mgr. I. Ficová, PhDr. K. Kalabisová

Říjen
-

Program proti šikaně – 4. třídy, Mgr. V. Recová, Mgr. I. Ficová

Listopad
-

Program proti šikaně – 6. třídy, Mgr. V. Recová, Mgr. I. Ficová

-

Kyberšikana – 5. třídy, Mgr. K. Tlamycha, Mgr. I. Ficová

Prosinec – leden
-

Kyberšikana – 7. Třídy, Mgr. K. Tlamycha, Mgr. I. Ficová

-

DO DNA ( alkoholové závislosti) – 8. Třídy, Mgr. V. Recová, Mgr. I. Ficová

Únor
-

SAMI (poruchy příjmu potravy) – 8. třídy, Mgr. I. Ficová

Březen – duben
-

Divadlo Fórum (protidrogová prevence) – 9. Třídy, Mgr. V. Recová, Mgr. I. Ficová


Metody a formy práce preventivních aktivit
Samotné optimální klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí jsou základem prevence a lze je
realizovat s podporou vedení školy a celého pedagogického sboru, nosná část je na
třídních učitelích, kteří jsou denně se žáky a včas informují ŠMP.
Příklady používaných metod při aplikaci prevence:


aktivní sociální učení



rozhovor



výklad (informace)



samostatné práce (výtvarné práce, koláže, slohové práce na dané téma, referáty,
informace z tisku, projekty…)



přednášky, besedy s učitelem, pozvanými odborníky



diskuse, vyjadřování a obhajování vlastního názoru



dramatická výchova



hry na sebepoznání



situační hry, hraní rolí, sociální hry



trénování odmítání nabídky drog



párová a skupinová práce ve třídě



nácvik verbální a neverbální komunikace



komunitní kruhy



dotazníky



výtvarné soutěže na téma: zdravá výživa, práva dítěte



vytvoření vlastních pravidel žáků pro soužití ve třídě



vytvoření důvěry mezi žáky a mezi žáky a učiteli



umožňovat žákům zažívat úspěch, radost, vítězství



samostatná práce



skupinová práce ve třídě i napříč třídami



projekty na preventivní téma



dokumentární filmy s tématy prevence a následná reflexe



interaktivní programy

Formy práce:
Vedení školy, VP a ŠMP


Aktuální informace pro všechny pedagogické pracovníky školy (pracovní porady,
další vzdělávání pedagogických pracovníků, informační schůzky mezi pedagogy).



Seznámení s nejdůležitějšími poznatky a závěry ze seminářů, školení metodika
ŠMP, výchovné poradkyně, vedení školy.

Třídní učitelé


Pravidelná třídní setkávání.



Různé školní akce, kde si navzájem kolektiv pomáhá.



Pravidelné sledování školní docházky, ověřování pravosti omluvenek konzultace
s ošetřujícími lékaři.



Sledování psychického stavu žáků (agresivita, smutek, vyčlenění ze školního
kolektivu náladovost).



Sledování vzájemných vztahů mezi žáky v třídních kolektivech.



Využívání sociometrických metod ve třídě.



Sledování fyzického stavu žáků (původ zranění žáků a jejich přešetření konzultací s
rodiči).

Všichni pedagogové


Sledování fyzického stavu žáků.



Další řešení jednotlivých případů záškoláctví.



Vyšetřování rvaček a agresivního chování žáků.



Řešení všech forem vandalismu, násilného chování a šikany.



Sledování symboliky drog a extrémistických organizací u žáků (přívěsky,
oblečení).
Poskytování individuální péče žákům.





Věnovat pozornost žákům se specifickými poruchami učení, ale i žákům
mimořádně nadaným.
Cíleně zařazovat témata prevence do výuky.



Důsledně postihovat přestupky proti školnímu řádu a konzultovat je s rodiči.

Spolupráce s mimoškolními subjekty
Účast se žáky


exkurze



besedy



účast na výchovně vzdělávacích akcích

Účast pedagogů


další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP)



studium odborných časopisů /Prevence/ a literatury



konzultace s PPP, VP, PČR, ŠMP….

Spolupráce se žáky


rozvoj kompetencí žáků (rozvoj osobnostních kvalit, rozvoj v oblasti mediální
výchovy, rozvoj osobnostních kvalit)



respektování lidských práv, odlišnosti jednotlivců



dbát na dodržování školního řádu



být odpovědni za své chování



spoluvytváření přátelské atmosféry ve třídě i ve škole



podpora zdraví prospěšných aktivit



vhodné využívání volného času



školní časopis



možnost využití školní Schránky důvěry



informační nástěnka ŠMP



zavedení zájmových kroužků pro žáky s cílem smysluplně využít volný čas


Další vzdělávání učitelů
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá v rámci aktuální nabídky seminářů
DVPP. Náklady na vzdělávání pedagogů hradí škola. Seminářů se zúčastňuje nejen ŠMP Mgr.
Iva Ficová a výchovná poradkyně Mgr. Hana Krejčová, ale dle zájmu a potřeby i další
pedagogové, zejména pak třídní učitelé.
Poznatky získané na seminářích jsou individuálně využívány a dále předávány ve výuce
a ostatních aktivitách. ŠMP spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, ostatními
pedagogy, rodiči a institucemi. Základní proškolení pedagogů k vybraným tématům (šikana,
kyberšikana, drogová problematika) provádí ŠMP.
Ve výuce jsou využívány internetové portály s tématikou drog (www.odorgach.cz,
http://www.drogy.cz), šikany a kyberšikany (http://www.e-bezpeci.cz), popř. další. ŠMP má
stanovené konzultační hodiny pro žáky, rodiče a pedagogy.


Zprávy a novinky pro rodiče a žáky
Informování rodičů a žáků probíhá formou:


žákovská knížka, informační letáky



konzultační hodiny ŠMP a VP



nástěnka prevence v přízemí školy



třídní schůzky



internetové stránky školy – školní metodik prevence



besedy a aktivity s preventivní tématikou



výstavky žákovských prací


Vzájemná spolupráce s jinými specialisty
Spolupráce s institucemi:


PPP a SPC Olomouc, pracoviště Prostějov



Policie ČR



Městská policie



OSPOD



P-Centrum Olomouc



Podané ruce - Prostějov

Spolupráce s různými odborníky:


Oblastní metodik prevence PPP Prostějov - Mgr. Vlasta Recová



Školní psycholog na ZŠ Palackého Prostějov a GJW Prostějov - PhDr. Kristína
Kalabisová



lékaři


Úkoly pro pedagogické pracovníky

1. Všeobecná specifická primární prevence v rámci výuky na ZŠ
nauková složka vzdělávání

Základní škola Jana Železného pracuje nyní podle ŠVP ,,IMPULS“. Tato složka vzdělávání je
dále rozpracovány do konkrétních vzdělávacích plánů pro jednotlivé ročníky a předměty. Zde
jsou zapracovány témata vztahující se k primární prevenci v naukové složce. Touto prevencí
projdou všechny třídy v rámci své základní povinné školní docházky. Konkrétní zařazení
témat viz Příloha 5.

a) 1. stupeň
Na prvním stupni má všeobecnou specifickou primární prevenci na starosti třídní učitel, záleží
tedy do značné míry na jeho osobnosti, jak bude pracovat, do kterých předmětů zařadí
příslušná témata. Jedná se především o prvouku, přírodovědu a vlastivědu, dále pak o český
jazyk, výtvarnou výchovu a tělesnou výchovu. Učitelé je mají zapracovány do KVP. Mohou
také využít konzultace se ŠMP.
Hlavní cíle všeobecné specifické primární prevence 1. stupně ZŠ:


vést žáky ke zdravému životnímu stylu (rodiny, lidské tělo, péče o zdraví, zdravá
výživa, partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy, zdravé vztahy v rámci
třídních kolektivů)



poukázat na nebezpečí kouření, alkoholu a dalších návykových látek – využití nabídky
preventivních programů (Normální je nekouřit)



věnovat pozornost včasnému odhalování SP, SPCH či jiných postižení



propagace sportu a zájmových činností – kroužky ve škole

b) 2. stupeň
Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci, zejména proto, aby byla zařazena a
probrána všechna témata, a přitom nedošlo k jejich překrývání a přesycování žáků
informacemi. S tématy z oblasti primární prevence se pracuje zejména v hodinách výchovy ke
zdraví, výchovy k občanství, přírodopisu, chemie, v českém jazyce, tělesné a výtvarné
výchově.

Hlavní cíle všeobecné specifické primární prevence 2. stupně ZŠ:


poukázat na nebezpečí drog (využít nabídku preventivních programů), návykové látky
a nástrahy reklamních triků



vést žáky k péči o tělesné a duševní zdraví



nenechat si ublížit, dát přednost zdraví a životu



zaměřit se na systematickou profesní přípravu



civilizační choroby – možnost, jak jim předcházet



agresivita a její formy, domácí násilí, šikana – příčiny a prevence



osobní bezpečí, dětská krizová centra, Linka bezpečí



zdravé sexuální chování, odlišnosti



smysluplné využití volného času

2. Všeobecná specifická primární prevence mimo výuku na ZŠ
výchovná složka vzdělávání

Hlavní cíle pro oba stupně jsou:


zajišťovat důsledné kontroly zaměřené na prevenci kouření, užívání alkoholických
nápojů a návykových látek v celém areálu školy (důsledkem je zvýšení pedagogických
dozorů v budově školy)



sledovat často se opakující krátkodobé absence žáků – prevence záškoláctví



věnovat pozornost problematickým žákům nebo jednotlivcům, odhalovat nevhodné
chování mezi žáky (šikana)



pravidelná práce s kolektivem, alternativní metody práce



výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních



zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech – teambuilding



budování zdravých kamarádských vztahů a potlačování nežádoucích jevů v kolektivu



sledování jednotlivců nezařazených v kolektivu, hledání příčin vzniku jevu


Specifická primární prevence školy ZŠ Jana Železného
Preventivní aktivity, které je možné zařadit do výuky, se ve výuce aplikují. Aktivity nad rámec
běžné výuky jsou realizovány ŠMP a OMP zdarma. Na úhradě dalších aktivit se podílejí žáci
a škola.

Tyto preventivní programy jsou zaměřeny na předcházení rizikového chování. Specifickou
primární prevenci můžeme označit jako jakési opatření, které staví základy preventivní
ochrany. Děti a žáky se snažíme poučit o určité prevenci a tím se předchází rizikovému
chování v průběhu svého vývoje. Připravujeme žáky na to, co se všechno může stát. Tato
prevence se aplikuje v rámci celé školní docházky. Všechny aktivity také vedou k posílení
třídních kolektivů, k vytváření zdravého klimatu ve škole, k smysluplnému využití volného
času, k upevňování vztahů mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a veřejností.

1. Preventivní programy realizované na ZŠ metodikem prevence a s ostatními odborníky
Září - květen – Kočičí zahrada – 2. třídy
Září-říjen
Adaptační setkání žáků 6. tříd (jednodenní akce zaměřená na posílení vztahové

-

problematiky), Mgr. I. Ficová, PhDr. K. Kalabisová
Říjen
Program proti šikaně – 4. třídy, Mgr. V. Recová, Mgr. I. Ficová

-

Listopad
-

Program proti šikaně – 6. třídy, Mgr. V. Recová, Mgr. I. Ficová

-

Kyberšikana – 5. třídy, Mgr. K. Tlamycha, Mgr. I. Ficová

Prosinec – leden
-

Kyberšikana – 7. Třídy, Mgr. K. Tlamycha, Mgr. I. Ficová

-

DO DNA ( alkoholové závislosti) – 8. Třídy, Mgr. V. Recová, Mgr. I. Ficová

Únor
-

SAMI (poruchy příjmu potravy) – 8. třídy, Mgr. I. Ficová

Březen – duben
-

Divadlo Fórum (protidrogová prevence) – 9. Třídy, Mgr. V. Recová, Mgr. I. Ficová

2. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže)

Typ akce

Počet
zúčastněných
tříd

Počet
zúčastněných
žáků

Poznámka

Výuka plavání

6

148

Výuky plavání se
účastní 2. a 3. třídy

Lyžařský výcvik

4

94

Škola v přírodě

0

0

Exkurze

25

376

LVVZ se účastní
sportovní třídy a 7.
třídy běžné ZŠ
Realizováno na 1.
stupni ZŠ
Moderní a stále více
využívaná forma

Školní výlety

27

652

Zahraniční
výjezdy

1

15

výuky, zvyšující
motivaci žáků a
spojující teorii s praxí.
Pravidelně ve všech
třídách ZŠ
Pravidelně je
organizována
jednodenní návštěva
Vídně – upevňování
jazykových
dovedností (zajišťuje
metodička Nj)

4

48

Školní soutěže

3
27
Vybraní žáci z 11
tříd
Vybraní žáci z 2
tříd

611
640

Žákovská
vystoupení
Koncerty
Výstavy
Soutěže (okr.a
vyšší kola)
Olympiády

Soustředění ST

3. Projekty školy
Čokoládová tretra
Štafeta přátelství a zdraví
Sportovní den pro ŠD
Karneval ŠD
Sportovní den pro I. stupeň
Vánoční dílna
Děti dětem
Velikonoční dílny

1

29

Pravidelná součást
práce školy,
reprezentace školy.

2

24

Pravidelná součást
výuky. Je využíváno
trenérů atletického
oddílu. Úvodní
soustředění nové
sportovní třídy slouží
ke stmelení kolektivu
a nastartování práce
ve ST.

Vítání jara
Den Země
Jazykové projekty Aj
Jazykové projekty Nj
Recyklohraní
Vánoční laťka
Evropský den bez aut
Školička na zkoušku

Nespecifická primární prevence školy ZŠ Jana Železného

Školní družina

Nepovinná forma nespecifické primární prevence, která je určena dětem 1. stupně v
odpoledních hodinách. Zde tráví děti čas pod vedením vychovatelek, které mají vytvořen ŠVP
pro ŠD. Družina též vede různé kroužky a pořádá nespočet akcí.
Nespecifická primární prevence:

Činnost školní družiny 2017/2018
-

Sportovní odpoledne

-

Strašidlácké odpoledne

-

Divadlo Agentury Pernštejni - „Pojďte si s námi hrát na dobu rytířů, princů a
princezen“

-

Vítání jara - malování na chodníku

-

Legrační olympiáda

-

Bijásek

-

Dětské dopravní centrum - žáci druhých a třetích tříd

-

Hvězdárnu.

-

Školní výlety

Kroužky ZŠ Jana Železného

Nespecifická primární prevence:
Patří sem volnočasové aktivity nejen pro děti z naší školy ZŠ Jana Železného, ale i děti
z jiných škol.

Žáci získávají přehled o daný obor a s tím také souvisí prevence možných nástrah v daném
kroužku.

Název kroužku

Vedoucí

Atletika-přípravka

Esterka

Atletika-přípravka

Ovečka

Keramika

Andrésová

Keramika

Rozsypalová

Keramika

Kocourková

MATRIX

Lušovský

Relax

Lušovský

Pěvecký

Farkašová

Korálky

Václavíková

Angličtina II.

