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1. Část  Podpora dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 
žáků nadaných 

 
Nově se dítětem, žákem nebo studentem (dále jen „žákem“) se speciálními vzdělávacími 
potřebami (původně se zdravotním znevýhodněním nebo postižením, případně v postavení 
azylanta, nebo sociálně znevýhodněný) rozumí žák, jehož vzdělávání z důvodů 
jeho speciálních vzdělávacích potřeb vyžaduje uplatnění podpůrných opatření. 
 
1 Podpora vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
(1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí 
osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých 
práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření 
(původně se zdravotním znevýhodněním nebo postižením, případně v postavení azylanta, 
nebo sociálně znevýhodněný). Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy 
ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí 
nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti 
se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných 
opatření školou a školským zařízením. 
 
(2) Podpůrná opatření  
podpora žáků se realizuje prostřednictvím podpůrných opatření představujících konkrétní 
pomoc vzdělávání žáka, a to  

- v oblasti metod a forem výuky, možnými úpravami hodnocení žáka, organizace 
výuky, např. zařazením předmětů speciálně pedagogické péče, úpravami výuky 
v rozsahu i obsahu disponibilních hodin;  

- nutnou personální podporou pedagoga při výuce žáků s potřebou podpůrných opatření, 
a to jak asistentem pedagoga, tak dalším pedagogem nebo speciálním pedagogem;  

- při vzdělávání žáků se smyslovým postižením možností využívat tlumočníky českého 
znakového jazyka nebo přepisovatele,  

- využíváním speciálních učebnic, pomůcek, kompenzačních pomůcek, včetně 
zařazování nových technologií do práce se žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami.  

-  
spočívají v 
 

a) Poradenskou pomoc školy (výchovný poradce, školní metodik prevence, případně 
školní psycholog, školní speciální pedagog, školní logoped) a pomoc školského 
poradenského zařízení – PPP (pedagogicko-psychologické poradny) a SPC 
(speciálně pedagogického centra), viz www.nuv.cz 

 
b) Úpravu organizace vzdělávání (například využívání disponibilních hodin pro 

vzdělávání žáků se SVP, které umožňují zařadit předměty speciálně pedagogické péče, 
intenzivnější výuku českého jazyka pro cizince a etnické menšiny, úpravu výuky u 
selhávajících žáků, úpravu obsahu vzdělávání, dále již zmíněné úpravy v hodnocení 
žáků a v metodách výuky, úpravy výstupů ze vzdělávání, existuje také možnost 
prodloužit dobu vzdělávání žáka až o 2 roky atd.), 
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c) Úpravu podmínek přijímání a ukončování vzdělávání – respektuje se, jakým 
způsobem se žák vzdělával, jaká měl podpůrná opatření, a ta se uplatňují v případě 
potřeby i při přijímání ke studiu a při ukončování vzdělávání 
Úpravu výstupů ze vzdělávání – upravený RVP ZV definuje podmínky, za kterých 
je možné úpravy výstupů ze vzdělávání na ZŠ připravit a skupiny žáků, pro které je 
možné tyto úpravy provést (žáci s LMP, žáci zrakově a sluchově postižení, případně 
žáci s kombinovaným postižením),  
 

d) použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních 
pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob11a), 
Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů, 
 

e)  využívání IVP (individuální vzdělávací plán, který se při vzdělávání těchto žáků již 
dnes uplatňuje), návrh na úpravu vzdělávání žáka připravuje ŠPZ (školské poradenské 
zařízení) a rodič nebo zletilý žák žádá ředitele školy o možnost vzdělávat se podle 
IVP; kontrola IVP probíhá 1x ročně. S IVP seznamuje ředitel školy, respektive třídní 
učitel všechny vyučující, kteří se na vzdělávání žáka podílejí. 

 
1.1 Individuální vzdělávací plán –  
 
(1) Individuální vzdělávací plán se stanoví v případě potřeby především pro individuálně 

integrovaného žáka, žáka s hlubokým mentálním postižením, případně také pro žáka 
skupinově integrovaného nebo pro žáka speciální školy. 

 
(2) Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, 

závěrů speciálně pedagogického vyšetření, popřípadě psychologického vyšetření 
školským poradenským zařízením, popřípadě doporučení registrujícího praktického 
lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře nebo dalšího odborníka, a vyjádření 
zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. Je závazným dokumentem pro zajištění 
speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

 
(3) Individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace žáka. 
 