Václavíková

Hledání pokladů

Sedláková

ORIGAMI

Slouková

Počítače

Tlamycha

Výtvarný

Vlachová

Dramatický

Vlachová

Šachy

Meissel


Doporučená studijní literatura pro další vzdělávání
pedagogů
Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. - Učit se být
Nadace Open Society Found - Prevence kouření
- Alkohol a jiné drogy
- Životní prostředí
- Konflikt a komunikace
MUDr. Karel Nešpor, CSc. - Zásady efektivní primární prevence
- Alkohol, drogy a vaše děti
- Prevence problémů působených návykovými látkami
- Týká se to i mne?
- Zásady efektivní primární prevence
Vladimír Täubner - Nejstřeženější tajemství
PhDr. Ladislav Csémy - Drogy a taneční scéna
Ervin Magic Johnson - Jak se vyhnout AIDS
MUDr. J. Presl - Drogová závislost
PhDr. Marie Říhová - O nás – pro nás 1.,2., 3. díl
Sdružení přátel J.Foglara - Dětské oběti hracích automatů
Policie ČR - Identifikace drog
MŠMT - Program preventivních aktivit ve školách
- Strategie prevence soc. pat. jevů


Kontakty


PPP a SPC Olomouc, pracoviště Prostějov – ppp-Prostejov volný.cz, tel. 582 345 139



OSPOD - pracoviště Prostějov, tel. 582 329 545

Linky pomoci:


linka bezpečí

116 111 nebo 800 155 555

www.linkabezpeci.cz,

pomoc@linkabezpeci.cz,



rodičovská linka

-

je v provozu každý všední den odpoledne:

chat.linkabezpeci.cz

840 111 234

pondělí, středa, pátek
úterý a čtvrtek

od 13:00 – 16:00 hodin

od 16:00 – 19:00 hodin



linka vzkaz domů

800 111 113



internet Helpline

800 155 555



národní linka prevence AIDS

800 144 444

Pomocné a informační www stránky
www.capld.cz (seznam linek důvěry)

POMOC - KYBERŠIKANA

www.kybersikana.eu

www.nebutobet.cz

www.minimalizacesikany.cz

www.ovce.sk

www.sikana.org

POMOC ŠIKANA

www.sikana.cz

POMOC SEBEPOŠKOZOVÁNÍ
www.psychologie.doktorka.cz/zpusoby-sebeposkozovani
www.spondea.cz
POMOC DROGY
Youtube – Drogy – 1.-8. díl – cyklus o drogách /ne/jen pro rodiče


www.addictionsinfo.eu (Evropský portál o alkoholu, drogách a závislostech)



www.drogovaporadna.cz



www.drogy-info.cz



www.sidliste.cz – problematika dětí a drog



www.odrogach.cz



POMOC PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY



www.ppinfo.cz (portál o poruchách příjmu potravy)

POMOC PŘI KOUŘENÍ


www.dokurte.cz

NEBEZPEČNÉ ZPRÁVY


www.mobilstory.cz – pomoc a rada
při nevhodném obsahu zprávy

POMOC AIDS


www.aids-hiv.cz

POMOC ALKOHOL


www.pobavme-se-o-alkoholu.cz

(mobil, internet)
RŮZNÉ STRÁNKY POMOCI


www.ceskaskola.cz



www.addictionsinfo.eu



www.sananim.cz



www.zivot-bez-zavislosti.cz



www.odyssea.cz



www.bezpecne-online.cz



www.poradenskecentrum.cz



www.prevence-info.cz



www.plbohnice.cz

NEBEZPEČNÉ KOMUNIKAČNÍ PRAKTIKY


www.e-bezpeci.cz – informace pro rodiče a žáky, týkající se bezpečných
komunikačních praktik jako:

SMS Spoofing, Flaming, Kyberstalking, Cyber Bullying-Kyberšikana, Hoax, Spam, Google
Bombing, Phishing, Pharming, Sociální inženýrství, dětská pornografie
OSTATNÍ


www.msmt.cz (související vyhlášky, dokumenty)



www.prevence.wz.cz


Závěr

Součástí tohoto programu je Příloha 1 – Příloha 19


Přílohy
Příloha 1: Krizové plány
7. ŠIKANA
8. ŠIKANA UČITELE
9. KYBERŠIKANA
10. NÁVYKOVÉ LÁTKY (tabákové výrobky, alkohol, OPL)
11. KRÁDEŽE A VANDALISMUS V PROSTŘEDÍ ŠKOLY
12. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z
HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ŽÁKŮ (vniknutí cizí osoby či osob do
areálu školy (aktivní útočník), teroristický čin – anonymní oznámení o uložení bomby,
teroristický čin – obdržení podezřelé zásilky, únik nebezpečných látek při dopravní nehodě
nebo technických havárií, sesuvy půdy, atmosférické poruchy, zemětřesení
Příloha 2: Školní program proti šikaně
Příloha 3: Krizová intervence v podmínkách školy
Příloha 4: Krizový plán proti týranému nebo sexuálně zneužívanému dítěti
Příloha 5: Témata PPŠ zařazená do ŠVP Základní školy Jana Železného
Příloha 6: Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikového
chování
Příloha 7: Prevence proti kuřáctví žáků
Příloha 8: Desatero pro rodiče
Příloha 9: Desatero pro rodiče – Bezpečné užívání internetu
Příloha 10: Informace pro rodiče z národní protidrogové centrály
Příloha 11: Informace pro rodiče k šikaně

Příloha 12: Dotazník č. 1: Prevence drogových závislostí, alkoholu a kouření
Příloha 13: Dotazník č. 2: Prevence rizikového sexuálního chování
Příloha 14: Dotazník č. 3: Prevence kriminality a delikvence, právní odpovědnost
Příloha 15: Dotazník č. 4: Prevence virtuálních závislostí
Příloha 16: Dotazník č. 5: Zdravý životní styl – Prevence vzniku poruch příjmu a
Potravy
Příloha 17: Dotazník č. 6: Dotazník pro pedagogy
Příloha 18: Dotazník č. 7: Zjišťování šikany ve škole
Příloha 19: Formuláře

Příloha 2
ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ
Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: 21291/2010-28
Metodický pokyn k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j.: 22294/2013-1
Šikanování
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně
skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo
skupinou vůči jedinci či skupin žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.
V současnosti je také na vzestupu kyberšikana, prováděná nejčastěji pomocí mobilního telefonu, na
internetu hlavně prostřednictvím tzv. sociálních sítí.

Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků
Škola je odpovědná v souladu s ustanovením § 29 zák. 561/2004 Sb., školský zákon. Je povinná
zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, a
současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování
(sociálně patologických jevů).
Škola, popř. pedagogický pracovník, je odpovědná podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve
znění pozdějších předpisů. Bude-li znám případ šikanování a škola a pedagogický pracovník
nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, vystavuje se riziku trestního postihu pro neoznámení,
případně nepřekažení trestního činu.

OBSAH:
1. Vzdělávání pedagogů
2. Školní preventivní tým
3. Mapování situace
4. Společný postup při řešení šikanování
5. Prevence ve vyučování
6. Prevence ve školním životě mimo vyučování – přestávky
7. Ochranný režim
8. Školní poradenské služby
9. Spolupráce se specializovanými institucemi, Policií České republiky, OSPOD
10. Spolupráce s rodiči

Ad. 1. Vzdělávání pedagogů
Základní proškolení a seznámení se školním programem povede ŠMP Mgr. Iva Ficová. Pozornost
bude věnována jak šikaně, tak klimatu třídy a kyberšikaně.
Vedení školy ve spolupráci zajistí vzdělávání pracovníků (pedagogických i nepedagogických) v
akreditovaných kurzech k problematice šikanování. Vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí §
10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalších vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisí a
kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Program
vzdělávání podléhá aktuální situaci a nabídce akreditovaných pracovišť.
K samostudiu jsou doporučeny různé metodické a pomocné materiály:
Např:


KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001



PARRY, J., CARRINGRON, G. : Čelíme šikanování. Sborník metod.



Školní program proti šikanování, MŠMT 25. 2. 2004 www.msmt.cz



Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešní šikanování mezi žáky škol...Čj.
24-246/2008-6



www.sikana.cz



www.linkabezpeci.cz



www.minimalizacesikany.cz



www.e-bezpeci.cz



www.bezpecneonline.cz

Materiály jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.

Ad. 2. Školní preventivní tým
Školní preventivní tým (dále jen ŠPT) je určen k rychlému řešení aktuálních problémů, úzké
spolupráci a k prosazování PPŠ a Programu proti šikanování. Členy ŠPT jsou ŘŠ PaedDr. Jan
Krchňavý, ZŘŠ PhDr. Ivana Neklová, výchovný poradce Mgr. Hana Krejčová, metodik prevence
Mgr. Iva Ficová a příslušní třídní učitelé. ŠPT lze aktuálně doplnit či přeskupit podle situace.

Ad. 3. Mapování situace
ŠMP Mgr. Iva Ficová připraví pro TU během začátku školního roku jednoduchý dotazník pro žáky,
který vypracují během výuky. Dotazník vyhodnotí a s výsledky seznámí ŠPT a pedagogickou radu.
Výsledky ovlivní práci TU, ŠMP a výchovné poradkyně při konkrétním plánování prevence.

Ad. 4. Společný postup při řešení šikanování
• 1. Okamžitá ochrana oběti:
Umístění žáka do chráněného prostředí s dohledem dospělé osoby. Kontaktování rodičů, aby si
dítě vyzvedli a domluvili se na dalším postupu.

• 2. Stanovení strategie:
Situaci řeší intervenční tým. Optimální složení: ředitel školy, třídní učitel, školní metodik
prevence, výchovný poradce, popř. externí odborník.
• 3. Rozhovor se žáky v pořadí: oběť, svědci, agresoři:
Výpovědi jsou zaznamenávány dostatečně přesně. Dle situace je možno agresory oddělit od
kolektivu, aby nemohli ovlivnit svědky.
Je třeba zjistit:
• Kdo je oběť?
• Kdo je agresor?
• Kdy a kde k šikaně dochází?
• Jakou formou?
• Jak dlouho a jak často trvá?
• Proč XY ubližoval?
• Jaká jsou navržena opatření?
• Proč?
• Jak lze násilí do budoucna zabránit?



4. Oznámení:

Ředitel informuje vždy OSPOD a PPP, případně Policii či další orgány.



5. Informace učitelskému sboru a jeho účast:

Ředitel svolá mimořádnou schůzi, seznámí učitele s okolnostmi vzniku a vyšetřování
případu. Za intervenční tým přednese návrh výchovných opatření a na způsob práce s
klimatem třídy.



6.

Individuální

schůzky

s

rodiči

aktérů

případu

(agresorů,

oběti):

Je vhodné jednat s rodiči obětí a agresorů odděleně, rodiče agresorů zvát po jednom páru.
Jednání je přítomen ředitel, VP, ŠMP, TU. Je žádoucí přítomnost obou rodičů
projednávaných dětí. Jsou seznámeni s případem a opatřeními, která škola přijme. Obě
strany podepíší zápis z jednání. Rodičům lze doporučit, aby děti nechaly vyšetřit.


7. Dohoda o vzájemné informovanosti:

Je žádoucí, aby se škola s rodiči dohodla na vzájemném informování, např. zprávy
z vyšetření apod.


8. Mimořádná třídní schůzka:

Rodiče jsou informováni o situaci, průběhu vyšetřování a opatřeních pro zamezení dalších
potíží. Rodiče jsou ubezpečeni o kompetencích školy případ dále řešit a jsou vyzváni ke
zvýšené pozornosti a spolupráci.

Škála výchovných opatření:
• Domluva TU, informace rodičům.
• Snížená známka z chování.
• Napomenutí a důtka TU.
• Důtka ředitele školy.
• Převedení do jiné třídy.
• Doporučení rodičům zainteresovaných dětí vyhledat odbornou pomoc.
• Doporučení rodičům umístit dítě do pobytového oddělení SVP.
• Návrh OSPOD k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy.

Pracovníci školy postupují podle Podrobného popisu krizového plánu školy, který je součástí
tohoto programu (viz Příloha 1).

Ad. 5. Prevence ve vyučování
Třídní učitelé vypracují se žáky dotazníky, seznámí se s výsledky, dotazníky předá ŠMP Mgr. Ivě
Ficové. Ta následně vyhodnotí dotazníky a informace budou předány na následující pedagogické
radě.
Vyučující při své práci v hodinách sledují práci třídy a svým přístupem působí preventivně na
kolektiv třídy, naplňují PPŠ. Případné podněty předají ŠMP – viz Krizový plán.
Ad. 6. Prevence ve školním životě mimo vyučování
Škola zajišťuje žákům pobyt ve školní družině, kde vychovatelky pracují dle ŠVP a PPŠ a svým
přístupem, aktivní činností a vedením kolektivu aktivně provádí prevenci proti šikaně. Využívají
materiály ŠD, ŠMP a PPŠ.
Přehled volnočasových aktivit je vždy součástí PPŠ, na stránkách školy, nástěnkách.
Ad. 7. Ochranný režim
Škola má vypracovaný podrobný školní řád, se kterým vždy na začátku roku seznámí žáky a rodiče.
Školní řád je volně přístupný na www adrese školy www.zsjz.cz
Ad. 8. Školní poradenské služby
ŠMP Mgr. Iva Ficová, konzultační hodiny:
telefon: 775 117 546
Zde také k dispozici případné kontakty na specializovaná pracoviště, nástěnka prevence na chodbě
šatny.

Ad. 9. Spolupráce se specializovanými institucemi a Policií ČR
Při řešení případů šikany spolupracovat s institucemi:


PPP a SPC Prostějov



Policie ČR



OSPOD



Případně další instituce zabývající se danou problematikou – SVP, kurátor atd.

Ad. 10. Spolupráce s rodiči
Zákon 359/1999 Sb. § 7 (právo upozornit rodiče), zákon 561/2004 Sb. § 21 (právo na
informovanost), internetové stránky školy sekce Metodik prevence, třídní schůzky a konzultace,
telefony, emailové adresy učitelů, letáky s informacemi.

Příloha 3
KRIZOVÁ INTERVENCE V PODMÍNKÁCH ŠKOLY
Název školy: Základní škola a mateřská škola Jana Železného
Adresa: ZŠJZ, Sídliště Svobody 3578/79
IČO:
Krizový plán je dokument, upravující postupy při řešení krizových situací ve škole.
PODROBNÝ POSTUP KRIZOVÝCH SITUACÍ JE TAKÉ PODROBNĚ ZPRACOVÁN
V PŘÍLOZE 1 a vychází z těchto dokumentů:


Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních č.j. MŠMT 21 291/2010-28



Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve
školách a školských zařízeních č.j. MŠMT 22 294/2013-1



Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
č.j. MŠMT 1981/2015-1



Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a
školských zařízeních č.j. 37 014/2005-25

Pracovní tým:
1. Ředitel školy PaedDr. Jan Krchňavý
2. Zástupce ředitele školy PhDr. Ivana Neklová
3. Výchovná poradkyně Mgr. Hana Krejčová
4. Metodik prevence Mgr. Iva Ficová
5. Třídní učitelé

Vytýčení sociálně patologických jevů:
1. Záškoláctví
Dle metodického pokynu č. j. 10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání
žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví se na prevenci záškoláctví podílí třídní učitel,
výchovný poradce a školní metodik prevence spolu s ostatními učiteli a zákonnými zástupci žáka.
Součástí prevence je pravidelné zpracovávání dokumentace o absenci žáků, spolupráce se

zákonnými zástupci žáka, včasné odhalení příčin záškoláctví žáků a přijetí příslušných opatření,
provádění výchovných rozhovorů se žáky, spolupráce s institucemi pedagogicko-psychologického
poradenství, konání výchovných komisí ve škole, spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí
apod.

•

Třídní učitel informuje výchovného poradce, metodika prevence a vedení školy.

•

Třídní učitel kontaktuje zákonné zástupce dítěte, v součinnosti s výchovným
poradcem svolávají výchovnou komisi.

•

Pokud nedojde k nápravě, zástupce ředitele kontaktuje OSPOD (další postup komunikace se
řídí materiálem Informace k postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případě
záškoláctví č.j.2014/11306-231).

•

Udělení kázeňského opatření za záškoláctví se řídí klasifikačním řádem školy.

2. Úraz
Školní úraz je úraz, který se stal žákovi při vyučování ve škole, při výletech, exkurzích
organizovaných školou. Školním úrazem není úraz, který se stal např. na cestě do školy a zpět. V
případě úrazu žáka bude zákonný zástupce neprodleně telefonicky informován pracovníkem školy. V
případě úrazu, který si žádá rychlé odborné lékařské ošetření, kontaktuje škola neprodleně rychlou
lékařskou pomoc a zajišťuje doprovod do zdravotnického zařízení. Každý úraz, poranění či nehodu,
k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned svému
třídnímu učiteli nebo jinému vyučujícímu, který o něm provede zápis do knihy úrazů.
•

Vyučující, v jehož hodině k úrazu došlo nebo dohledující učitel zajistí v součinnosti s
vedením školy ošetření zranění nebo přivolání záchranné služby.

•

Učitel nebo vedení školy kontaktují rodiče.

•

Vyučující, který byl úrazu přítomen, zapíše úraz do knihy úrazů.

•

V případě absence žáka ve škole v důsledku úrazu delší než dva po sobě jdoucí vyučovací
dny, sepíše vyučující záznam o úrazu.

3. Krádež
Krádež je takové jednání, při kterém se někdo zmocní věci, která není jeho, a to za účelem si ji
ponechat, použít ji apod., aniž by s tím majitel věci souhlasil, nebo o tom byl informován.
Žáci jsou v rámci poučení o bezpečnosti upozorňováni na to, že se jedná o protiprávní jednání a na
sankce, které škola použije v případě, že se někdo krádeže dopustí.

Žáci i zákonní zástupci jsou upozorněni, že nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do
školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. Škola ve školním řádu:
a) Zdůrazňuje, že (cenné) věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním
nemají žáci do školy nebo školského zařízení nosit
b) Určuje pravidla pro používání mobilních telefonů

•

Třídní učitel o události pořídí záznam do knihy záznamů na základě výpovědi poškozeného.
Informuje jeho zákonné zástupce.

•

V případě škody většího rozsahu vedení školy vyrozumí Policii ČR.

•

Zákonné zástupce pachatele informuje třídní učitel vždy až poté, kdy zná přesně příčiny
krádeže.

•

V případě opakovaných krádeží hlásí zástupce ředitele školy pracovnicím OSPOD.

•

Přestupek je hodnocen různými stupni kázeňských opatření dle klasifikačního řádu školy.

4. Vandalismus
Vandalismus se projevuje ničením školního majetku nebo jeho poškozováním a ničením majetku
ostatních žáků a žákyň, případně dalších členů školní komunity. Jedná se buď o významné útoky na
věci, které mají za následek jejich úplné zničení (ulomené části nábytku, prokopnuté dveře, utržené
vodovodní kohoutky, utrhané hadice od hasicích přístrojů, zničené školní pomůcky, učebnice, části
oblečení) nebo významné poškození (čmáranice a nápisy na zdech nebo školním nábytku, popsané a
polité učebnice, oloupané nejrůznější rohy, nalepený toaletní papír na stropě apod.).
Podmínky zacházení se školním majetkem jsou zakotveny ve školním řádu včetně sankcí, které škola
použije v případě, že se někdo dopustí úmyslného ničení školního majetku.
Prevencí vandalismu je důsledné dodržování dohledu nad žáky!
•

O vzniklé škodě na školním majetku je třeba vyhotovit záznam do knihy záznamů a pokusit
se odhalit viníka. Záznam vyhotoví osoba, která škodu odhalila. Vhodné je také pořídit
dokumentační fotografie.

•

Se vzniklou situací je seznámeno vedení školy.

•

Náhradu úmyslně způsobené škody škola důsledně vymáhá po zákonných zástupcích žáka.
Náhrada škody není sankce, ale samozřejmost.

•

Pokud nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu
škody a škoda je většího rozsahu, vedení školy informuje Policii ČR.