(4) Individuální vzdělávací plán obsahuje: 

a) údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně 
pedagogické nebo psychologické péče žákovi včetně zdůvodnění, 

b) údaje o cíli vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, včetně případného 
prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání, volbu 
pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, úpravu 
konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutoria, 

c) vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby podílející se na 
práci se žákem a její rozsah; u žáka střední školy se sluchovým postižením a studenta 
vyšší odborné školy se sluchovým postižením se uvede potřebnost nezbytných 
tlumočnických služeb a jejich rozsah8), případně další úprava organizace vzdělávání, 

d) seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic 
a didaktických materiálů nezbytných pro výuku žáka nebo pro konání příslušných 
zkoušek, 

e) jmenovité určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, 
se kterým bude škola spolupracovat při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb 
žáka, 
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f) předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků nad rámec prostředků 

státního rozpočtu poskytovaných podle zvláštního právního předpisu9), kterou 
se stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, 
jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami 
výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady 
pro zvýšení krajských normativů (vyhláška o krajských normativech)., 

g) závěry speciálně pedagogických, popřípadě psychologických vyšetření. 
 
(5) Individuální vzdělávací plán je vypracován zpravidla před nástupem žáka do školy, 

nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy nebo po zjištění speciálních 
vzdělávacích potřeb žáka. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován 
v průběhu celého školního roku podle potřeby. 

 
(6) Za zpracování individuálního vzdělávacího plánu odpovídá ředitel školy. Individuální 

vzdělávací plán se vypracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením 
a zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. 

 
(7) Ředitel školy seznámí s individuálním vzdělávacím plánem zákonného zástupce žáka 

nebo zletilého žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. 
 

a) asistenta pedagoga, případně dalšího pedagogického pracovníka - například 
speciálního pedagoga;  

b) využití asistenta pedagoga, 
c) využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, 

přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících dítěti, žákovi 
nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle 
zvláštních právních předpisů, nebo 

d) poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky 
upravených. 

 
1.2 Je možnost poskytovat podpůrná opatření  

ve školských zařízeních, která se podílejí na vzdělávání žáka, případně na přípravě na 
vzdělávání žáka. Jedná se především o družinu, školní klub. Druh a rozsah podpůrných 
opatření vychází ze speciálních vzdělávacích potřeb žáka a také z toho,  která podpůrná 
opatření má žák k dispozici ve škole, a která jsou nezbytná i pro jeho činnost ve 
školských  zařízeních. 

 
Ředitel školy, poskytne ŠPZ, u něhož zákonný zástupce požádal o vyšetření a vystavení 
Doporučení ke vzdělávání žáka, aktuální informace o podmínkách a možnostech školy, které 
se vztahují k potřebám žáka a k možnostem takového žáka v ní vzdělávat. 
 
Po vydání doporučení má škola maximální dobu  čtyř měsíců pro  vytvoření doporučených 
podmínek pro vzdělávání žáka a zajištění podpůrných opatření. V případě, že v této lhůtě 
nelze ve škole zajistit např. stavební či technické úpravy, zváží ŠPZ po konzultaci se školou 
a zákonným zástupcem žáka možnost  kombinace jiných podpůrných opatření, v krajním 
případě doporučí rodiči školu, která je technicky připravena pro vzdělávání žáka.  
 
V případě nemožnosti zajistit v předepsané lhůtě personální PO (asistent pedagoga, speciální 
pedagog, učitel předmětu speciálně pedagogické péče apod.), hledá do doby zajištění 
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personálního PO škola řešení, které umožní podporu žáka (např. dohodou o podpoře 
a metodickém vedení s SPC nebo PPP). Vždy je třeba se řídit základním pravidlem, že 
jakékoli řešení musí být v nejlepším zájmu žáka.  
 
(8) Podpůrná opatření podle odstavce 2 se člení do pěti stupňů podle organizační, 

pedagogické a finanční náročnosti. Podpůrná opatření různých druhů nebo stupňů 
lze kombinovat. Podpůrná opatření vyššího stupně lze použít, shledá-li školské 
poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka 
nebo studenta nebo k průběhu a výsledkům poskytování dosavadních podpůrných 
opatření by podpůrná opatření nižšího stupně nepostačovala k naplňování vzdělávacích 
možností dítěte, žáka nebo studenta a k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Začlenění 
podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví prováděcí právní předpis. 

 
(9) Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení 

školského poradenského zařízení.  
Škola volí podpůrná opatření prvního stupně tehdy, pokud žák má při vzdělávání takové 
obtíže, že je nezbytné jeho vzdělávání podpořit prostředky pedagogické intervence 
(změny v metodách a výukových postupech, změny v organizaci výuky žáka, úpravy 
v hodnocení, v začleňování do sociální a komunikační sítě školní třídy); pokud se jedná 
o drobné úpravy v rámci výuky jednoho předmětu, je úprava věcí individualizace výuky 
a práce jednoho pedagoga.  