•

V případě opakovaného jednání a v případě selhání výchovných opatření zvolených školou
k zabránění ničení školního majetku, hlásí zástupce ředitele školy pracovnicím OSPOD.

•

Přestupek je hodnocen různými stupni kázeňských opatření dle klasifikačního řádu školy.

5. Návykové látky
Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky (návykovou látkou se rozumí
alkohol, nikotin, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit
psychiku člověka nebo jeho ovládací či rozpoznávací schopnosti), ve škole s nimi manipulovat
(manipulací se rozumí jakékoliv nakládání – tzn. vnášení, nabízení, zprostředkování, prodej,
opatření, přechovávání) a současně není z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti osob dovoleno do
školy vstupovat pod jejich vlivem.
Výskyt tabákových výrobků
Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je kouření zakázáno.
•

Při přistižení žáka je primárně nutné mu zabránit v další konzumaci. Zajistí pedagogický
pracovník, který žáka přistihl.

•

Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit.

•

Pedagogický pracovník o události sepíše stručný záznam do knihy záznamů s vyjádřením
žáka (odkud a od koho) – vyplní se formulář Příloha 16

•

Pedagogický pracovník informuje třídního učitele a vedení školy.

•

Třídní učitel informuje zákonného zástupce o porušení zákazu kouření.

•

Při opakování vyrozumí škola orgán sociálně – právní ochrany obce s rozšířenou působností.

•

Z konzumace tabákových výrobků ve škole jsou vyvozeny sankce stanovené klasifikačním
řádem.

Výskyt alkoholu ve škole
Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je
rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat. Školním
řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního vyučování i na všech
akcích školou pořádaných. Za protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k
užívání alkoholických nápojů.


Konzumace alkoholu ve škole - v případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu
v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných,

je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. Zajistí pedagogický pracovník, který
žáka přistihl.


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



Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický
pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.



V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě,
zajistí pedagogický pracovník v součinnosti s vedením školy nezbytnou pomoc a péči a
volá lékařskou službu první pomoci.



O události sepíše záznam do knihy záznamů s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho
má alkohol), a vyrozumí vedení školy - vyplní se formulář Příloha 16.



Pedagogický pracovník nebo třídní učitel informuje zákonného zástupce a vyzve jej, aby
si žáka vyzvedl.



Přestupek je hodnocen různými stupni kázeňských opatření dle klasifikačního řádu
školy.

Nález alkoholu ve škole - případně, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol,
tekutinu nepodrobují žádnému testu.


O nálezu ihned uvědomí vedení školy.



Vedení školy uloží tekutinu pro případ usvědčujícího důkazu.



Nálezce provede záznam o události do knihy záznamů - vyplní se formulář Příloha 16.

Alkohol je zadržen u žáka – opět se tekutina nepodrobuje testu na zjištění chemické struktury.


Nález je oznámen vedení školy.



Pedagogický pracovník, který alkohol objevil, sepíše záznam do knihy -

vyplní se

formulář Příloha 16.


Založení záznamů s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej



odevzdal).



Pedagogický pracovník, který alkohol objevil, uvědomí třídního učitele.



Pedagogický pracovník o nálezu vyrozumí zákonné zástupce žáka.



V případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, oznámí zástupce
ředitele školy příslušnému orgánu OSPOD.

6. Šikana
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně
skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo

skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo nemohou z různých důvodů bránit.
Zahrnuje jak fyzické útoky (bití, vydírání, loupeže, poškozování věcí), tak i útoky verbální (nadávky,
pomluvy, vyhrožování, ponižování). Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní
přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Rovněž se může
realizovat prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu.
Kyberšikana je jednou z forem psychické šikany. Je to zneužití informačních a komunikačních
technologií, zejména pak mobilních telefonů a internetu k takovým činnostem, které mají někoho
záměrně ohrozit, ublížit mu.
Důležité znaky šikanování: záměrnost, cílenost, opakování (není podmínkou), nepoměr sil,
bezmocnost oběti, nepříjemnost útoku, samoúčelnost agrese. Za šikanování se nepovažuje škádlení
a agrese, která nemá znaky šikanování (opakování, záměrnost atd.).
Vyšetřování počáteční šikany - rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s obětí
(oběťmi), rozhovor provede třídní učitel, výchovný poradce nebo metodik prevence.



Nalezení vhodných svědků.



Individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je společné vyšetřování agresorů a svědků,
hrubou chybou je konfrontace oběti s agresory).



Zajištění ochrany obětem.



Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.



Rozhovor s rodiči oběti (provede třídní učitel, výchovný poradce a metodik
prevence)



V případě nutnosti následuje práce s třídním kolektivem, možné je i přizvat
odborníky.



Ze všech jednání musí být vyhotoven zápis s podpisy zúčastněných, zakládá
metodik prevence.



Pro potrestání agresora využití výchovných opatření dle klasifikačního řádu.

Vyšetřování pokročilé šikany – prvotní bezprostřední záchrana oběti


Zastavení skupinového násilí, zde se podílí dohlížející pedagog a přivolaní
kolegové, incident hlásí vedení školy.



Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.



Zabránění domluvě agresorů (agresory je vhodné úplně oddělit).



Pomoc a podpora oběti – v případě nutnosti vedení školy kontaktuje lékaře. Souběžně
probíhá oznámení Policii ČR a kontaktují se zákonní zástupci. Je vhodné kontaktovat také
specialistu na šikanu.



Následně proběhne vlastní vyšetření incidentu dle pravidel.



Ze všech jednání musí být vyhotoven zápis s podpisy zúčastněných.



Pro potrestání agresora využití výchovných opatření dle klasifikačního řádu.



Při jednání s rodiči oběti i agresora je nutná přítomnost více zástupců školy (např. ředitel
školy, třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence).



Pedagogičtí pracovníci musí postupovat ve shodě.



Při jednání s rodiči šikanovaného je nutné je ubezpečit o snaze dítě ochránit.



Ze všech jednání je nutné vyhotovit zápis, zakládá metodik prevence

KONTAKTY PREVENTIVNÍHO TÝMU A INSTITUCÍ

Mgr. Iva Ficová

ŠMP

775 117 546

Mgr. Hana Krejčová

VP

605 391 401

PhDr. Ivana Neklová

ZŘŠ

734 391 401

PaedDr. Jan Krchňavý

ŘŠ

603 526 919

Policie ČR

158

OSPOD, Prostějov

Mgr. Dočkalová Pavlína

582 329 545

Městská policie

156

PPP a SPC, Prostějov

582 345 139

Přílohou krizového plánu je kniha záznamů
(vedený u ŠMP).

Příloha 4
PLÁN PROTI TÝRANÉMU NEBO SEXUÁLNĚ ZNEUŽÍVANÉMU DÍTĚTI


Postup při zjištění sexuálního zneužívání:

Pohlavní zneužívání (§ 242 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona) je závažným trestným činem
proti lidské důstojnosti, na který se vztahuje povinnost překazit jej (§ 167 trestního zákona).
Překazit znamená, že zabráníte páchání nebo dokončení takového jednání (oznámit orgánům
činným v trestním řízení).


Postup, kdy se dítě svěří pedagogovi osobně:

1. Uvědomit si, že jde o velmi citlivou záležitost.
2. Seznámit s tím co nejužší okruh dalších osob.
3. Pokud se zneužívání dopouští rodič, není žádoucí informovat ho o tom, že se vám
dítě svěřilo.
4. Komunikovat s dítětem – podrobnější vyšetřování nechat na psychologovi a Policii
ČR.
5. Vhodně dítěti sdělit, že skutečnost musíte ohlásit na policii. Po poradě s Policií ČR
kontaktovat PPP.
6. Ohlásit oznámení Policii ČR a orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
7. Ocenit dítě, že za vámi přišlo a ujistit ho, že pro ně uděláte všechno, co je ve vašich
silách.
8. Jestliže dítě nechce, abyste věc ohlásili, situaci konzultujte s odborníkem, ale od
oznámení události vás to nesmí odradit.


Postup, kdy je daná skutečnost zjištěna z nějaké ankety, schránky důvěry…:

1. Lze-li dítě identifikovat, navázat s ním o přestávce nebo po vyučování rozhovor,
ale tak, abyste nebudili nežádoucí pozornost.
2. Jestliže dítě potvrdí vaši domněnku, postupujete jako výše. Dítě nevyslýchejte ho a
nepodsouvejte mu své názory, nechte ho volně vyprávět.


Postup, kdy je daná skutečnost od spolužáků dítěte nebo z jiných zdrojů:

1. Nejprve zvážit, jestli tomuto zjištění nasvědčuje i vaše pozorování.

2. Pokusit se s dítětem navázat rozhovor, ale do ničeho ho nenuťte.
3. Prostředníkovi řekněte, že je důležité, aby za vámi přišlo zneužívané dítě samo.
4. Nevyšetřujte a nijak nepátrejte. Jestliže si nejste jistí, oznamte věc orgánu sociálněprávní ochrany, který ji prošetří.


Postup, kdy je dítě obětí sexuálního napadení:

1. Jestliže se stalo obětí napadení cestou do školy a útočníkem je neznámá osoba,
potom urychleně vše oznamte Policii ČR, zákonnému zástupci dítěte a orgánu
sociálně-právní ochrany dítěte.
2. Chovejte se pevně a jednoznačně a dítě neopouštějte až do příchodu rodičů.


Jak rozpoznat, že je dítě týráno:

1. Týrané dítě je většinou stísněné, nemá zájem o dění kolem sebe.
2. V kontaktu s dospělými má zvýšenou opatrnost.
3. Projevuje úzkost a vyděšené reakce v přítomnosti konkrétních osob nebo v situaci,
kdy je dítě s dospělým samo.
4. Vyhýbá se školním a mimoškolní aktivitám a dává rádo najevo lhostejné postoje,
výroky typu „mně je to jedno“. Nebo naopak projevuje agresi na sebemenší
podněty, napadá a šikanuje vrstevníky.
5. Ve škole se týrané dítě těžko soustředí, začne mít problémy s prospěchem, utíká za
školu nebo se bojí odejít ze školy domů.
6. Voláním o pomoc bývá také odmítání jídla, sebepoškozování a v neposlední řadě samotné útěky
z domova. Případ zneužívání, nebo týrání dítěte většinou učitel zjistí jedním ze čtyř způsobů: přímé
přiznání dítěte, které je zneužíváno nebo týráno, oznámení třetí osobou, změnou a znaky v chování
dítěte, zpozorováním zranění u dítěte.


Postup při podezření na týrání dítěte:

1. Předem naplánovat, kdy a kde si učitel s dítětem popovídá.
2. Předem si rozmyslet, které otázky bude učitel klást.
3. Předem si rozmyslet, co uděláte po pohovoru s dítětem, takže to můžete dítěti také
při setkání již sdělit.
4. Naslouchejte: dítě potřebuje, abyste mu pozorně naslouchali. Všechno, co řekne,
berte vážně.
5. Klaďte minimum otázek a nikdy dítě při odpovědích neinspirujte. Zavádějící
otázky mohou vést k tomu, že pozdější svědectví u soudu bude zkreslené.
6. Reagujte klidně: jestliže dáte najevo silné emoce, můžete dítě vystrašit a vyvolat v
něm pocit viny. 7. Ujišťujte dítě o jeho nevině: že je nikdo nebude obviňovat, že to,

co se stalo, je jeho vina.
8. Pokuste se problém společně s dítětem formulovat, jestliže si nejste jistí, co se dítě
snaží sdělit.
9. Používejte při rozhovoru stejné výrazy, které běžně dítě používá (například části
těla) – jestliže dítě ucítí, že váháte použít určité výrazy, může také váhat, nebo
odmítne hovořit úplně.
10. Jakmile ukončíte rozhovor s dítětem, zapište všechno, co jste slyšeli. Je důležité
zaznamenat nejen to, co dítě říkalo, ale také, jak se při tom chovalo a jak se
vyjadřovalo. Je vhodné mluvit s dítětem v přítomnosti jiného učitele, takže
záznam z rozhovoru bude autentický a objektivní.
11. Snažte se dítě přesvědčit, že je správné celou věc oznámit. Vysvětlete dítěti, jaký
bude další postup.
12. Vyhledejte někoho, kdo vás podpoří - mějte však na paměti, že o případu dítěte
není možné otevřeně mluvit před kýmkoli. Pro vyprávění o svých potížích v
přítomnosti někoho dospělého potřebuje dítě odvahu a podporu. Jakmile si dítě
zvolí osobu, které bude důvěřovat, taková osoba se stává tou nejvhodnější, která
může dítě během šetření podporovat. Tím myslíme doprovod dítěte k sociálnímu
pracovníku a společnou návštěvu lékaře,…
13. Pokud máme podezření, že je dítě týráno, je potřeba se obrátit na Policii ČR.
Kam lze dále volat k získání pomoci a informací:
1. Linka bezpečí
2. Nadace Naše dítě
3. Acorus
4. Bílý kruh bezpečí
5. Dětské krizové centrum
6. Fond ohrožených dětí.
7. DONA – Linka pro oběti domácího násilí

Příloha 6. TÉMATA PPŠ A ŠVP ZŠ JANA ŽELEZNÉHO

TEMATICKÝ ROZPIS:
1. ročník
Hlavní téma: Osvojení základních školních pravidel, navázání dobrých vztahů v
kolektivu
1. Budovat v třídních kolektivech hezké kamarádské vztahy – vzájemná pomoc,
půjčování věcí, spolupráce atd. Systematicky usměrňovat dětskou agresivitu a
bezohlednost jako možný zárodek budoucí šikany.
2. Využívat k rozvoji citové výchovy pohádek a příběhů ze života dětí, posilovat
ve vědomí dětí úlohu rodiny a rodičů a úctu k dospělým.
3. Vést rodiče k tomu, aby kontrolovali u dětí sledování televizních programů a
vhodným způsobem odvedli pozornost od těch, které propagují násilí a zlo.
4. Vhodnou formou varovat děti před podezřelým chováním neznámých
dospělých lidí.
5. Vždy si najít čas na popovídání si s dětmi o jejich problémech.
6. Osvojení školních pravidel jako nástroje prevence.
7. Posílit nabídku volnočasových aktivit pro děti formou kroužků.
2. ročník
Hlavní téma: Osvojení pravidel školního řádu, prevence záškoláctví
1. Pokračovat v práci s třídním kolektivem, sledování vztahů mezi dětmi.
2. Vytvoření 4 – 5 závazných pravidel chování k sobě navzájem.
3. Prevence záškoláctví. Pravidla školního řádu.
4. Začít s formováním postojů ke kouření, pití alkoholu a drogám.
5. Vždy si najít čas na popovídání si s dětmi o jejich problémech.
6. Učit děti smysluplnému využívání volného času, poučit je o možných
nebezpečích, prevence úrazů.

3. ročník
Hlavní téma: Zdraví fyzické i psychické, prevence úrazů a závislostí ( kouření, závislost
na internetu)
1. Posilovat v dětech vědomí, že zdraví je základní lidská hodnota, vést je k
takovému chování, aby neublížily sobě ani ostatním (školní řád).
2. Posilování citové výchovy dětí, vytvoření správného povědomí o mezilidských
vztazích, komunikaci, slušném chování.
3. Při jednáních a kontaktu s rodiči zdůrazňovat důležitost smysluplného a
aktivního prožívání volného času dětí, nutnost jejich spoluúčasti na tomto
prožívání.
4. Prevence úrazů.
5. Předcházení závislostem na návykových látkách – nácvik odmítání.
6. Rozšířit instrukce dětem, jak se bránit podezřelým nabídkám neznámých
dospělých lidí.
7. Dopravní výchova – projekt Malý cyklista

4. ročník
Hlavní téma: Prevence násilí. Dopravní výchova, bezpečně na silnici
1. Dopravní výchova – projekt Městské policie.
2. Vytvářet vlastní nabídku nebo zprostředkovat dětem nabídky na využívání
volného času, podporovat zdravý životní styl, pohybovou výchovu.
3. Školy v přírodě, výlety, exkurze, zimní ozdravné pobyty na horách.
4. Zaměřit se na nebezpečí vzájemného zastrašování, vysmívání, vyhrožování a
dalších forem slovní agrese – pokud možno vysvětlovat namísto trestů.
5. Vést děti ke vzájemné toleranci. Pravidla třídy – jak se k sobě chovat.
6. Seznámit děti se sítí služeb, poraden, kam je možné se obrátit v případě
problému. Krizová centra a linky. Žáci by měli vědět, že i ve škole mohou řešit
problémy s třídním učitelem, výchovným poradcem či metodikem prevence.
7. Seznámení se s první pomocí v krizových situacích.

5. ročník
Hlavní téma: Tolerance, rovnost všech lidí – prevence šikany, rasové diskriminace.
Nebezpečí plynoucí s užíváním internetu (kyberšikana)
1. Vést děti ke vzájemné toleranci, poučit je o rovnosti všech lidí i ras.
2. Pokračovat ve spolupráci s Městskou policií Brno v oblasti prevence dětské
kriminality. Bezpečně na internetu – projekt oddělení prevence MP Brno
3. Zásady zdravého životního stylu, předcházení poruchám příjmu potravy či
sebepoškozování.
4. Posilování zdravých vztahů v kolektivu.
5. Školy v přírodě, výlety, exkurze, zimní ozdravné pobyty na horách.
6. Závislosti a nebezpečí s nimi spojené.
7. Vhodné trávení volného času – vyprávění, zážitky.

6. ročník
Hlavní téma: Tolerance, odmítání projevů násilí, zdravé vztahy v kolektivu
1. Posilovat vztah důvěry učitel – žák a upevňovat vztahy mezi žáky. Formování
skupiny, která je pro žáky bezpečným místem. Pokračovat ve spolupráci s
metodikem prevence a výchovným poradcem.
2. Spolupráce s rodiči, předávání informací.
3. Pomoc při zvládání náročných fyzických i duševních situací. Význam diskuze,
komunikace, odmítání projevů brutality, agrese
4. Posilovat schopnosti odmítání alkoholu, drog a nikotinu - s využitím zkušeností
z minulých ročníků. Právní a zdravotní rizika užívání návykových látek.
Nesmiřitelnost s jakýmikoliv projevy rasismu a extremismu.
5. Zaměřit se na prevenci ostrakismu, zdůrazňovat význam harmonických
mezilidských vztahů. Minimalizace projevů šikany. Pravidla soužití ve třídě.
6. Pokračovat v individuálním přístupu k dětem s vývojovými poruchami učení.
7. Učit děti obraně před manipulací, seznámit je s uměním říci ,,ne“ v modelových
situacích.

7. ročník
Hlavní téma: Prevence látkových a nelátkových závislostí
1. Navázat co nejužší trvalou spolupráci s rodiči dětí, u kterých již lze pozorovat
problémy (alkohol, gamblerství, lehké drogy, party atd.).
2. Právní a zdravotní rizika užívání návykových látek.
3. Nelátkové závislosti – závislost na internetu. Nebezpečí z toho plynoucí.
4. Zařazovat prožitkové metody práce do výuky, učit vyrovnat se s neúspěchem.
Nebezpečí sebepoškozování, poruchy příjmu potravy.
5. Vést děti k tomu, že i odlišné názory či zájmy lze respektovat, tolerance. Klást
důraz na spolupráci ve skupině a zodpovědnost za společné úkoly.
6. Zajistit dětem orientaci v nabízeném poradenství (Modrá linka, K- centrum,
Linka důvěry atd.).
7. Širokou nabídkou volitelných a nepovinných předmětů se snažit dát dětem
náměty na trávení volného času (s důrazem na sport a pohybovou činnost).
Pobytové akce mimo školu – lyžařský kurz, škola v přírodě, exkurze, výlety.
Zájmová činnost.
8. Vandalismus
9. Stále sledovat dodržování pravidel soužití ve třídě.
8. ročník
Hlavní téma: Prevence rasové nesnášenlivosti. Sexuálně rizikové chování, prevence
sexuálně přenosných nemocí
1. Zaměřit se na tvorbu správných postojů k negativním jevům ve společnosti.
Vést žáky k uvědomění si, že svoboda člověka neznamená jen práva, ale i
povinnosti a zodpovědnost.
2. Učit žáky umění vcítit se do pocitů druhého a vyvodit z toho pro sebe závěry.
3. Pomocí konkrétnějších případů dokazovat žákům nebezpečí užívání
návykových látek a hraní hazardních her. Zvýšení schopnosti odolávat
nebezpečím, krizím, stresu a zátěžovým situacím – odmítání alkoholu, drog,

nikotinu.
4. Připravit žáky na nebezpečí, která v sobě skrývají média – internet,
kyberprostor, sociální sítě, navazování vztahů jejich prostřednictvím. Bezpečně
v kyberprostoru.
5. Spolupráce s rodiči, možnost individuálních i společných setkání.
6. Informovat žáky o nebezpečí skrývající se v promiskuitě (HIV, žloutenka typu
B, pohlavní nemoci). Sexuálně rizikové chování.
7. Diskriminace, rasismus, xenofobie. Právní vědomí – lidská práva, přestupek,
trestný čin.

9. ročník
Hlavní téma: Tvorba správných postojů k negativním jevům ve společnosti – prevence
kriminality
1. Věnovat pozornost profesní přípravě žáků na volbu povolání (nevhodná volba
povolání může přinést rozčarování, nezaměstnanost a následně větší možnost
výskytu sociálně patologických jevů).
2. Znalost dokumentů, které upravují lidská práva, sociálně právní ochrana dětí,
činnost orgánů právní ochrany občanů.
3. Zvládání modelů chování v krizových situacích – šikana, týrání, odmítání
projevů brutality a násilí (média). Bezpečně v kyberprostoru.
4. Nebezpečí sekt, náboženského fanatismu.
5. Sexuální zneužívání, týrání a manipulace.
6. Kriminalita – majetková, násilné povahy, soužití s minoritami.
7. Tam, kde je to potřeba, pomáhat žákům v budování a posilování sebedůvěry a
tím rozvoji jejich osobnosti.

KONKRÉTNÍ ROZPIS: I. STUPEŇ

Prvouka:
1. ročník – příklady tematických celků
1) Místo, kde žijeme
2) Lidé kolem nás: Ve škole – chování v hodině a o přestávce
3) vztahy ve škole, chování ke spolužákům, pomoc druhým, komunikace – prosba,
poděkování, odmítnutí …
4) Rodina, vztahy
5) Domov …
6) Výchova ke zdraví, zdravý životní styl: Člověk a jeho tělo
7) Zdraví a nemoc
8) Pečujeme o své zdraví
9) Správná výživa
10) Hygiena, otužování
11) Práce a odpočinek, lidé a volný čas
12) Nemoc a úraz
13) Návykové látky a zdraví …
14) Osobní bezpečí
15) Situace hromadného ohrožení
16) Cesta do školy
17) Soužití lidí
18) Chování lidí
2. ročník – příklady tematických celků
1) Soužití lidí, odlišnosti povah
2) Lidské tělo a jeho potřeby
3) Péče o zdraví, první pomoc, tísňové linky
4) Osobní bezpečí

5) Místo, kde žijeme
6) Lidé kolem nás: Ve škole – chování v hodině a o přestávce - vztahy ve škole,
chování ke spolužákům, pomoc druhým, komunikace – prosba, poděkování,
odmítnutí …
7) Rodina, vztahy
8) Domov …
9) Výchova ke zdraví, zdravý životní styl: Člověk a jeho tělo
10) Zdraví a nemoc
11) Pečujeme o své zdraví
12) Správná výživa
13) Hygiena, otužování
14) Práce a odpočinek, lidé a volný čas
15) Nemoc a úraz
16) Návykové látky – jejich odmítání, zdraví …
17) Situace hromadného ohrožení
18) Cesta do školy
19) Chování lidí
3. ročník - příklady tematických celků
1) Domov a rodina – příbuzenské vztahy v rodině, vztahy mezi členy rodiny
2) Chování ke starším lidem, význam slova ,,Domov“, pomoc rodičům
3) Slušné chování a udržování rodinných svátků a tradic…
4) Škola – naše obec – pravidla služného chování, soužití ve třídě podle dohodnutých
pravidel
5) Kamarád – kladné a záporné vlastnosti
6) Prevence agresivity mezi spolužáky ve třídě - tolerance
7) Ohleduplnost k druhým x šikana, osobní bezpečí, mezilidské vztahy
8) Soužití lidí, solidarita
9) Kultura a sport v našem městě
10) Bezpečné cesta do školy a ze školy – pravidla bezpečnosti v dopravním
provozu

11) Lidé a čas – lidská činnost – sebepoznání, sebedůvěra
12) Rozmanitost přírody a její ochrana – chráníme přírodu, rovnováha
v přírodě (ekologie, třídění odpadu, Den Země)
13) Člověk a zdraví, pečujeme o své zdraví – fyzické a psychické zdraví,
rovnováha (trávení volného času, důležitost fyzického pohybu, výživa a
zdraví, správné stravovací návyky, zdravý životní styl, předcházení
nemocem)
15) Lidské tělo – životní potřeby a funkce
16) Obranyschopnost organismu (osobní bezpečí, první pomoc, drobné úrazy,
zdravý životní styl)
17) Bezpečné chování, odmítání rizikového chování
18) Krizové situace
19) Situace hromadného ohrožení
20) Dopravní výchova – chodec (řešení různých dopravních situací, dopravní
značky)
21) Dopravní výchova - cyklista
22) Vlastní bezpečnost – cesta do školy, klíče od domu, chování o přestávce,
neznámý člověk za dveřmi
23) Co se smí a co se nesmí – pravidla chování
24) Děti a trestné činy – krádeže, hospodaření s vlastním kapesným, lež a její
důsledky – lež má krátké nohy
25) Mezilidské vztahy, šikana – nedovol, aby ti někdo ubližoval
26) Návykové látky – tabák, cigarety, alkohol
27) Drogy a hazardní hry
28) Bezpečné prázdniny

Přírodověda:
4. - 5. ročník - příklady tematických celků
1) Vliv člověka na přírodu, její ochrana, třídění odpadu (ekologické programy)

2) Integrovaný záchranný systém
3) Odmítání rizikového chování, odmítání drogy
4) Základy rodinné a sexuální výchovy – péče o zdraví
5) Rodina, vztahy, komunikace
6) Zásady správné výživy
7) Zásady první pomoci
8) Osobní bezpečí, rizikové prostředí, krizové situace (šikana, týrání…)
9) Modelové situace – šikana, rizikové situace
10) Osobní hygiena
Vlastivěda – 4. a 5. ročník
1) Soužití lidí kolem nás
2) Porovnávání mezilidských vztahů dříve a dnes
3) Projevy rasismu a xenofobie
4) Život poddaných
5) 2. sv. válka, život za okupace
6) Období za komunistické vlády
Anglický jazyk – 3. třída - příklady tematických celků
1) Rodina
2) Zdravá strava

Anglický jazyk - 4. a 5. třída - příklady tematických celků
1) Mezilidské vztahy
2) Rodina
3) Svět kolem nás

Tělesná výchova
1. ročník – příklady tematických celků

1) Pohybové aktivity
2) Hra v týmu
3) Zásady hygieny a bezpečnosti
2. ročník - příklady tematických celků
1) Pohybové aktivity
2) Zásady hygieny a bezpečnosti
3) Hra v týmu
4) Bezpečnost a spolupráce
3. ročník - příklady tematických celků
1) Zdravotně zaměřené činnosti, zdravý pohyb
2) Kolektivní sporty a hry
3) Bezpečnost a spolupráce
4) Plavání
5) Hra v týmu
4. ročník - příklady tematických celků
1) Rozvíjení různých forem zdravého sportu
2) Správné držení těla, relaxace, hybnost
3) Pohybové hry
4) Zásady fair play
5) Komunikace, spolupráce
6) Hra v týmu
5. ročník - příklady tematických celků
1) Pohybové hry
2) Rizikové situace, bezpečné chování
3) Zdravotně zaměřené činnosti, zdravý pohyb
4) Bezpečnost a spolupráce

5) Správné držení těla, relaxace, hybnost
6) Zásady fair play
7) Komunikace, spolupráce
8) Hra v týmu
Výtvarná výchova – v průběhu celého I. stupně:
1) Výchova ke kráse
2) Estetické vnímání
3) Estetické prostředí
4) Pracovní morálka
5) Sebekázeň
6) Vztah k práci
7) Vztah k životnímu prostředí
8) Rozvoj zájmů
Pracovní činnosti
1. ročník - příklady tematických celků
1) Bezpečnost práce
2) Pomoc
2. ročník - příklady tematických celků
1) Bezpečnost práce
2) Přivolání pomoci
3) Telefonní linky pomoci
3. ročník - příklady tematických celků
1) Organizace práce
4. ročník - příklady tematických celků
1) První pomoc
2) Organizace práce

3) Hygiena
5. ročník - příklady tematických celků
1) První pomoc
2) Organizace práce
3) Hygiena
Český jazyk – sloh
v průběhu celého I. stupně:
1) Formy společenského styku (seznámení, odmítnutí, omluva, komunikace s cizími
lidmi, telefonování…)
2) Slohová cvičení, mluvený projev, rozhovor (rozbor chování třídy, náplň volného času,
zájmy)
3) Manipulativní komunikace
Český jazyk – čtení
v průběhu celého I. stupně:
1) Pohádky (dobro a zlo)
2) Příběhy ze života dětí (četba knih s dětským hrdinou, rozbor chování hlavního hrdiny,
vliv médií)

KONKRÉTNÍ ROZPIS: II. STUPEŇ

V rámci všech vyučovacích předmětů, hlavně Vkz, Ov, Ch, Pč, Tv, Vv……, přiměřeně věku
dítěte zprostředkovat poznatky o zdravém způsobu života, ochraně vlastního zdraví, o
drogách, nebezpečí závislostí na nich, o pomoci při výskytu sociálně patologických jevů.

Besedovat s žáky na téma: úzkost, agresivita, šikana, rasismus, týrání a zneužívání dětí a
mladistvých, chování k postiženým spolužákům, rozvíjet právní vědomí žáků.
Český jazyk a literatura – literatura
v průběhu celého II. stupně:
1) Příběhy, ukazující život lidí v jiných zemích
2) Výchova k respektu ke kultuře a zvykům jiných národů
3) Texty týkající se dodržování lidských práv
4) Život osudů lidí s handicapem
5) Literatura posilující pozitivní vztah k životu

Český jazyk a literatura - sloh
v průběhu celého II. stupně:
1) Rozvoj komunikačních dovedností (verbální i neverbální prostředky komunikace,
cvičení empatického a aktivního naslouchání)
2) Problematika rizikového chování jako námět slovních úkolů
Mediální výchova
8. ročník - příklady tematických celků
1) Násilí na televizní obrazovce a v počítačových hrách
2) Způsob zpracování televizního zpravodajství
3) Otázky kolem výběru pořadů vysílaných v odpoledních hodinách
4) Nebezpečí manipulativních technik reklamy
Anglický jazyk a ostatní jazyky
v průběhu celého II. stupně:
1) Problematika zdraví a nemoci
2) Základní onemocnění

3) Zdravá výživa
4) Každodenní život (denní režim, školní den)
5) Zájmy a záliby
6) Sport
7) Osobní a společenský život (navazování kontaktů, pocity, emoce, vzhled)
8) Kultura a zvyky příslušníků jiných národů

Výchova k občanství:
6. ročník - příklady tematických celků
1) Člověk ve společnosti
2) Vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy, kamarádství, vztahy k dospělým,
mezilidská komunikace
3) Posílení pozitivních tendencí ve vzájemných vztazích mezi spolužáky, rozvíjení
zdravé sebedůvěry
4) Naše škola – práva a povinnosti žáků, společná pravidla a normy, žákovská
samospráva, život ve škole, vklad vzdělání pro život, záškoláctví, šikana
5) Člověk a rodinný život – domov, bezpečí, příbuzenské vztahy, domácí násilí,
zneužívání a týrání dětí
6) Podat základní informace o zneužívání návykových látek
7) Provádět nácvik odmítání cigaret, alkoholu a dalších drog
8) Naše obec, region, kraj, historie a tradice obce
9) Kulturní památky a jejich ochrana, ochrana přírody a majetku obce, zajímavá a
památná místa regionu, vandalismus
7. ročník - příklady tematických celků
1) Svět kolem nás – vlast a vlastenectví, nacionalismus, rasismus, xenofobie
2) Člověk ve společnosti – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost,
rovné postavení mužů a žen, lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve
společnosti

3) Základy lidského soužití – morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost,
pravidla chování, výhody spolupráce, vztahy mezi lidmi, lidská práva, úprava lidských
práva a práv dítěte v dokumentech, tolerance a intolerance, problémy lidské
nesnášenlivosti, diskriminace, šikana, projevy chování – rasistické, xenofobní,
extremistické, konflikty v mezilidském soužití
4) Národ a národnostní menšiny, multikulturní výchova, principy demokracie, právní řád
ČR, orgány právní ochrany občanů, soustava soudů, stát a právo
5) Etické hodnoty
6) Trestní čin, druhy postihů, vandalismus
7) Protiprávní jednání
8) Znalost základních dětských práv
9) Posilovat schopnost vypořádat se s odmítnutím, selháním a zklamáním, zvládání
stresových situací v rodině, ve škole. Rozvíjení pozitivních vztahů mezi žáky jako
ochrana před vznikem šikany.
8. ročník - příklady tematických celků
1) Rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností žáků jako ochrana před šikanou,
rozvíjení schopnosti rozpoznat chování, které je šikanou
2) Osobnost, osobní potenciál, odpovědné rozhodování, osobní vlastnosti a vztahy
s druhými lidmi jako faktory ovlivňující kvalitu života jedince, schopnost překonávat
překážky a dosáhnout vytčených cílů
3) Vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i
druhých lidí, systém osobních hodnot, sebehodnocení, stereotypy v posuzování
druhých
4) Osobní rozvoj – osobní cíle a plány, životní perspektivy, adaptace na životní změny,
význam vůle a životní kázně v životě člověka
5) Obrana proti manipulaci
6) Poznání rizikového chování
7) Konflikty v mezilidských vztazích, náročné životní situace a jejich řešení (dopad na
mezilidské vztahy)

8) Stát a právo – právo v každodenním životě, právní vědomí, význam právních vztahů,
důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající (občanské právo), styk s úřady,
instituce, poradci
9) Manipulace, masmédia, propaganda, obrana proti ní
10) Iniciativa a tvořivost
11) Člověk ve společnosti – kulturní život, kulturní chování, kulturní hodnoty
a tradice, masová kultura
12) Člověk a pracovní život – volba povolání, sebepoznání a sebehodnocení,
mravní a právní předpoklady pro uzavření manželství, volba životního
partnera, zodpovědné rodičovství, konflikty v rodinných vztazích,
mezigenerační vztahy v rodině
13) Přirozené rozdíly mezi lidmi
14) Morálka a mravnost
15) Základní lidská práva
16) Ochrana člověka za mimořádných situací