 
Škola může vypracovat Plán pedagogické podpory (PLPP) - stručný dokument, ve kterém 
jsou uvedeny potřeby úprav ve vzdělávání žáka, návrh jak se bude vzdělávání žáka upravovat 
a v čem. Formulář PLPP – je přílohou tohoto dokumentu.  Pedagogové následně vyhodnocují 
efektivitu zvolených úprav. Pokud se ani s dodatečnou podporou pedagogů vzdělávání žáka 
nezlepší a nemá trend zlepšovat nebo je jeho stav naopak setrvalý nebo se horší - pak 
je vhodné žákovi a zákonným zástupcům doporučit, aby navštívili školské poradenské 
zařízení. 
 
Škola zajistí předání PLPP školskému poradenskému zařízení, aby se předešlo uplatňování 
neúčinných podpůrných opatření.  
 
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského 
poradenského zařízení. Škola nebo školské zařízení může místo doporučeného podpůrného 
opatření přijmout po projednání s příslušným školským poradenským zařízením 
a s předchozím písemným informovaným souhlasem zletilého žáka, studenta nebo zákonného 
zástupce dítěte nebo žáka jiné podpůrné opatření stejného stupně, pokud to neodporuje zájmu 
dítěte, žáka nebo studenta. 
 

A. Rodič (žák) respektoval doporučení školy nebo se rozhodl sám k návštěvě ŠPZ 
Školské poradenské zařízení (PPP nebo SPC) nejpozději do tří měsíců od objednání 
žáka provede posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka a do 30 dnů od návštěvy 
ŠPZ vypracuje pro rodiče zprávu z vyšetření. Pro rodiče a školu pak vypracuje 
Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. V případě, 
že podmínkou pro stanovení podpůrných opatření je vyjádření dalšího odborníka 
(lékaře apod.), prodlužuje se tomu adekvátně lhůta pro vypracování Doporučení. 
Při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb vychází ze sdělení rodiče a žáka, 
ze závěrů školy a PLPP, pokud byl zpracován, dále ze závěrů vyšetření lékařů 
a dalších odborníků, kteří se do té doby nebo i následně podíleli na péči o žáka. 
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Pokud bude příprava Doporučení ke vzdělávání žáka vyžadovat: 
a) informace školy (zajištění pomůcek, přítomnost asistenta pedagoga ve třídě 

v případě, že již ve třídě asistent působí, uzpůsobení dalších podmínek 
pro vzdělávání žáka, tj. velikost třídy, organizace vzdělávání atd.) – pak před 
vydáním doporučení zástupce ŠPZ konzultuje se školou. Obvykle ve školách 
zajišťují tyto služby výchovní poradci nebo ředitel školy pověří jiného pedagoga, 
který bude o nastavování podpůrných opatření se ŠPZ komunikovat 

b) informace dalšího ŠPZ, pokud bude charakter speciálních vzdělávacích potřeb 
žáka takový, že bude třeba komunikovat s více zařízeními. 

Jedná se především o žáky s kombinovaným postižením, kdy žák má obtíže, které 
pramení například z poruchy učení a současně je slabozraký a je třeba mu poskytovat 
i speciálně pedagogickou péči. V takovém případě se musí domluvit dvě ŠPZ 
na formulaci jednoho Doporučení ke vzdělávání žáka, aby podpůrná opatření nebyla 
poskytována duplicitně 

 
B. Rodič nebo zletilý žák přes opakovaná upozornění a vysvětlení důsledků 

nenavštívil ŠPZ za účelem nastavení podpůrných opatření ve vzdělávání žáka 
a způsobil tak žákovi obtíže při vzdělávání, protože škola sama dostatečná 
podpůrná opatření vytvořit nemůže. 

 
V této situaci se může škola obrátit na zástupce orgánu veřejné moci (OSPOD) a v souladu 
se zákonem o sociálně právní ochraně dětí požádat o součinnost. Tato varianta je považována 
za mezní, tedy je třeba ji volit až v případě, kdy nelze jinými cestami dosáhnout naplnění 
zájmu žáka (podrobněji viz materiál tzv. informačním balíčku Metodické doporučení 
pro případy, kdy rodič nekoná v zájmu dítěte ve spojitosti se vzděláváním).  
 
(10) Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou 

nebo školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, 
studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka. 

 
(11) Podpůrné opatření druhého až pátého stupně přestane škola nebo školské zařízení 

po projednání se zletilým žákem, studentem nebo zákonným zástupcem dítěte nebo žáka 
poskytovat, pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že podpůrné 
opatření již není nezbytné. 

 
(12) Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte, žáka a studenta, který nemůže vnímat řeč 

sluchem, se volí tak, aby bylo zajištěno vzdělávání v komunikačním systému neslyšících 
a hluchoslepých osob, který odpovídá potřebám dítěte, žáka nebo studenta. Žákům 
a studentům vzdělávaným v českém znakovém jazyce se souběžně poskytuje vzdělávání 
také v psaném českém jazyce, přičemž znalost českého jazyka si tito žáci a studenti 
osvojují metodami používanými při výuce českého jazyka jako cizího jazyka. Využívá-li 
škola nebo školské zařízení tlumočníka českého znakového jazyka, zajistí, aby jeho 
činnost vykonávala osoba, která prokáže vzdělání, nebo praxi a vzdělání, jimiž získala 
znalost českého znakového jazyka na úrovni rodilého mluvčího a tlumočnické dovednosti 
na úrovni umožňující plnohodnotné vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta. 