9. ročník - příklady tematických celků
1) Člověk a rodinný život – rodinné právo, právní ochrana dítěte, náhradní rodičovská
péče
2) Systém osobních hodnot
3) Člověk a pracovní život – osobní rozvoj, plány, profesní orientace, finanční
gramotnost
4) Úcta k lidské osobě, etické jednání, morálka, mravnost
5) Člověk a právo, lidská práva – rozvíjení právního vědomí žáků – člověk jako subjekt
právních vztahů, způsobilost člověka nabývat práva a povinnosti a způsobilost
k právním úkonům, ústavní pořádek ČR (Ústava ČR, Litina základních lidských práv
a svobod), právní řád ČR, ochrana veřejného pořádku, orgány právní ochrany občanů
6) Rizikové chování se všemi důsledky – trestní právo, trestní zodpovědnost mladistvých
(trestní čin, přestupek), kriminalita mládeže

7) Seznámení se zákony a opatřeními souvisejícími s podáváním alkoholických nápojů
dětem a mladistvým, legislativou ve vztahu k nákupu, držení a výrobě drog
8) Nejzávažnější protispolečenské jevy, protiprávní jednání – jejich příčiny, projevy,
postihy a prevence
9) Masová kultura
10) Kulturní různost
11) Stát a právo – typy státu, politické zřízení, právní režimy, ČR jako
demokratický stát
12) Praktické příklady spolupráce
13) Životní perspektivy – cíle, plány, rozhodování, smysl života, zvládání
životních krizí, nebezpečí náhražkových forem životních aktivit, světové
náboženství, náboženský extremismus, nebezpečí náboženských sekt
14) Způsoby řešení problémů
15) Duševní vlastnictví
16) Ochrana člověka za mimořádných situací

Výchova ke zdraví:
6. ročník - příklady tematických celků
1) Hygiena
2) Životní styl – denní režim, biorytmy, problematika duševního a fyzického zdraví a
relaxace, duševní hygiena, zdravý způsob života (sport, volnočasové aktivity …)
3) Nezdravý způsob života – rizika ohrožující zdraví (drogy, kouření)
4) Svalová dysbalance – oslabení a zkrácení svalů, prevence onemocnění
pohybového aparátu
5) Vztahy a pravidla soužití v rodině
6) Vztah k sobě samému, vztahy ve skupině, vztahy mezi vrstevníky, vztahy
v třídním kolektivu (hry a pohybové aktivity)
7) Pravidla bezpečného sexuálního chování
8) Vznik závislosti, druhy

9) Osobní bezpečí
10) Vztahy a soužití ve dvojici, vztahy mezi lidmi, vztahy v prostředí
komunity, komunikace
11) Pravidla soužití v komunitě
12) Chování ve vrstevnické skupině
13) Podpora zdraví, zdravý životní styl, tělesné, duševní a sociální zdraví,
hodnota zdraví
14) Vlivy na vlastní zdraví – rizika ohrožující zdraví, jejich prevence,
přecházení nemocem a stresovým situacím
15) Podpora zdraví, prevence
16) Odpovědnost za vlastní zdraví a zdraví jiných
17) Osobnostní a sociální rozvoj, typy osobnosti, sebepoznání a
sebevýchova
18) Prevence rizikových projevů chování (šikana, kyberšikana…)
19) Programy podpory zdraví, relaxace
20) Psychohygiena, duševní zdraví, duševní a sociální zdraví, hodnota
zdraví
21) Hygiena práce, pracovní návyky, podmínky bezpečnosti a zdraví
22) Zdravá strava a stravovací návyky
23) Civilizační choroby, jejich prevence
24) Sexuální zdraví, chování v dospívání
25) Rozhodovací dovednosti
26) Prevence zneužívání návykových látek
27) Sebekontrola a seberegulace
28) Odpovědné chování
7. ročník - příklady tematických celků
1) Vztahy mezi lidmi, vztahy v prostředí komunity, komunikace
2) Zdravý způsob života, tělesné, duševní a sociální zdraví, hodnota zdraví
3) Hygiena práce, pracovní návyky, podmínky bezpečnosti a zdraví
4) Zdravá strava, stravovací návyky

5) Rizika ohrožující zdraví, jejich prevence, předcházení nemocem a stresovým
situacím
6) Civilizační choroby, jejich prevence
7) Odpovědnost za vlastní zdraví i zdraví druhých
8) Prevence rizikových projevů chování (šikana, kyberšikana)
9) Prevence zneužívání návykových látek
10) Sexuální dospívání, změny v životě člověka, jejich reflexe, přátelství a
láska, partnerské vztahy, mravní a právní předpoklady pro uzavření
manželství, volba životního partnera, zodpovědné rodičovství,
konflikty v rodinných vztazích, rozvodovost
11) Mezigenerační vztahy v rodině
12) Láska a zamilovanost, volba partnera
13) Partnerské vztahy, vztahy v rodině, problémy současné rodiny, rodinné
krize
14) Rodičovství, odpovědnost za výchovu dětí, povinnosti a práva rodičů
15) Domácí násilí, postavení ženy ve společnosti (země třetího světazneužívání práce dětí)
16) Faktory ovlivňující stabilitu rodiny, právní a ekonomické otázky
rodinného života
17) Zdravá výživa, alternativní výživové směry, poruchy příjmu potravy
18) Hygiena, péče o zdraví, preventivní lékařské prohlídky, práva a
povinnosti v souvislosti s ochranou vlastního zdraví a zdraví svých
blízkých
19) Rozhodování v oblasti sexuálního chování – odložení startu pohlavního
života na dobu sociální zralosti, předčasné těhotenství, manželství
nezletilých, umělé přerušení těhotenství, metody antikoncepce
20) Založení rodiny, plánované rodičovství
21) Promiskuita, sexuální kriminalita, formy sexuálního zneužívání dětí,
riziko pohlavně přenosných chorob – HIV/AIDS
22) Osobní bezpečí, ochrana člověka v mimořádných situacích
23) Prevence zneužívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a

psychotropní látky), další formy závislosti, auto-destruktivní
závislosti,
24) Předcházení a snižování potencionálních zdravotních a sociálních rizik
a dopadů spojených s těmito závislostmi pro jednotlivce a pro
společnost
25) Seznámení s mechanismem rozvoje závislosti a možnosti léčení
26) Seznámení s centry odborné pomoci
Dějepis – II. stupeň - příklady tematických celků
1) Stěhování národů, pojem vandalismus (objasnění, prevence)
2) Vznik křesťanství, pronásledování křesťanů, svoboda náboženského vyznání x
extremismus, fanatismus
3) Vznik islámu, muslimové – dnešní problémy, postavení ženy v muslimské společnosti
4) Křížové výpravy, náboženské konflikty
5) Třicetiletá válka – pronásledování nekatolíků
6) Druhá světová válka – holocaust, rasismus, xenofobie, extremismus (fašismus)
7) Poválečné Československo – základní principy demokracie
8) Totalitní systémy – komunismus
Zeměpis – II. stupeň - příklady tematických celků
1) Obyvatelstvo – národnostní a náboženské konflikty
2) Globální problémy
3) Ochrana přírody
4) Ochrana životního prostředí
Informatika – II. stupeň - příklady tematických celků
1) Vyhledávání a zpracování informací z internetu (odpovědný přístup k nevhodným
obsahům vyskytujícím se na internetu)

Chemie (9. ročník) – II. stupeň - příklady tematických celků

1) Drogy – využití a zneužití chemických látek (alkohol, tabák, drogy a otravné látky),
obsah chemických látek, zdravotní problémy při používání těchto látek, dlouhodobé
účinky na zdraví člověka
2) Alkaloidy – zneužívání návykových látek
3) Alkoholy – zneužívání návykových látek

Přírodopis – II. stupeň - příklady tematických celků
1) Biologie člověka – anatomie a fyziologie lidského organismu – problematika ochrany
zdraví, správného životního stylu
2) Pohybový aparát - prevence onemocnění pohybového aparátu, prevence a náprava
svalových dysbalancí
3) Dýchací soustava – prevence kouření
4) Ekologie – zplodiny v ovzduší, pobyt ve městech x pobyt v přírodě
5) Cévní soustava – prevence civilizačních chorob
6) Výživa – prevence poruch příjmu potravy
7) Člověk, růst a vývoj jedince – sexuální výchova (pohlavní soustava, zdravotní rizika
spojená s předčasným pohlavním životem) plánované rodičovství
8) První pomoc při zástavě dechu, srdeční činnosti, zlomeninách
9) Prevence, příčiny a léčba běžných nemocí
10) Viry a bakterie v životě člověka
11) Mák – surovina pro farmaceutický průmysl, zneužití
12) Přadné rostliny – konopí seté
13) Další zneužívané organismy – durman, houby
Výtvarná výchova – II. stupeň - příklady tematických celků
1) Výtvarné zpracování témat souvisejících s rizikovým chováním, návštěvy výstav
2) Rozebírat reklamy a antireklamy na tabák a alkohol
3) Tvorba plakátů propagující zdravý životní styl
Hudební výchova - II. stupeň - příklady tematických celků

1) Pochopení mnohotvárnosti hudební kultury různých etnik a národů – multikulturní
výchova
Tělesná výchova - II. stupeň - příklady tematických celků
1) Rozvoj pohybových dovedností, tělesných schopností a kultivace pohybu, podpora a
ochrana zdraví, spolupráce v kolektivních sportech
4) Vztahy v kolektivu, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
5) Fair play
6) Respektování pravidel
7) Vlastní zdravotní stav
8) Relaxace
9) Pravidla hygieny
10) Bezpečnost
Pracovní činnosti - II. stupeň - příklady tematických celků
1) Pěstitelské práce, dílny – pracovní morálka
2) Vaření zdravá strava, principy domácnosti, stolování
3) Stravovací návyky, vliv racionální výživy na zdraví, zdravý životní styl
4) První pomoc při zranění
5) Pracovní řád
6) Spolupráce
7) Zásady hygieny a bezpečnosti práce, organizace práce
8) Krizové situace v rodině

Příloha 6
PŘEHLED VYBRANÝCH PLATNÝCH PŘEDPISŮ PRO OBLAST
PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Přehled základní legislativy

I.

STRATEGIE


Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období
2013-2018



Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018, č.j.431/10



Strategický protidrogový plán Ol. kraje na období 2015 -18



Strategie prevence kriminality na léta 2016 – 2020



Krajský plán primární prevence na léta 2015- 2018

ZÁKONY


Zákon č. 561 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - ve znění zákona č. 178/2016 Sb.,
s účinností ke dni 1. září 2016



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

VYHLÁŠKY


VYHLÁŠKA

27/2016: Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími

potřebami a žáků nadaných


vyhláška 197/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky



Novela 412/2006 Vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků č. 317/2005 Sb.

METODICKÉ POKYNY A DOPORUČENÍ


Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany
ve školách a školských zařízeních (č.j. MŠMT-21149/2016)



Metodické doporučení k prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách
a ve školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 + přílohy pro jednotlivé typy rizikového
chování : 1. návykové látky,2. rizikové chování v dopravě, 3. poruchy příjmu potravy,
4. alkohol,5. syndrom CAN, 6. školní šikanování, 7. kyberšikana, 8. homofonie, 9.
extremismus , rasismus, xenofobie, antisemitismus, 10. vandalismus, 11. záškoláctví,
12. krádeže, 13. tabák, 14. krizové situace spojené s násilím, 15. netolismus , 16.
sebepoškozování, 17. nová náboženská hnutí, 18. rizikové sexuální chování, 19.
příslušnost k subkulturám, 20. domácí násilí



Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti
projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14423/99-22



Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků
z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j.: 10194/2002 –14

související normy:


Zákon o sociální potřebnosti č. 422/2003 Sb. (novela zákona č. 482/1991 Sb.) –
ohlašovací povinnost školy při neomluvených hodinách;



Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. (změny - platné znění od
1.1.2015 – více o ohlašovací povinnosti školy



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,
č.j.: 25884/2003-24

související norma:


Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
č. 218/2003 Sb. platné znění od 1.6.2015



Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT Č.j.: 37 014/2005-25

II.

Kompletní legislativní předpisy

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
● Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Dnem 1. 9. 2016 nabyla účinnosti novela tohoto zákona 82/2015Sb.
http://www.msmt.cz/uploads/skolsky_zakon.pdf
○ Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., 103/2014 Sb., nyní 197/2016 Sb.
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-197.htm
○ Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. a 103/2014 Sb.
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-73-2005-sb-1
○ Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 279/2012 Sb.
Informace o novele vyhlášky č. 74/2005 Sb.:
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-74-2005-sb-1
○ Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních
zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb.
Informace o novele vyhlášky č. 15/2005 Sb.:
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-15-2005-sb-1
○ Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné
školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.
http://www.msmt.cz/dokumenty/http-www-msmt-cz-dokumenty-vyhlasky-ke-skolskemuzakonu

○ Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-027.htm
● Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v
platném znění
http://www.msmt.cz/dokumenty/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich
○ Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-317-2005-sb 3
● Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (z. č. 333/2012 Sb.)
http://www.msmt.cz/dokumenty/zakon-c-109-2002-sb-o-vykonu-ustavni-vychovy-neboochranne-vychovy-ve-skolskych-zarizenich-a-o-preventivne-vychovne-peci-ve-skolskychzarizenich-a-o-zmene-dalsich-zakonu
○ Vyhláška 244/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují
podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2011s244
○ Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací
péče ve střediscích výchovné péče
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-458-2005-sb-kterou-se-upravuji-podrobnosti-oorganizaci-vychovne-vzdelavaci-pece-ve-strediscich-vychovne-pece
○ Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k
prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/pamlskova-zacne-platit-20-zari-2016?source=rss

Odkaz na vyhlášky MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlasky-1
Odkaz na právní výklady legislativy MŠMT:
http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vykladmsmt?highlightWords=pr%C3%A1vn%C3%AD+v%C3%BDklady
Vnitroresortní předpisy a dokumenty
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28, vč. 6 nových příloh vydaných v r. 2015
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-apokyny
Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních, č. j.: MSMT21149/2016
http://www.msmt.cz/file/38988/
Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14
423/1999-22 (Věstník MŠMT sešit 5/1999)
http://www.odrogach.cz/skola/dokumenty/metodicky-pokyn-k-rasismu-axenofobii.html?section_id=16
Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování,
prevenci a postihu záškoláctví č.j.: 10194/2002-14
http://www.msmt.cz/file/37923 4
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a
školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005-25
http://www.msmt.cz/file/38377

Metodické doporučení k bezpečnosti žáků a studentů ve školách a školských zařízeních:
Minimální standard bezpečnosti, č.j.: 1981/5015-1
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/minimalni-standard-bezpecnosti-avyhlaseni-neinvesticniho?lang=1&ref=m&source=email
Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení
rizikového chování žáků, č.j. MSMT-43301/2013
http://www.kvkskoly.cz/manazer/metodika/Documents/Metodicke_doporuceni_IVyP.pdf
Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga, Čj.: MSMT-7502/2015
http://www.nuv.cz/uploads/Metodicke_doporuceni_ke_zrizeni_funkce_asistenta_pedagoga.pd
f
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,
č.j.:25884/2003-24
http://www.kvkskoly.cz/manazer/metodika/Documents/PP%20policie.doc
Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách, MŠMT, únor
2014
http://www.kvkskoly.cz/manazer/metodika/Documents/Vyuziti_pravnich_opatreni_2014.pdf
Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu, č.j.: 11 691/2004-24
http://www.kvkskoly.cz/manazer/metodika/Stranky/Primarni-prevence-patologickychjevu.aspx
Metodický pokyn k upřesňující podmínky činnosti středisek výchovné péče
http://www.msmt.cz/dokumenty/metodicky-pokyn-upresnujici-podminky-cinnosti-stredisekvychovne-pece

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé
speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 239/2015 Sb.
https://www.zkola.cz/management/prehledpredpisu/zakony/Documents/sb0099-2015-2392015.pdf
Odkaz na metodické pokyny MŠMT pro rok 2016:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/metodicke-pokyny-pro-rok2012
Strategie 5
Národní strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2013 -2018
http://www.msmt.cz/file/28077
Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018
http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/strategie_web.pdf
Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 – 2020
http://www.mvcr.cz/clanek/strategie-prevence-kriminality-v-ceske-republice-na-leta-2016-az2020.aspx
Národní strategie prevence násilí na dětech v České republice na období 2008 – 2018
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/strategie-proti-nasili-nadetech1.pdf
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015
– 2020
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvojevzdelavaci-soustavy-3?highlightWords=dlouhodob%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie-2020_web.pdf

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 94/1963 Sb. , o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě 6
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů
Úmluva o právech dítěte
Zásada neveřejnosti jednání na úseku sociálně-právní ochrany dětí při provádění ústního
jednání s dítětem v rámci šetření mimo úřední prostory v „bezpečném prostředí důvěry“

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými toxikomaniemi a o změně souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění
pozdějších předpisů

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech
mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění 7

MINISTERSTVO VNITRA
Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

MINISTERSTVO FINANCÍ
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v
některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Příloha 7
PREVENCE PROTI KUŘÁCTVÍ ŽÁKŮ
Také Základní škola Jaroměřice se pustila do boje proti žákům kuřákům. Šokující informace
státních institucí poukazují na to, že první zkušenost dětí s cigaretou se za 5 let posunula
průměrně ze 12 let dítěte na 10 let. V ČR je ¼ miliónů kuřáků mladších 18 let! Další
odstrašující výsledek je, že 1/3 dětí v ČR utrácí své peníze za tabák! Dále je prokázáno, že
53% 13-15 letých kuřáků si přeje přestat kouřit.

Preventivní opatření školy


zajistit v prostorách a okolí školy zcela nekuřácké prostředí (platné také pro personál)



pravidelně využívat kvalitních metodik programů primární prevence již od I. stupně
základní školy - besedy a přednášky



monitorovat výskyt kuřáctví mezi žáky



při pravidelných setkáních s rodiči zahrnout téma problematika návykových látek



včas informovat rodiče o nežádoucím chování dítěte a nabídnout rodičům pomoc



spolupracovat s orgány státní správy při dodržování Zákona o opatřeních k ochraně
před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými
látkami (č. 379/2005 Sb.), zejména pokud jde o prodej tabákových výrobků dětem



účastnit se kampaní a soutěží na podporu nekuřáctví např. u příležitosti Světového dne
bez tabáku (31. 5.), Mezinárodního nekuřáckého dne (3 čtvrtek v listopadu), atp. či
podobné akce iniciovat



podporovat dobré vztahy v kolektivech tříd



nabízet možnosti k rozmanitému využití volného času dětí

Kuřáctví dítěte není chybou dítěte, ale dospělých!

Doporučené odkazy


www.bezcigaret.cz



Metodika výchovy k nekuřáctví - www.lpr.cz



Metodika výchovy k nekuřáctví pro I. stupen ZŠ
http://www.ped.muni.cz/normalnijenekourit/



DVD s pohádkou O cigaretce Retce



Interaktivní program - www.nekuratka.cz



www.slzt.cz



www.bezcigaret.cz



www.kurakovaplice.cz



www.vychovakezdravi.cz

Příloha 8
DESATERO PRO RODIČE
Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že máte zásadní vliv na to, jaký postoj bude mít Vaše dítě k negativním
vlivům, předkládáme Vám některé rady, jak předejít tomuto problému:
Deset aktivit, kterými mohu přispět ke snížení rizika, že se mé dítě podlehne negativním
vlivům nebo se začne negativně chovat:
1. Pohovořím si s dítětem o negativních vlivech, řeknu svému dítěti, jaký mám postoj
k negativním vlivům a co si o nich myslím řeknu svému dítěti, co udělám, když zjistím, že
podlehl negativním vlivům nebo se chová negativně, poradím mu, jak se zachovat, až ho
k těmto činnostem bude někdo svádět.
2. Pravidelně budu hovořit se svým dítětem o tom, co ho v současnosti trápí, pozorně ho
vyslechnu – nebudu to hodnotit ani unáhleně přikazovat či zakazovat řeknu mu, jak to na mne
působí a co si o tom myslím a sdělím mu, co bych dělal na jeho místě já.
3. Pravidelně budu působit na rozvoj sebevědomí svého dítěte, alespoň 3x denně si najdu
důvod k jeho pochvale, k projevení uznání, pokud se najde příležitost, kladně zhodnotím své
dítě třetí osobě v jeho přítomnosti, v případě neúspěchu ho povzbudím a projevím víru, že to
příště dokáže.
4. Budu své dítě vychovávat k zodpovědnosti za své chování, pokud mé dítě překročí
výchovná pravidla v rodině, ponese za to následky, pokud překročí pravidla školy, nebudu mu
usnadňovat nesení následků, budu vždy připomínat, že za každé chování jsme sami
odpovědni.

5. Budu své dítě bezpodmínečně přijímat a mít rád budu-li se na své dítě zlobit, řeknu mu to,
ale to nic nemění na tom, že ho mám rád, pokud bude zlobit, budu vždy hodnotit toto chování
a nikoli jeho.
6. Budu své dítě učit odmítnout, budu své dítě učit, že odmítnout kamaráda neznamená ztratit
ho, dítě by mělo vědět, že je možné odmítnout i divné chování dospělého člověka.
7. Budu své dítě učit sebekázni, budu svému dítěti přidělovat povinnosti a trvat na jejich
pravidelném plnění, budu postupně vyžadovat pravidelné plnění povinností bez mého
připomínání.
8. Naučím své dítě pozitivně vidět svět, budu své dítě učit hledat na všem také dobré stránky,
budu projevovat důvěru v jeho síly, které může uplatnit při překonávání obtíží.
9. Povedu své dítě k aktivnímu trávení volného času, omezím sledování televize, případně
počítačových her, zajistím dítěti přiměřené množství pravidelných zájmových činností, budu
mít přehled o tom, co dělá v mimoškolní době.
10.Budu se zajímat o to, s kým mé dítě kamarádí, budu se zajímat o kamarády dítěte, o jeho
vztah k nim, jací jsou, jak se chovají apod.
Najděte si půlhodinku denně pro své dítě, vytvořte si pravidelnou chvilku, kdy budete
své dítě poslouchat!

Příloha 9
DESATERO PRO RODIČE
BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ INTERNETU
1. Zajistěte, aby dítě vědělo, že všechna pravidla chování při kontaktu s ostatními lidmi
jsou stejná jak v reálném životě, tak i při kontaktu s lidmi prostřednictvím Internetu nebo
mobilního telefonu. Učte a posilujte pozitivní zásady a pravidla, jak by se s ostatními mělo
jednat s respektem a důstojností. Řekněte dítěti, že kyberšikana způsobuje ostatním zranění na
duši a bolest v reálném světě stejně jako ve světě online.
2. Ujistěte se, že vaše škola má vhodný vzdělávací program o bezpečnosti na Internetu.
Ten by neměl pokrývat pouze hrozby sexuálních predátorů, ale také to, jak se preventivně
chránit a odpovídat na online obtěžování vrstevníků, jak se prozíravě chovat v interakci s
ostatními na sociálních sítích, a jak vypadá zodpovědná a etická online komunikace..
3. Učte své děti vhodnému chování na Internetu. Seznamte je s pravidly používání
Internetu či mobilního telefonu.
Vysvětlete jim, k jakým problémům může dojít, pokud je moderní technologie zneužita (např.
zničení jejich pověsti, dostání se do problémů ve škole nebo s policií). Uvědomte si, že vaše
dítě může být jak oběť, tak pachatel. Veďte děti k takovému chování, které bude chránit nejen
je, ale také ostatní uživatele.
4. Buďte vzorem vhodného užívání moderních technologií. Neobtěžujte a nevtipkujte o
ostatních v online světě, obzvláště pokud jsou nablízku děti. Nepište SMS, zatímco řídíte.
Vaše děti se dívají a učí se.
5. Sledujte aktivity svých dětí, když jsou online. Zajímejte se o to, k čemu vaše dítě
mobilní telefon či Internet používá. Můžete to dělat neformálně (skrze aktivní spoluúčast a
kontrolu online zkušeností vašich dětí) a formálně (skrze software). Jaké stránky si prohlíží,
zda používá tzv. sociální sítě (Líbímseti, Rajče, Alík, Facebook, MySpace aj.), veřejné chaty,
ICQ, Skype atd., jestli někomu posílá své fotky apod. Mluvte s dětmi o tom, co na Internetu

dělají, kde si zakládají svůj profil, jaké informace o sobě sdělují. Nerozumíte všem
komunikačním technologiím? Děti vám s tím pomohou! Při tajném sledování svých dětí
buďte diskrétní. V opačném případě může vaše činnost způsobit více škody než užitku,
protože děti cítí, že jejich soukromí je ohroženo. Mohou pak jít se svým online chováním do
naprosté „ilegality“ a budou úmyslně pracovat tak, aby před vámi veškeré své akce skryly.
6. Používejte filtrační a blokační software jako součást „komplexního“ přístupu k online
bezpečnosti. Pamatujte však, že softwarové programy samy o sobě neuchovají dětí v bezpečí
a nejsou prevencí před kyberšikanou nebo před zpřístupněním nevhodného obsahu. Většina
technicky zdatné mládeže umí velmi rychle najít cesty, jak filtry obejít.
7. Všímejte si varovných znaků toho, že se děje něco neobvyklého, jak se dítě při
elektronické komunikaci chová, včetně reakcí dítěte na vaši přítomnost. Pokud se vaše
dítě stane odtažité nebo naopak posedlé Internetem, mohlo se stát obětí nebo pachatelem
kyberšikany. Podle toho, jak dítě zareaguje, když přijdete do místnosti, lze také leccos vyčíst.
Zvlášť pokud se snaží „zametat stopy“ – rychle zavírá nějakou stránku či program atd. Tady je
však potřeba zohlednit věk dítěte, např. u dítěte v pubertě mohou být tyto reakce naprosto
normální, vzhledem k tomu, že vzrůstá jeho potřeba soukromí obecně. Sledujte, jak se dítě
projevuje např. po přečtení zprávy. Pátrejte po tom, proč vypadá po použití mobilního
telefonu či Internetu sklíčeně, proč s vámi odmítá komunikovat apod. Vaše pozorovací
schopnosti jsou v tomto případě velmi důležité, neboť újma, kterou dítě může utrpět, je
především psychického rázu. Psychické týrání je velmi těžké rozpoznat, protože není
doprovázeno tak zjevnými znaky, jako jsou např. šrámy či modřiny, navíc toto týrání obvykle
bývá pro oběť mnohem horší, než kdyby ho někdo mlátil. Změny v chování psychicky
týraného dítěte přitom mohou být nepatrné. Všímat si je proto velmi důležité, protože ne
každé dítě je ochotné o svých problémech hovořit. Vy své dítě ale dobře znáte a dokážete
poznat, že s ním něco není v pořádku.
8. Uzavřete s dítětem smlouvu o používání Internetu (nastavte jasná pravidla), kterou
můžete přepracovat i na užívání mobilního telefonu. Dítěti tak bude naprosto jasné, co je
vhodné a co ne vzhledem k používání komunikačních technologií. Aby se tento přijatý

závazek stále dítěti připomínal, doporučujeme vyvěsit zmíněný dokument na opravdu
viditelném místě (např. vedle počítače).
9. Kultivujte a udržujte se svými dětmi otevřenou a upřímnou linii komunikace. Tím
zajistíte, že za vámi dítě samo přijde pokaždé, když se mu v kyberprostoru stane něco
nepříjemného nebo stresujícího. Oběti kyberšikany (a ostatní, kteří ji sledují) musí s jistotou
vědět, že dospělí, kterým se svěří, budou konat racionálně a s rozvahou, nikoliv, že situaci
ještě zhorší.
10. Dejte dítěti najevo, že za vámi může přijít s problémem. Ukažte dítěti, že jste tady pro
něj a že se mu s problémem budete snažit pomoci. Při řešení problému postupujte
konstruktivně, nevyčítejte dítěti, že se svou vinou dostalo do problému. Snažte se problém
rychle vyřešit a využijte ho k takovému výchovnému působení na dítě, které zabrání nebo
sníží riziko toho, že se dítě do
podobného problému dostane znovu.

Příloha 10
INFORMACE PRO RODIČE Z NÁRODNÍ PROTIDROGOVÉ
CENTRÁLY
Služba kriminální policie a vyšetřování PČR
1. Příznaky užívání návykových látek


Absence – neomluvené hodiny ve škole či absence v zaměstnání



Drogová kultura – ztotožnění se s drogovou kulturou



Drogy a pomůcky – nálezy drog nebo pomůcek k jejich užívání (injekční jehly,
stříkačky, speciální dýmky, spousta léků apod.)



Chování – výrazné změny v chování, agresivita, podrážděnost, nervozita



Odchody a útěky z domova – tendence odcházet z domova na delší dobu bez
vysvětlení



Prospěch – náhlé zhoršení prospěchu a chování ve škole nebo problémy na
pracovišti



Zájmy – změna původních zájmů



Zevnějšek – zhoršení vzhledu a péče o zevnějšek

2. Co dělat, když má dítě problém s drogami nebo alkoholem


Volat lékaře – neváhejte volat lékaře, jestliže je dítě pod vlivem drog
a hrozí otrava, lékaře volejte i tehdy, jestliže účinek drog odezněl, ale
přetrvávají duševní problémy nebo halucinace



Dlouhodobá výchovná strategie – nespoléhejte na zázračná okamžitá řešení



Naslouchejte dítěti – vyslechnout dítě ještě neznamená přistupovat na jeho
stanovisko



Důsledky – jestliže není dítě samo ochotno ke změně, mělo by nést důsledky

3. Čemu se vyhnout


Nepopírejte a neskrývejte problém



Nezanedbávejte sourozence ani bezpečnost dalších lidí ve společné domácnosti



Nefinancujte zneužívání drog a neusnadňujte ho



Nedejte se vydírat



Nevěřte tvrzení, že má dítě drogy pod kontrolou



Nevyhrožujte něčím, co nechcete a nebo nemůžete splnit



Do nekonečna neustupujte

Příloha 11
INFORMACE PRO RODIČE K ŠIKANĚ

Postup rodičů při podezření na šikanování:
1. Rodiče informují o podezření na šikanování třídního učitele nebo přímo ředitele školy.
Pedagogičtí pracovníci dbají na zachování důvěrnosti informací.
2. Jsou-li rodiče přesvědčeni, že škola postupuje při řešení šikanování nedostatečně, je možné
jednat v této záležitosti se zřizovatelem školy nebo podat stížnost na školu České školní
inspekci. Stížnost je možné podat i na ústředí tzn. na adresu: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha
5, resp. elektronicky na adresu posta@csicr.cz nebo na adresu Rožkova 2432, 530 02
Pardubice, elektronicky na adresu csi.e@csicr.cz.
Současně je potřebné v odůvodněných případech zajistit oběti šikanování pomoc psychologa,
speciálního pedagoga (etopeda) popřípadě jiného specialisty.
Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu
žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení
trestného činu (§168, 167 trestního zákona). V úvahu přicházejí i další trestné činy jako např.
nadržování (§ 166 tr. zákona) či schvalování trestného činu (§165 tr. zákona), v krajním
případě i podněcování (§ 164 tr. zákona). Skutkovou podstatu účastenství na trestném činu (§
10 tr. zákona) může jednání pedagogického pracovníka naplňovat v případě, že o chování
žáků věděl a nezabránil spáchání trestného činu např. tím, že ponechal šikanovaného
samotného mezi šikanujícími žáky apod.

Jak poznám, že mi šikanují dítě:
a) Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.
b) Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se telefonovalo apod.
c) Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.
d) Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá

odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat
strach. Ztráta chuti k jídlu.
e) Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí
o dovoz či odvoz autem.
f) Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na
svačinu).
g) Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!"
h) Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.
i) Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné
sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
j) Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká,
že je ztratilo), případně doma krade peníze.
k) Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
l) Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná
projevuje i zlobu vůči rodičům
m) Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se
zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat
(manipulace s teploměrem apod.)
n) Dítě se vyhýbá docházce do školy.
o) Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.

Příloha 12
Dotazník č. 1 - PREVENCE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ,

ALKOHOLISMU A KOUŘENÍ
1. Víš, co je droga? Popiš.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

2. Je droga dobrá nebo špatná? Vysvětli.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

3. Napiš, co ti může droga přinést dobrého a špatného.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
4. Když si nebudeš vědět rady a budeš mít problémy, víš, na koho se obrátit? Napiš.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Příloha 13
Dotazník č. 2 - PREVENCE

RIZIKOVÉHO
SEXUÁLNÍHO CHOVÁNÍ

1. Co si představuješ pod pojmem rodina?
………………………………………………………………………………………………...
2. Jak podle tebe vypadá zdravá rodina?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
3. Kdy je žena připravena na mateřství?
…………………………………………………………………………………………………...
4. Pokud budeš mít problémy doma, víš, na koho se obrátit?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
5. Víš, které instituce řeší takové problémy? Napiš, které znáš.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

6. O jaké besedy v rámci předmětu výchova ke zdraví bys měl zájem? Která témata tě
zajímají?
…………………………………………………………………………………………………...