 
(13) Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte, žáka a studenta, který při komunikaci využívá 

prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace, se volí tak, aby bylo zajištěno 
vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá potřebám dítěte, žáka nebo 
studenta. 
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(14) Pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, 

závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými 
vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem lze 
zřizovat školy nebo ve školách třídy, oddělení a studijní skupiny. Zařadit do takové třídy, 
studijní skupiny nebo oddělení nebo přijmout do takové školy lze pouze dítě, žáka 
nebo studenta uvedené ve větě první, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem 
k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta nebo k průběhu 
a výsledkům dosavadního poskytování podpůrných opatření by samotná podpůrná 
opatření podle odstavce 2 nepostačovala k naplňování jeho vzdělávacích možností a k 
uplatnění jeho práva na vzdělávání. Podmínkou pro zařazení je písemná žádost zletilého 
žáka nebo studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka, doporučení školského 
poradenského zařízení a soulad tohoto postupu se zájmem dítěte, žáka nebo studenta. 

 
 

2 Přehled základních kroků při získávání podpůrného opatření 
 
Zápis do 1. třídy 

- nástup do ZŠ 
- v případě prokazatelných obtíží žáka je ŠPZ posoudí a doporučí rodiči, 

jak má postupovat 
 
ŠPZ ve spolupráci s rodiči a dalšími odborníky rozhodne o:  
odložení školní docházky a posílení přípravy na školu, nebo 
nástupu do školy s využitím podpůrných opatření 
 
Opatření 1. stupně 
ZŠ vzdělává žáka s využitím podpůrných opatření 1. stupně (individuálně či zpracuje 
PLPP) 

→ pravidelná podpora školním poradenským pracovištěm a pedagogy 
→ podpora je úspěšná a není tak třeba vyšetření v ŠPZ 

Opatření 2. – 5. stupně 
ZŠ doporučí návštěvu ŠPZ, případně se k ní rodič sám rozhodne 

→ nejpozději do 3 měsíců od objednání je vystaveno doporučení ke vzdělávání žáka 
ZŠ doporučí návštěvu ŠPZ, ale rodič nebo zletilý žák nenavštíví ŠPZ za účelem 
nastavení PO  

→ škola se obrátí na zástupce orgánu veřejné moci (OSPOD) a v souladu se zákonem 
o sociálně právní ochraně dětí požádá o součinnost (mezní varianta) 

 
 
Pomoc ŠPZ (PPP/SPC) 

- posoudí vzdělávací potřeby žáka, vyhodnotí závěry vyšetření 
- doporučí podpůrná opatření ve vzdělávání žáka (2. - 5. stupeň podpory) 
- v případě, že žák potřebuje pomoc a podporu také ve školském zařízení 

(např. v družině), určí ŠPZ na odpovídající dobu podpůrná opatření i pro školské 
zařízení (např. asistent pedagoga, je-li pro žáka důležitý i ve školním zařízení) 
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Vyhodnocování účelnosti podpory 
- ŠPZ pravidelně po jednom roce u žáků s LMP vyhodnocuje účinnost opatření, 

kontroluje IVP a poskytování všech podpůrných opatření; kontrola IVP a jeho 
naplňování probíhá 1x ročně 

- jinak ŠPZ provádí kontrolu doporučení zpravidla do dvou let 
- Účinná podpora → integrace žáka 
- Neúspěšná podpora → revize rozhodnutí → nové doporučení 

 
 
 

 
 
 

JAK POSTUPOVAT 
POKUD INTEGRACE ŽÁKA SE SPECIÁLNÍMI 

VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ANI S VYUŽITÍM 
PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ NEVEDLA K ZAJIŠTĚNÍ JEHO 

VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB 
- obtíže žáka se nedají vyrovnat ani s využitím podpůrných opatření a je třeba jej zařadit 

do třídy, oddělení, skupiny nebo školy podle §16, odst. 9 Sb., 
- ŠPZ vyhodnotí průběh vzdělávání žáka a případně doporučí vzdělávání žáka ve třídě, 

oddělení, skupině nebo škole podle §16 odst. 9, k takovému zařazení je však třeba 
žádosti zákonného zástupce 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Doporučení ŠPZ 
(PPP/SPC) ke vzdělávání 
ve třídě nebo škole podle 
§16 odst. 9  
PO nepostačovala k 
naplnění vzdělávacích 
potřeb žáka 
 