Příloha 14
Dotazník č. 3 - PREVENCE

KRIMINALITY
A DELIKVENCE, PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST
1. Víš, co to je omezení vlastní svobody? Vysvětli.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
2. Představ si situaci. Před školou se pošťuchují dva chlapci. Co uděláš? Vysvětli svou odpověď.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
3. Myslíš si, že nedodržování školního řádu je nebo není závažný přestupek? Vysvětli.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
4. Když nebudeš dodržovat školní řád, víš, co se tě čeká?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
5. Respektuješ pravidla ve společnosti? Vysvětli proč. Jmenuj některá tato pravidla.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
6. Který z trestných činů je správný – lehký nebo těžký nebo žádný? Vysvětli.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
7. Pokud budeš mít problém, víš, na koho se obrátit. Pokud ano na koho a kam?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Příloha 15
Dotazník č. 4 - PREVENCE VIRTUÁLNÍCH

ZÁVISLOSTÍ
1. Kolik času denně trávíš u počítače?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
2. Víš, co jsou to sociální sítě? Jmenuj některé.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
3. Přidáš si do svého profilu všechny lidi nebo jen ty, které znáš? Vysvětli proč.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
4. Vysvětli pojem – přítel, kterého opravdu dobře znám.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
5. Jaké jsou zásady správného užívání sociálních sítí? Vysvětli.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
6. Co se stane, když mi někdo slovně napadne na sociálních sítích?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
7. Víš, co to je kyberšikana? Vysvětli.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
8. Je kyberšikana trestná? Proč?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
9. Už ses s kyberšikanou někdy setkal ve svém okolí? Řešil jsi to nějak? Jak?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Příloha 16
Dotazník č. 5 - ZDRAVÝ

ŽIVOTNÍ STYL – PREVENCE VZNIKU PORUCH
PŘÍJMU POTRAVY

1. Víš, jak poskytnout první pomoc?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
2. Co uděláš, když spolužák nešťastně spadne, uhodí se do hlavy a zůstane ležet bez hnutí.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
3. Co uděláš, když uvidíš, jak někdo u někoho zjistíš otevřenou zlomeninu nohy?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
4. Znáš telefonní čísla Záchranného systému ČR? Napiš.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
5. Jaké telefonní číslo použij, když si nemůžeš vzpomenout na číslo policie či záchranky?
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
6. K čemu slouží reklama? Je správná? Vysvětli.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
7. Může být reklama také špatná? Vysvětli.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
8. Jak trávíš svůj volný čas?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
9. Upřímně odpověz – láká ti více pohyb venku, v přírodě, nebo dáváš přednost hraní na počítači?
Myslíš si, že je tvé chování správné? Proč?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Příloha 17
Dotazník č. 6:

DOTAZNÍK PRO PEDAGOGY

1. Jak hodnotíte situaci v oblasti forem rizikového chování na naší škole?

2. Na jaké jevy by se měla škola zaměřit?

3. Co by učitelé potřebovali k tomu, aby se jim lépe řešily formy rizikového chování
v třídních kolektivech?

Příloha 18
Dotazník č. 7:

ZJIŠŤOVÁNÍ ŠIKANY NA ŠKOLE

1. Víš, kdo je na naší škole Školní metodik prevence a kde sídlí? Víš, co je jeho náplní práce?
S čím může pomoci?

2. Víš, co je to slovo šikana? Vysvětli:

3. Setkal jsi se někdy ty přímo se šikanou? Pokud ano, jakým způsobem?

4. Znáš někoho ze svého okolí, kdo je předmětem šikany? Pokud ano, už jsi to někomu
nahlásil? Pokud ne, tak proč?

5. Znáš někoho ze svého okolí, kde šikanuje spolužáky? Pokud ano, už jsi to někomu
nahlásil? Pokud ne, tak proč?

Příloha 1

KRIZOVÉ PLÁNY

Tento dokument obsahuje krizové plány, podle kterých se pedagogové školy mohou řídit
v případě následujících krizových situací:
13. ŠIKANA
14. ŠIKANA UČITELE
15. KYBERŠIKANA
16. NÁVYKOVÉ LÁTKY (tabákové výrobky, alkohol, OPL)
17. KRÁDEŽE A VANDALISMUS V PROSTŘEDÍ ŠKOLY
18. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO
ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ŽÁKŮ (vniknutí cizí
osoby či osob do areálu školy (aktivní útočník), teroristický čin – anonymní oznámení o
uložení bomby, teroristický čin – obdržení podezřelé zásilky, únik nebezpečných látek
při dopravní nehodě nebo technických havárií, sesuvy půdy, atmosférické poruchy,
zemětřesení
Úvod:
V rámci prevence rizikového chování (šikana, návykové látky, mentální anorexie, bulimie,
sebevražedné pokusy, krádeže, vandalismus, atd.) je potřeba věnovat zvýšenou pozornost
jakýmkoliv změnám v chování i prospěchu, které se u jednotlivce nebo v kolektivu
vyskytnou.
Při jakékoliv změně chování nebo i podezření je vždy nutné:



pokud se týká jednotlivce, promluvit si s ním v bezpečném a chráněném prostředí a
pokusit se zjistit příčinu změny



o zjištěných poznatcích informovat třídního učitele, příp. ředitele školy, metodika
prevence, výchovného poradce



pokud se změna týká celého kolektivu, přenechat šetření na metodikovi prevence nebo
výchovném poradci, kteří jsou proškoleni v řešení rizikového chování



třídní učitel o zjištěném stavu informuje zákonné zástupce žáků a s ohledem na situaci
buď individuálně, nebo prostřednictvím mimořádné rodičovské schůzky zákonným
zástupcům nabídne pomoc při řešení a doporučí poradenské zařízení

Zákonným zástupcům žáků školní řád garantuje možnost získání informací o prospěchu a
chování jejich dětí. Umožňuje žádat objasnění hodnocení prospěchu, chování a postupů řešení
vzniklého problému. Zákonní zástupci mají možnost se obrátit na ředitele školy a žádat
přešetření situace.
Třídní učitelé při podezření na zanedbání povinné péče o dítě, tělesné tresty, domácí násilí,
apod. upozorní zákonné zástupce a informují o dané skutečnosti vedení školy, výchovného
poradce a školního metodika prevence. Stejně postupují při obdržení této informace od jiných
pedagogů, zaměstnanců školy či žáků. Pokud nedojde k pozitivní změně, hlásí situaci ředitel
školy na odbor péče o dítě a na policii.
Všichni zaměstnanci školy, žáci i rodiče byli informováni, na koho se obrátit v případě
řešení vzniklých problémů:
Ředitel školy:

PaedDr. Jan Krchňavý

Zástupce ředitele:

PhDr. Ivana Neklová

Školní metodik prevence: Mgr. Iva Ficová
Výchovný poradce:

Mgr. Hana Krejčová

1. ŠIKANA

Škola je povinna řešit šikanu ve škole a na akcích pořádaných školou.
A. Učitel je svědkem šikany – brutálního násilí


Zásah pedagoga či jiné dospělé osoby ve škole ku prospěchu oběti.



Odvést okamžitě oběť do bezpečí.



Ihned se vrátit zpět do třídy nebo do ní poslat jiného pedagoga, příp. pověřit dozorem
někoho ze žáků (zabránění domluvě agresorů na křivé skupinové výpovědi)!



Zalarmovat další pedagogy a domluvit se na spolupráci při vyšetřování – i za cenu
přerušení výuky! Nejlépe rozdělit třídu na 2 poloviny, zabezpečit pedagogický dozor.



Pokračovat v pomoci a podpoře oběti (dát oběti napít, zajistit lékařské vyšetření)! Po
návratu od lékaře nepouštět oběť zpět do třídy.



Kontaktovat rodiče oběti.
Při rozhovoru s rodiči se vyvarovat slova šikana, lépe je používat trápené nebo ubližované
dítě. Hovořit s nimi „na rovinu“, ujistit je, že se konflikt řeší. Dohodnout s rodiči, jakým
způsobem bude zajištěna bezpečnost dítěte (nejlépe nechat doma).



Ohlásit celou věc policii a kurátorovi pro mládež.



Následuje vlastní vyšetřování.

B. Učitel se o šikaně od někoho dozví

1. OVĚŘENÍ SITUACE


Získat kolegy (max. 3), kteří budou spolupracovat na šetření. (Třídní učitel může
spolupracovat, ale nesmí být hlavní vyšetřovatel).



Nalézt vhodné informátory. Promluvit s více informátory, případně je požádat, zdali by to
mohli dosvědčit. Nenaléhat!



Nalézt vhodné svědky.



Kontaktovat rodiče.

2. VYŠETŘOVÁNÍ
Provést zápis.


Nenaléhat, nechat je říct to, co chtějí.



Mít při vyšetřování třetí osobu jako svědka.



Pokračovat v pomoci a podpoře oběti.



začít vyšetřování se „zdravým jádrem“, nikdy nezačínat agresory:
1. rozhovor se svědky
2. rozhovor s obětí
3. rozhovor s agresory

3. HLEDÁNÍ NÁPRAVY
A) METODA USMÍŘENÍ

Provádí se především u počátečních stadií šikany a vykazuje-li agresor ochotu své chování
změnit.
 Domluva a usmíření mezi aktéry šikany, bez trestu.
 Řízené hledání nápravy, vcítění se agresora do oběti, pochopit její utrpení.
B) METODA VNĚJŠÍHO NÁTLAKU

Provádí se u pokročilejších forem šikany.


Ustanovit výchovnou komisi.



Přinutit trestem a strachem viníky k zastavení agresivního chování



Individuální rozhovor s agresorem a jeho rodiči.



Oznámit trest před celou třídou.



Zajistit ochranu oběti.

4. DOKUMENTACE

2. ŠIKANA UČITELE
Pedagog, který čelí šikaně ze strany žáků, je v dané situaci v pozici oběti, která by neměla
zůstávat v situaci sama, ale měla by vyhledat pomoc ostatních. Nelze očekávat, že situaci,
kterou lze klasifikovat jako šikanu, vyřeší pedagog v pozici oběti sám. Proto je zapotřebí, aby
tuto skutečnost škola neočekávala a nevyžadovala. Naopak je zapotřebí, aby podporovala své
pedagogy k vyhledání pomoci, zajistila bezpečí pro pedagoga a řešila vzniklou situaci se žáky,
rodiči a ostatními pedagogy.
Pedagog v pozici oběti šikany či pedagog, který je svědkem takovéto situace, vyhledá
bezprostředně pomoc, obrátit se může na:


ředitele školy



školního metodika prevence



výchovného poradce



kolegu, ke kterému má důvěru

V případě bezprostředního ohrožení pedagoga žákem/žáky se pedagog řídí krizovým plánem
školy:
1. Šikanovaný učitel odejde ze třídy, přivolá si pomoc a požádá o spolupráci jiného
kolegu nebo vedení školy pro zajištění dohledu ve třídě, případně izolaci agresora a
zajištění bezpečí pro ostatní žáky ve třídě vyžaduje-li to situace.
2. V případě potřeby zajistí vedení školy učiteli chráněné prostředí.
3. Poradenský tým školního poradenského pracoviště zajistí další šetření, provede
postupně rozhovor: s obětí > se svědky > s agresorem/y (nebo o šetření požádá
odborníka na problematiku šikanování z PPP). Je nutné zabránění domluvě agresorů
na křivé výpovědi, případně konfrontace mezi nimi.
4. Z rozhovoru provádí zápis, o výsledcích šetření informuje ŘŠ, pokud se šetření přímo
neúčastní.
5. ŘŠ pozve prokazatelným způsobem (nejlépe doporučeným dopisem) zákonné
zástupce agresora/rů do školy k pohovoru s výchovnou komisí (VK).
6. VK dohodne společně se zákonnými zástupci žáka/ků další postup - možnosti školy:


odstupňování kázeňských opatření,



forma postihu při dalším porušení školního řádu,



doporučení odborné pomoci v PPP,



informování OSPOD,



spolupráce se SVP,



informovat Policii ČR…

7. ŠMP nebo VP provede zápis z VK
8. ŘŠ udělí agresorovi/ům kázeňské opatření v souladu se školním řádem

9. ŘŠ informuje Policii ČR, došlo-li k závažnějšímu případu šikanování
10. Škola zajistí posouzení sociálních vztahů ve třídě, kde se šikana odehrávala a na
základě výsledků nastaví odpovídající řešení – zajistí intervenční program k řešení
šikany za účelem znovunastolení bezpečí ve třídě.
11. ŘŠ nabídne pedagogovi odbornou pomoc a podporu – konzultace, odkaz na odbornou
péči apod.

3. KYBERŠIKANA

1) Kyberšikana se děje na půdě školy během vyučování


Vyrozumět vedení školy, školního metodika prevence a ostatní členy ŠPP, kteří si rozdělí
role v řešení kyberšikany.



Zajistit ochranu oběti a té doporučit, aby:

1. Neodpovídala - nekomunikovala s útočníkem, nesnažila se ho žádným způsobem odradit
od jeho počínání, nevyhrožovala, nemstila se. Cílem útočníka je vyvolat v oběti reakci,
ať už je jakákoli.
2. Blokovala útočníka – zamezila útočníkovi přístup k účtu nebo telefonnímu číslu a je-li to
v dané situaci možné, i k nástroji či službě, pomocí které své útoky realizuje
(kontaktovat poskytovatele služby).
3. Ukládala důkazy (screenshoty) – svěřila se blízké osobě, pro uchování důkazů oslovila
někoho, kdo má vyšší IT gramotnost, kontaktovala školu a specializované instituce (PPP,
policii, SVP, intervenční služby specializující se na řešení kyberšikany, psychology
apod.), ukládala SMS zprávy, e-mailové zprávy, zprávy z chatu, www stránky)
4. Mluvila o tom, co se jí děje.


Zajistit dostupné důkazy s podporou IT kolegy



Důkladně vyšetřit a žádat odbornou pomoc - vyšetřit všechny souvislosti se zjištěným
incidentem.



Zajistit si podporu a pomoc externího pracovníka (IT expert, PPP, policie).



Kontaktovat a spolupracovat s MySpace, Facebookem, nebo jakýmkoli jiným webovým
prostředím, kde ke kyberšikaně došlo.



Zvolit takové opatření a řešení, které je odpovídající závažnosti prohřešku a důsledkům,
které agresor způsobil.



Informovat a poučit rodiče - informovat rodiče oběti i rodiče kyberagresora. Postup a
zásady sdělování informací jsou stejné jako u „klasické šikany“ (např. NE konfrontace
oběti a agresora).



Poučit rodiče o tom, koho mohou (je vhodné) kontaktovat (Policie ČR, OSPOD, PPP,
právní zástupce atd.). Některé případy kyberšikany nespadají do kompetence školy.



Žádat konečný verdikt a informace - při zapojení a následně celém prošetření případu
trvat na konečném stanovisku všech zainteresovaných institucí (PČR) a dalších subjektů
(rodiče).



Při postizích agresorů postupovat v souladu se školním řádem.



Informovat zasažené žáky o výsledcích šetření ve škole a udělených trestech. Pokud má
učitel jistotu, že byl spáchán trestný čin, má ze zákona povinnost obrátit se na orgány
činné v trestním 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 se rodiče odmítají spolupracovat se školou a odmítají se zúčastňovat
výchovných komisí, je škola opět oprávněna vyrozumět OSPOD.
2) Kyberšikana se neděje na půdě školy

Škola nemůže udělovat kázeňské tresty, popř. snížené známky z chování za činnost, která se
nestala během vyučování. To ovšem neznamená, že by škola neměla kyberšikanu řešit alespoň
v následujících základních bodech:



Doporučit rodičům oběti, aby se v případě kyberšikany svého dítěte obrátili na Policii
ČR, popř. podali žalobu k soudu.



Informovat (se souhlasem zákonného zástupce žáka nezletilého) zasažené žáky o
postupu při řešení kyberšikany.



Sdělit jim, že škola trestat v tomto případě nemůže, a proto byl případ předán
policii/soudu. Děti potřebují vědět, že za každé nepřiměřené chování přijde trest.

3) Kyberšikana se netýká žáka naší školy
Nahlásil mi to můj žák:
Pokud k vám mají děti důvěru, mohou se vám svěřovat i s problémy např. svých kamarádů z
jiných škol. Měli byste žáka vyslechnout a dát mu praktické rady, kam se jeho kamarád může
obrátit pro pomoc, jak má zajistit důkazy apod. Zeptejte se po pár dnech svého žáka, který
vám věc nahlásil, jak vše pokračuje. Leckdy může znamenat „kamarádovi se stalo“ naopak
„mně se děje, ale ještě nemám odvahu o tom mluvit“. Zaslechl (a) jsem to z důvěryhodných
zdrojů: Zde záleží na vašem přístupu, zda se v případu chcete osobně angažovat, např. radou.
Není to věcí školy.

5. NÁVYKOVÉ LÁTKY
Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky (mj. omamné a psychotropní), které jsou
schopné ovlivnit psychiku člověka, jeho sociální chování a ovládací nebo rozpoznávací
schopnosti. Patří sem také alkohol a tabák. Konzumace návykových látek osobami mladšími
18 let je považována za rizikové chování.

Užívání návykových látek v prostorách školy a na všech školních akcích není přípustné!
Všichni zaměstnanci školy mají oznamovací povinnost k řediteli školy v případě, kdy žáci
omamné látky užívají, distribuují nebo u sebe přechovávají.
1. TABÁKOVÉ VÝROBKY
Jak řešit konzumaci tabákových výrobků ve škole?


Tabákový výrobek je třeba žákovi vhodným způsobem odebrat a zajistit, aby nemohl
pokračovat v konzumaci.



Pedagog dále sepíše o události krátký záznam s vyjádřením žáka (zejména od koho má
tabákový výrobek), informuje třídního učitele a předá zápis metodikovi prevence, který jej
založí do své agendy.



Třídní učitel informuje zákonného zástupce žáka.



V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se
chování opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně - právní ochrany dětí.



Jsou vyvozeny sankce dané školním řádem.

2. ALKOHOL
Jak řešit konzumaci alkoholu ve škole?


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



V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě,
voláme RZS.



Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagog následovně:
Informuje TU, o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od
koho alkohol má), který odevzdá školnímu metodikovi prevence, ten jej založí do své
agendy a vyrozumí vedení školy.



V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyzve škola ihned zákonného
zástupce žáka, aby si jej vyzvedl.



Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany
dítěte a vyčká jeho pokynů.



Zákonnému zástupci ohlásí škola tuto skutečnost i v případě, že je žák schopen výuky.



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



Z konzumace alkoholu škola vyvodí sankce dané školním řádem.



V případě podezření na intoxikaci žáka provede pedagogický pracovník test na přítomnost
alkoholu (dechová zkouška), ale učinit tak může pouze na základě předem získaného
souhlasu zákonného zástupce. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje podle výše
uvedených bodů. Poznámka: MŠMT v minulosti připustilo výjimku z nutnosti
předchozího souhlasu pouze v případě „forem výuky“, které představují odůvodněné
riziko ohrožení života nebo zdraví dětí, žáků nebo studentů nebo jiných osob nebo
odůvodněné riziko poškození majetku.

Jak řešit nález alkoholu ve škole?
1) pedagog nalezne v prostorách školy alkohol


Tekutinu nepodrobuje žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.



O nálezu ihned uvědomí vedení školy.



Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy.



Sepíše stručný záznam o události, který předá metodikovi prevence.
2) pedagog zadrží u některého žáka alkohol



Tekutinu nepodrobuje žádnému testu.



O nálezu ihned uvědomí vedení školy.



O nálezu sepíše stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum,
místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen
(nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pedagog tuto skutečnost
do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo zástupce školy.
Zápis založí školní metodik prevence do své agendy.