Vyjádření rodiče + souhlas 
ředitele školy s přestupem žáka 
do jiné školy nebo třídy 
→rodič podá žádost o zařazení 
žáka do školy určené pro některý 
z druhů zdravotního postižení, je 
seznámen se všemi okolnostmi 
vzdělávání žáka a s jeho 
informovaným souhlasem je žák  
do takové třídy, skupiny nebo 
školy zařazen; škola podá 
informace o specifických 
podmínkách vzdělávání ve škole 
do 7 dnů 

U žáků s LMP kontrola 
po jednom roce 
U jiných druhů 
zdravotního postižení 
kontrola zpravidla po 
dvou letech 
 

Žák ve škole využívá 
podpůrná opatření  

(např. úpravy metod 
výuky, AP, 

IVP, speciální učebnice) 

Potřebuje pomoc 
a podporu také 

ve školském zařízení  

(družina, klub atd.) 

ŠPZ na odpovídající 
dobu doporučí 

podpůrná opatření i pro 
školské zařízení- 

například AP -pokud je 
pro žáka DŮLEŽITÝ   
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3 Jak je to s možností žáka se speciální vzdělávací potřebou – se 
zdravotním postižením opakovat ročník nebo rozložit si vzdělávání 

v jednom ročníku na dva roky? 
- Ředitel školy může žákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal 

základní vzdělání, povolit po posouzení důvodů uvedených v žádosti jeho zákonného 
zástupce a na základě dosavadních výsledků vzdělávání žáka pokračování v základním 
vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého 
roku věku (§ 55 školského zákona) 

- Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech 
povolit pokračovat v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák 
dosáhne dvacátého roku věku, v případě žáků vzdělávajících se podle § 16 odst. 8 věty 
druhé a podle § 48 v základní škole speciální pak se souhlasem zřizovatele 
do dvacátého šestého roku věku. 

 
4 Přestup ze základní školy („běžné“) do školy podle §16 odst. 9 ŠZ 

- Ředitel školy je povinen informovat zákonného zástupce žáka o rozdílech 
ve vzdělávacích programech a o organizačních změnách, které ve spojení s přechodem 
do jiného vzdělávacího programu mohou nastat → žádosti je vyhověno 

- Žák se vzdělává ve třídě nebo škole zřízené pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského 
zákona, podle IVP, které se 1 x ročně vyhodnocuje → pokud by běžná škola měla více 
žáků uvedených v §16, odst. 9 školského zákona, například žáků se závažnými 
poruchami chování nebo učení, pak může vytvořit takovou třídu i v běžné škole; 
to platí i pro žáky s LMP.  

 
5 Metodické doporučení pro případy, kdy rodič nekoná v zájmu dítěte 

ve spojitosti se vzděláváním 
 
Jaké jsou právní možnosti v případě, kdy zákonný zástupce - rodič nekoná v souladu 
se zájmem dítěte (např. pokud nedává souhlasy či žádosti o zařazení dítěte do speciální školy 
v případech, kdy je to v souladu se zájmem dítěte a pro dítě nevhodnější)? Co dělat, pokud 
rodič nechce nechat dítě vyšetřit školském poradenském zařízení? Co jiného by mohlo udělat 
školské poradenské zařízení nebo škola než kontaktovat orgán sociálně právní ochrany dětí? 
Má škola nebo školské poradenské zařízení možnost vyvolat nějaké soudní řízení? 
 

I. 
Východiska 

1. Základním právním vztahem mezi rodičem a dítětem, definujícím jejich poměry, je vztah 
rodičovské odpovědnosti. Podle § 865 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“), rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. 
Má ji každý rodič, ledaže jí byl zbaven. Podle ust. § 875 odst. 1 občanského zákoníku 
rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče v souladu se zájmy dítěte. Nejedná-li rodič 
v souladu se zájmy svého dítěte, porušuje svou základní povinnost dbát práv dítěte. Podle 
ust. § 855 odst. 2 občanského zákoníku je účelem povinností a práv k dítěti zajištění jeho 
morálního a hmotného prospěchu.  

2. Ustanovení § 858 občanského zákoníku stanoví: rodičovská odpovědnost zahrnuje 
povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho 
zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování 
osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho 
bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, 
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jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může 
změnit jen soud. 

3. Aby mohli rodiče své povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti vykonávat 
efektivně, jsou od narození dítěte jeho zákonnými zástupci (§ 892 občanského zákoníku). 
Jako zákonní zástupci dítěte mají v době jeho plnění základní školní docházky zvláštní 
práva a povinnosti plynoucí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Jako zákonní zástupci mají podle ust. § 21 odst. 2 školského zákona právo 
na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a poradenskou pomoc školy. Tomuto 
právu odpovídá povinnost školy zákonným zástupcům informace a poradenskou pomoc 
poskytnout. 

 
II. 