O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka. Pokud se jedná o opakovaný nález u téhož
žáka, upozorní i orgán sociálně-právní ochrany dětí.



V případě potřeby předá zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.



Škola vyvodí sankce dané školním řádem.

3. OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY (OPL)
Jak řešit konzumaci OPL ve škole?


Návykovou látku je potřeba žákovi odebrat a zajistit, aby v konzumaci dále
nepokračoval.



V případě, že je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě,
přivolá pedagog RZS.



Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, pedagog zaznamená vyjádření žáka a vyrozumí
vedení školy.



V případě, že žák není schopen dalšího vyučování, vyzve pedagog zákonného
zástupce žáka, aby si dítě vyzvedl.



Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně-právní
ochrany dítěte a vyčká jeho pokynů.



Zákonnému zástupci ohlásí škola tuto skutečnost i v případě, že je žák schopen výuky.



Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně - právní ochrany dětí.



(V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonného zástupce poskytne školní
metodik prevence informaci o možnostech odborné pomoci.)



Škola vyvodí sankce dané školním řádem. (je třeba rozlišit uživatele od distributora –
uživatel je nebezpečný sobě, distributor všem; distribuce je trestným činem.)



V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagog provést orientační test na
přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem získaného souhlasu
zákonného zástupce. Poznámka: MŠMT v minulosti připustilo výjimku z nutnosti
předchozího souhlasu pouze v případě „forem výuky“, které představují
odůvodněné riziko ohrožení života nebo zdraví dětí, žáků nebo studentů nebo
jiných osob nebo odůvodněné riziko poškození majetku.

Jak řešit distribuci OPL ve škole?
Distribuce může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není
nijak
rozhodující.
Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák
v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno
buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin. Množství
nemá vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem.
1) pedagog nalezl OPL ve škole


Látku nepodrobuje žádnému testu.



O nálezu ihned uvědomí vedení školy.



Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo
nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ve
školním trezoru.



O nálezu vyrozumí Policii ČR.
2) pedagog zadrží u žáka OPL



Látku nepodrobuje žádnému testu.



O nálezu ihned uvědomí vedení školy.



O nálezu sepíše stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byla OPL nalezen, datum,
místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla OPL nalezena (nebo
který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pedagog tuto skutečnost do
zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo zástupce školy. Zápis
založí školní metodik prevence do své agendy.



O nálezu vyrozumí Policii ČR a informuje zákonné zástupce.



V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předá pedagog látku
přivolanému lékaři.
3) pedagog má podezření, že žák má OPL u sebe



Řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR.



Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultuje s ní další postup a informuje zákonného
zástupce žáka.



Žák je izolován od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem.
U žáka v žádném případě neprovádíme osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.

KRÁDEŽE A VANDALISMUS V PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Krádeže, zejména mobilních telefonů, a úmyslné ničení školního majetku jsou nejčastějšími
formami protiprávního jednání, se kterými se lze ve školním prostředí setkat.
Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem



O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného.



Věc ohlásit na Policii ČR.



V případě, že je znám pachatel, je třeba ho nahlásit orgánu sociálně - právní ochrany
dítěte.

Jak postupovat při vzniku škody způsobené vandalismem


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



V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu
škody.



V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou dítěte
k dohodě o náhradě škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.

6. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO
ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ŽÁKŮ
Ke vstupu do budovy pro cizí osoby je využíván pouze hlavní vchod. Další vchody jsou řádně
zajištěny proti vstupu neoprávněných osob, zároveň jsou však bez omezení použitelné v
případě nutnosti úniku – únikový východ. Neoprávněnému vniknutí do objektu školy je
předcházeno kontrolou každé cizí osoby. Zaměstnanci identifikují cizí osobu, ohlásí její
příchod sekretariátu nebo vedení školy a vyžadují po ní informace o důvodu návštěvy.
Mimořádná událost může vzniknout činností uvnitř organizace nebo může být oznámena z
vnějších zdrojů.

Interní
V případě vzniku jakékoli mimořádné události (zpravidla požár, výbuch, úraz, vniknutí
nepovolané osoby apod.) je zaměstnanec, který ji zjistí, povinen bez zbytečného odkladu toto
oznámit řediteli organizace nebo nejvýše postavenému zaměstnanci, který je přítomen.
Externí
V případě přijetí informace z vnějšího zdroje je povinnost osoby zprávu předat oprávněné
osobě. Příjem takových zpráv je zpravidla telefonicky, písemně či e-mailem. Pokud se jedná o
zprávu anonymní, provede osoba, která ji vyslechla či přečetla, bez zbytečného odkladu
přenos informace vedoucímu zaměstnanci. Současně se o příjmu takové zprávy provede
písemný záznam s údaji, kdy byla přijata, kdo ji podával, v kolik hodin byla přijata a tento
záznam bude uchován pro další řízení. Záznam se provede na jakýkoli papír, není předepsán
žádný tiskopis. Jde pouze o záznam o přijetí, aby v pozdějším řízení nedocházelo ke
zveličování apod. Ředitel nebo nejvýše postavený zaměstnanec na základě vlastního uvážení
informuje složky IZS a řídí se jejich pokyny. Ředitel přijme okamžité rozhodnutí a
prostřednictvím technických prostředků, nebo jiným způsobem, sdělí vzniklou situaci dalším
zaměstnancům a osobám zdržujícím se v objektu a je-li nutné, nařídí evakuaci objektu.
Evakuace se vyhlásí školním rozhlasem. Pokud by došlo k poruše, bude zveřejněna
pověřenými osobami nebo prostřednictvím interní telefonní ústředny popřípadě mobilními
telefony. Obsahem hlášení nadřízenému orgánu je především: datum hodina místo vzniku
mimořádné události dále: druh, charakter vzniklé mimořádné události, dosud zjištěné
následky mimořádné události, počty zraněných, mrtvých či pohřešovaných dětí a
zaměstnanců a potřebná již přijatá opatření
Důležitá krizová čísla:
1. INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM: 112

2. POLICIE ČR: 158
3. ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155
4. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR: 150
Evakuace osob při vzniku mimořádné události
Vlastní evakuace se řídí pokyny Krizového plánu školy a Požárního evakuačního plánu,
popřípadě dle jiné interní a zveřejněné informace. Evakuované osoby se shromažďují na místě
určeném v požárním evakuačním plánu. Pokud by došlo k ohrožení vodou apod., budou
osoby shromážděny na místě, kde se nepředpokládá dosah vody.
Záchranné práce při vzniku mimořádné události.
Vzhledem k tomu, že jsme školským zařízením, je prvotním úkolem zajistit bezpečnost žáků,
popřípadě osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace. Z tohoto důvodu není ze
strany zaměstnanců prováděn žádný úkon směřujících k záchranným pracím. Vše směřuje k
evakuaci a zajištění bezpečnosti svěřených osob. Je-li to možné, provádí dospělá osoba
prvotní zásah, to ale za předpokladu, že nemá v péči svěřené osoby, nebo tyto nepředala
jinému zaměstnanci, který evakuaci dokončí a doprovodí skupinu na místo určené ke
shromáždění. Vlastní organizaci záchranných prací organizačně zajišťuje ředitel školy, který
spolupracuje s jednotkami IZS.
Příprava k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádné události
Zaměstnanci jsou seznamováni s pokyny pro chování při mimořádných událostech. Tyto
informace jsou součástí pravidelného školení o BOZP a PO. Žákům jsou informace předávány
průběžně v rámci výuky a sledování aktuálních událostí. Tématiku zařazují vyučující do
jednotlivých předmětů učebního plánu.
Možné případy mimořádných událostí:

1.

Vniknutí cizí osoby či osob do areálu školy

Ke vstupu do budovy cizími osobami je využíván pouze hlavní vchod. Neoprávněnému
vniknutí do objektu školy je předcházeno kontrolou každé cizí osoby. Vstup do školní budovy
je povolen výhradně zaměstnancům, žákům školy, jejich zákonným zástupcům a osobám
pověřeným pro přivádění a vyzvedávání dětí. Cizím osobám je vstup do školy umožněn pouze
za trvalého doprovodu zaměstnance školy a po ohlášení účelu návštěvy a jména navštívené
osoby. V případě, že zaměstnance školy upozorní zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba
pro přivádění a vyzvedávání dětí na přítomnost cizí osoby v prostorách školy, zjistí
zaměstnanec důvod vstupu této osoby a ihned zabezpečí trvalý doprovod této osoby až do
odchodu ze školy.
Všichni zaměstnanci jsou povinni při vstupu do budovy a při jejím opouštění se přesvědčit,
zda jsou dveře zadního vchodu řádně uzavřeny.
Způsob zabezpečení školy:


kontrola hlavního vchodu provozním zaměstnancem pomocí kamerového systému



uplatnění dohledu nad žáky dle rozpisu



uzamčené dveře zvenčí, žáci a zeměstnanci mají své čipy



Zaměstnanci školy mají zakázáno vpouštět do objektu společně s nimi jakoukoli cizí
osobu. Tuho musí zastavit, zjistit důvod její návštěvy a informovat sektretariát či
nadřízenou osobu.



na začátku i v průběhu školního roku jsou všichni žáci opakovaně poučeni o
pravidlech BOZP, včetně zákazu vpouštět do objektu společně s nimi jakoukoli cizí
osobu a o způsobu.



střežení budovy elektronickým zabezpečovacím systémem mimo dobu školního
vyučování.

Pokud dojde i přesto k vniknutí cizí osoby či osob a je důvod domnívat se, že jsou tyto osoby
nebezpečné, pak je zaměstnanec, který toto zjistí, povinen neprodleně uvědomit Policii ČR a

poté neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízenému zaměstnanci – řediteli školy, event.
osobě, která je pověřena jeho zastupováním. Poté musí vyčkat příjezdu hlídky a zpřístupnit
objekt prohlídce.

Aktivní útočník
Aktivním útočníkem se označuje osoba, která z různých důvodů má potřebu ublížit lidem ve
svém okolí. Jeho útok přichází nečekaně a je většinou velmi brutální.
Poznatky a zkušenosti získané z dosud známých útoků:


Akce je naplánovaná



Cílem je zabít nebo zranit co nejvíce lidí v krátkém čase



Místem útoku bývá prostor s velkou hustotou lidí



Výběr obětí je náhodný



Různí útočníci volí různé druhy zbraní



Útok trvá cca 15min.



Útočník se obvykle nechce dostat do střetu s policií

Reakce v případě útoku


Uteč! Dostaň se z dosahu útočníka, je nutné myslet na ochranu zdraví a života



Zamkni se! (zabarikáduj, znemožni nebo zkomplikuj vstup)



Vypni techniku v učebně (PC, dataprojektory) ticho je důležité



Zapni tichý režim mobilů (přístroj nevypínej)



Varuj ostatní (mobil rozhlas)



Volej tísňovou linku 158, oznam kde jsi a co se děje



Zkus zklidnit ostatní v místnosti



Nereaguj na osoby za dveřmi (možná lest)



Vyčkej příchodu policie, dbej jejich pokynů, nepleť se do cesty



Braň se.



V případě, že jsi učinil všechny výše popsané kroky a útoční se k tobě přesto dostal –
udělej vše pro svou ochranu

2.

Teroristický čin – anonymní oznámení o uložení bomby

Pokud bude oznámení o uložení bomby sděleno formou telefonátu, je třeba zapsat znění o
umístění a druhu výbušniny. Pokud bude oznámení o uložení bomby sděleno formou
písemnosti či elektronickou formou, písemnost uschováme k dalšímu šetření.
Postup:


nahlásit událost na linku IZS 112 nebo HZS – 150 nebo Policie ČR – 158



pokud je bomba v prostorách školy, kde se pohybují osoby, dochází k okamžité
evakuaci - evakuace bude provedena stejným způsobem jako při požáru – požární
evakuační plán



podezřelého předmětu se nedotýkat



dodržovat pokyny bezpečnostních složek

3.

Teroristický čin – obdržení podezřelé zásilky

Jak poznat podezřelou zásilku:


neočekávaná zásilka od neznámého odesilatele



výhružný text na zásilce



zapáchající zásilka



zásilka, u které po otevření zjistíme, že obsahuje prášek nebo podezřelý předmět

Postup:



s podezřelou zásilkou netřepat ani nevyprazdňovat její obsah



opustit místnost, umýt se vodou a mýdlem a událost ohlásit na linku HZS – 150 nebo
na linku policie ČR – 158



před zavoláním na tísňovou linku, je třeba zvážit skutečnosti, které vedou k názoru, že
se jedná o podezřelou zásilku.

4.

Únik nebezpečných látek při dopravní nehodě nebo technických havárií

Každý zaměstnanec, který zpozoruje havárií s únikem nebezpečných látek, je povinen
neprodleně nahlásit toto zjištění na ohlašovně, pověřenému zaměstnanci, nebo na linku HZS
150. Pokud havárií s únikem nebezpečných látek zpozoruje žák, nahlásí událost nejbližšímu
zaměstnanci školy, který zajistí ohlášení na ohlašovně nebo řediteli školy nebo na linku HZS
– 150.
Hlavní zásady


nepřibližovat se k místu havárie



provést ukrytí dle pokynů



uzavřít a utěsnit dveře, okna a jiné otvory



vypnout ventilaci



sledovat informace v rozhlase, televizi a místním rozhlase



budovu školy opustit jen na pokyn

V případě radiační havárie navíc:


Připravit si prostředky improvizované ochrany - ochrana dýchacích cest – vodou
navlhčené roušky (kapesník, ručník apod.), ochrana hlavy – čepice, klobouk, šála tak,
aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka chránila též čelo, uši a krk, povrch
těla chránit kombinézou, kalhotami, pláštěm nebo pláštěnkou, ochrana rukou –
rukavicemi, igelitovým sáčkem, nebo omotat kusem látky, nohy chránit vysokými
botami



Připravit si evakuační zavazadlo



Jodové přípravky (tablety) a prostředky individuální ochrany převzít a použít až na
základě veřejné výzvy

5.

Sesuvy půdy, atmosférické poruchy, zemětřesení

Hlavní zásady:


sledovat aktuální informace o počasí



zjistit rozsah havárie



poskytnutí 1. pomoci



evakuace z ohroženého místa



dodržovat pokyny záchranářů

Příloha 19: Formuláře
Evidence typů a míry rizikového chování na škole ve školním roce 2017/2018

Uveďte počet jednotlivých případů výskytu relevantních typů rizikového chování, které byly na škole
během školního roku zjištěny (či na ně bylo podezření).

Třídní učitel: Třída:

Rizikové chování

Typ výskytu

Kouření

skutečně zjištěno
podezření

Alkohol

skutečně zjištěno
podezření

Léky užívané bez lékařského předpisu

skutečně zjištěno
podezření

Nelegální drogy - konopné drogy (marihuana,
hašiš)

skutečně zjištěno
podezření

Nelegální drogy - ostatní (např. extáze, pervitin skutečně zjištěno
aj.)
podezření
Šikana

vyloučení jednotlivce z kolektivu
psychická šikana
fyzická šikana
lynčování
podezření

Počet
případů

Záškoláctví

do 10 neomluvených hodin
nad 10 neomluvených hodin

Kriminalita (činy jinak označované za trestné)

násilné povahy
majetkové povahy
pod vlivem návykové látky

Týrání dítěte

reálná zjištění
nadměrné fyzické tresty

Zneužívání dítěte

skutečně zjištěno
podezření

Zanedbávání dítěte

skutečně zjištěno
podezření

Gamblerství

skutečně zjištěno
podezření

Jiné

Skutečně zjištěno
Závažné přestupky vůči školnímu řádu
Neplnění školních povinností
Závislost na mobilních telefonech

Školní rok 2017/2018

Preventivní témata obsažená v ŠVP (v tematických plánech). Uveďte, kolik vyučovacích
hodin je věnováno jednotlivým typům rizikového chování v jednotlivých ročnících.

Jméno vyučujícího:

Vyučované předměty a třídy:

Třídnictví:

1.ročník
Prevence záškoláctví

Prevence šikany a extrémních projevů
agrese, kyberšikany
Prevence rizikových sportů

Prevence rizikového chování v dopravě
Prevence rasismu a xenofobie

Prevence působení sekt

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

Prevence sexuálního rizikového
chování
Prevence v adiktologii (užívání
návykových látek a závislostní
chování)
Prevence poruch příjmu potravy

Prevence problémů spojených se
syndromem CAN
Základní vzorce bezpečného chování
napříč typy riz. Chov.
Právní vědomí napříč typy riz.chov.

Prevence prekriminálního a
kriminálního chování

Školní rok 2017/2018

Preventivní témata obsažená v ŠVP (v tematických plánech). Uveďte, kolik vyučovacích hodin je věnováno
jednotlivým typům rizikového chování v jednotlivých ročnících.

Jméno vyučujícího:
Vyučované předměty a třídy:
Třídnictví:

Prevence záškoláctví

Prevence šikany a
extrémních projevů
agrese, kyberšikany

Prevence rizikových
sportů

Prevence rizikového
chování v dopravě

Prevence rasismu a
xenofobie

6.ročník/

7.ročník/

8.ročník/

9.ročník/

Prima

Sekunda

Tercie

Kvarta

Kvinta

Sexta

Septima

Oktava

Prevence působení sekt

Prevence sexuálního
rizikového chování

Prevence v adiktologii
(užívání návykových
látek a závislostní
chování)
Prevence poruch příjmu
potravy

Prevence problémů
spojených se syndromem
CAN
Základní vzorce
bezpečného chování
napříč typy riz. Chov.
Právní vědomí napříč
typy riz.chov.

Prevence
prekriminálního a
kriminálího
chování