Zapojení školy 
1. Brání-li zákonní zástupci svou činností nebo nečinností řádnému poskytování vzdělání 

a jednají-li tak v rozporu se zájmy dítěte, ředitel školy je podle ust. § 22 odst. 3 písm. b) 
školského zákona vyzve, aby se osobně zúčastnili projednání této záležitosti. Zákonní 
zástupci jsou povinni se tohoto projednání zúčastnit. Na tomto projednání škola podrobně 
a citlivě informuje zákonné zástupce o jejich právech a povinnostech, o tom, 
že se postupuje v nejlepším zájmu dítěte a o dalších nezbytných skutečnostech, jako 
je například možnost návštěvy školského poradenského zařízení (dále jen „ŠPZ“). 

 
III. 

Zapojení školského poradenského zařízení 
1. V souladu s § 1 odst. 5 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb 

ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, vydává 
ŠPZ na základě vyšetření dítěte tzv. „doporučení“. Doporučení ŠPZ se vydávají 
a podpůrná opatření se poskytují vždy v nejlepším zájmu dítěte, za účelem zajištění jeho 
práva na vzdělávání odpovídajícího jeho speciálním vzdělávacím potřebám a možnostem 
podle ust. § 16 odst. 6 školského zákona. Pokud zákonní zástupci odmítají spolupracovat 
se školou nebo ŠPZ, a to i přesto, že je k naplnění jeho speciálních vzdělávacích potřeb 
nezbytné využití podpůrných opatření, znemožňují tím naplnění práva dítěte 
na vzdělávání a neplní své povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti.  

2. Neochota se školou spolupracovat se může projevit i tím, že zákonný zástupce z nějakého 
důvodu navzdory doporučení učitele nebo ředitele odmítne dítě nechat vyšetřit 
v pedagogicko-psychologické poradně. Pro nastavení podpůrných opatření i pro zařazení 
dítěte/žáka/studenta podle § 16 odst. 9 školského zákona je přitom doporučení poradny 
nezbytné, neboť vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami by nemohlo 
probíhat s využitím podpůrných opatření. V takovém případě počítá ust. § 16a odst. 
4 školského zákona ve znění účinném od 1. 9. 2016 s možností uložit žáku 
nebo zákonnému zástupci využití poradenské pomoci na základě rozhodnutí orgánu 
veřejné moci. Tímto orgánem může být nejenom soud, vykonávající tzv. „péči soudu 
o nezletilé“ podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ale i orgán 
sociálně-právní ochrany dětí (§ 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPOD“). Povinnost 
absolvovat vyšetření je tak možné uložit nejen dítěti, jehož zákonný zástupce 
s vyšetřením nesouhlasí, ale i samotnému zákonnému zástupci. Takový postup je vhodné 
uplatnit především za předpokladu, že zákonný zástupce své rozhodnutí nesvolit 
k uzpůsobení vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami pravděpodobně 
zakládá na racionálně neopodstatnitelných důvodech. Vydané doporučení se poté rozešle 
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orgánu veřejné moci, který vyšetření nařídil, příp. orgánu sociálně-právní ochrany dětí, 
jestliže o to požádal (citovaný § 16a odst. 4). 

3. S ohledem na princip subsidiarity je nutné trvat na tom, aby školy vynaložily náležité 
úsilí v řešení problému ještě na úrovni školy, využívaly co nejmírnější opatření, 
a na ostatní orgány se obracely až tehdy, nemohla-li být situace vyřešena méně 
invazivním způsobem.   

4. V případě trvající nespolupráce ze strany zákonných zástupců jsou školy a školská 
zařízení podle ust. § 10 odst. 4 ZSPOD, povinna oznámit obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v ust. 
§ 6 ZSPOD, tj. o děti rodičů neplnících povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti 
(ať už tím, že i přes vyzvání nevyužili poradenskou pomoc, anebo tím, že navzdory 
doporučení školského poradenského zařízení jednali v rozporu se zájmem dítěte). 

 
IV. 

Zapojení orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
1. Obecní úřad obce s rozšířenou působností (resp. orgán sociálně-právní ochrany dětí) 

působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti (§ 10 odst. 
1 písm. b) ZSPOD). K tomu jim poskytuje i poradenskou pomoc podle § 11 ZSPOD. 
Pokud se ani takto nepodaří nastalou situaci vyřešit, může se zapojit soud.  

2. Pokud selžou nástroje uvedené výše, které má v dispozici škola nebo školské poradenské 
zařízení, a současně rodič - zákonný zástupce nejedná v souladu s nejlepším zájmem 
dítěte, je nezbytné předně kontaktovat OSPOD.  

 
V. 

Zapojení soudu 
V.1 Úkoly soudu při péči o nezletilé – vhodná opatření a nařízení vyšetření 
1. Ve věcech rodičovské odpovědnosti rozhoduje soud podle § 466 an. zákona 

č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Předtím, než rozhodne o nařízení 
předběžného opatření (V.2) nebo o omezení rodičovské odpovědnosti a jmenování 
opatrovníka (V.3), musí soud v zájmu ochrany dítěte usilovat v prvé řadě o řádné plnění 
povinností při péči o nezletilého (§ 474 odst. 2 zákona) a za tímto účelem vyřizuje 
podněty a upozornění fyzických a právnických osob stran péče o nezletilého a činí 
vhodná opatření (§ 474 odst. 2 zákona). O vhodnosti a účelnosti navržených 
nebo zamýšlených opatření soud zpravidla zjistí názor orgánu vykonávajícího sociálně-
právní ochranu dětí, který je obeznámen s poměry (§ 474 odst. 3 zákona). 

2. Jako nejmírnější vhodné opatření slouží soudu napomenutí. V něm rodiče – zákonného 
zástupce zpravidla upozorní na nutnost ochrany zájmu dítěte na adekvátním vzdělávání, 
na praxi zařazování dětí s předmětným typem znevýhodnění do speciální školy, třídy, 
oddělení nebo studijní skupiny a na možnost uložení závažnějších výchovných opatření, 
pokud by rodič nadále jednal v rozporu se zájmem dítěte.  

3. Uzná-li to soud v konkrétní situaci za vhodné, může na základě § 474 odst. 2 zákona 
o zvláštních řízeních soudních nařídit, aby bylo dítě vyšetřeno školským poradenským 
zařízením, a to i tehdy, jestliže o to zákonný zástupce dítěte nepožádal. Školské 
poradenské zařízení má pak povinnost o svých zjištěních soud informovat (§ 16a odst. 
4 školského zákona ve znění účinném od 1. 9. 2016). 

 
V.2 Předběžné opatření podle zákona o zvláštních řízeních soudních 
1. Podle § 16 odst. 1 ZSPOD platí, že „ocitne-li se dítě ve stavu nedostatku řádné péče 

anebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen 
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nebo narušen, je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen podat neprodleně 
návrh soudu na vydání předběžného opatření.“ 

2. Podle § 924 občanského zákoníku „ocitne-li se dítě ve stavu nedostatku řádné péče 
bez ohledu na to, zda tu je či není osoba, která má právo o ně pečovat, anebo je-li život 
dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li 
narušen, soud upraví předběžně poměry dítěte na nezbytně nutnou dobu; rozhodnutí 
soudu nepřekáží, pokud dítě není řádně zastoupeno“. 

3. V případech, kdy zákonný zástupce nejedná v zájmu dítěte toliko z toho důvodu, 
že odmítá dát souhlas k určité formě vzdělávání, není důvod pro použití § 924 
občanského zákoníku. Jeho užití lze odůvodnit jedině takovými závažnými porušeními 
rodičovské odpovědnosti, které zákon v § 924 předpokládá. Život dítěte, jeho normální 
vývoj ani jeho jiný důležitý zájem totiž většinou není vážně ohrožen ani narušen. 
Nakonec ani použití předběžného opatření se s ohledem na jeho funkci (§ 74 odst. 
1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů („OSŘ“), 
dále viz § 452 odst. 2 věta druhá, lhůtu podle § 456 a dobu podle § 459 odst. 1 a § 460 
odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona 
č. 87/2015 Sb. (dále jen „zákon č. 292/2013 Sb.“)) nejeví pro situaci chybějícího projevu 
vůle, kdy je potřeba trvalé úpravy právního postavení dítěte, jako vhodné. 

 
V.3 Předběžné opatření podle občanského soudního řádu 
1. Kromě předběžného opatření podle § 452 zákona o zvláštních řízeních soudních, 

je v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé také možnost vydat předběžné opatření podle 
§ 74 a násl. OSŘ. Podle § 74 odst. 1 OSŘ platí, že před zahájením řízení může předseda 
senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry 
účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. Návrh 
na nařízení předběžného opatření podle § 76 odst. 2 OSŘ bude zpravidla součástí návrhu 
na zahájení řízení, může být podán i před zahájením řízení a dále § 102 OSŘ připouští 
vydání předběžného opatření i po zahájení řízení.  

2. Řízení podle § 466 písm. e) zákona o zvláštních řízeních soudních lze zahájit 
i bez návrhu (viz § 13 ve spojení s § 468 odst. 1 a 2 zákona a contrario) a stejně tak 
lze rozhodnout bez návrhu o nařízení předběžného opatření. Soud řízení zahájí 
bezodkladně poté, co se dozví o skutečnostech rozhodných pro vedení řízení podle 
zákona o zvláštních řízeních soudních (§ 13 věta druhá zákona). Soud se o těchto 
skutečnostech zpravidla dozví z iniciativy ředitele školy, který může podat soudu podnět 
směřující právě k nařízení předběžného opatření. 

3. Soud ve výroku usnesení o předběžném opatření určí školu nebo třídu, v níž bude dítě 
vykonávat povinnou školní docházku, než bude meritorně rozhodnuto (k přípustnosti 
tohoto určovacího petitu srov. usnesení Ústavního soudu ČR z 6. října 2015, sp. zn. III. 
ÚS 2467/15). Shodně může soud také nařídit zákonnému zástupci, aby se zdržel jednání, 
které je v rozporu se zájmem dítěte, tedy například odvolat žádost či souhlas. 

 
V.4 Jmenování opatrovníka 
1. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je podle § 14 odst. 1 písm. b) ZSPOD 

oprávněn podat soudu návrh na omezení rodičovské odpovědnosti nebo jejího výkonu. 
Soud bude v řízení postupovat podle ust. § 466 a následujících zákona č. 292/2013 Sb. 

2. Omezení či pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti je bezpochyby vážný zásah 
do ústavního práva na rodinný život a je možné je užívat jen ve zvlášť odůvodněných 
případech. Jak konstatoval Nejvyšší soud, „opatření, která lze ve vztahu k rodičovské 
odpovědnosti přijmout, jsou přitom odstupňována hierarchicky s přihlédnutím k tomu, 
zda mají sankční povahu (omezení či zbavení rodičovské odpovědnosti), či nesankční 
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(pozastavení rodičovské odpovědnosti). I v takové situaci, kdy je dán zájem dítěte na 
úpravě již nastolených rodinných vztahů, je třeba při výběru konkrétního opatření 
představujícího zásah do práva na rodinný život zvažovat jeho přiměřenost. Lze-li 
legitimního cíle dosáhnout mírnějšími prostředky, než jaké jsou některým z účastníků 
navrhovány, pak je na místě zvažovat tento mírnější zásah (srov. rozsudek Nejvyššího 
soudu ze dne 29. 3. 2012, sp. zn. 30 Cdo 1686/2011).“ Podle Nejvyššího soudu se na 
těchto pravidlech s účinností nového občanského zákoníku nic nezměnilo (srov. rozsudek 
Nejvyššího soudu ze dne 17. prosince 2014, sp. zn. 30 Cdo 3361/2014). 

3. S rozhodnutím o omezení rodičovské odpovědnosti nebo jejího výkonu soud stanoví 
dítěti opatrovníka podle § 878 odst. 3 občanského zákoníku.  

4. Další možností je také, že soud jmenuje dítěti opatrovníka v případech, kdy zákonný 
zástupce dítěte dostatečně nehájí jeho zájmy (§ 943). Tohoto opatrovníka je možné 
jmenovat právě v případech, kdy rodič – zákonný zástupce nejedná v souladu se zájmem 
dítěte, tedy brání řádnému vzdělávání.  V takovém případě může škola nebo i školské 
poradenské zařízení podat podnět k zahájení řízení o jmenování opatrovníka. 

5. Opatrovník poté poskytne škole nezbytnou součinnost k naplnění práva dítěte 
na vzdělávání. O jmenování opatrovníka může soud rozhodnout i bez návrhu. Je povinen 
přihlédnout ke stanovisku rodičů – zákonných zástupců, dítěte, příp. i dalších osob. 

6. Ve výroku usnesení soud určí rozsah práva a povinností opatrovníka (§ 945 občanského 
zákoníku), přičemž z pravidla se tato práva a povinnosti omezí pouze na záležitosti 
týkající se vzdělávání žáka, a to s ohledem na § 947 občanského zákoníku, který 
připouští, že opatrovník může být jmenován jen za účelem určitého právního jednání, 
čímž se opatrovník odlišuje např. od poručníka.  

 
 

6 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
 
 
(1) Mimořádně nadaným žákem se pro účely této vyhlášky rozumí jedinec, jehož rozložení 

schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností 
nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních 
dovednostech. 

 
(2) Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení. 
 
(3) Pro mimořádně nadané žáky může ředitel školy vytvářet skupiny, ve kterých se vzdělávají 

žáci stejných nebo různých ročníků v některých předmětech. 
 
 
Individuální vzdělávací plán pro nadané žáky 
 
(1) Vzdělávání mimořádně nadaných žáků se může uskutečňovat podle individuálního 

vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, 
závěrů psychologického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zletilého 
žáka. Je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného 
žáka. 

 
(2) Individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace žáka. 
 
(3) Individuální vzdělávací plán obsahuje: 
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a) závěry psychologických vyšetření, která blíže popisují oblast, typ a rozsah nadání 
a vzdělávací potřeby mimořádně nadaného žáka, případně vyjádření registrujícího 
praktického lékaře pro děti a dorost, 

b) údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické nebo psychologické péče 
mimořádně nadanému žákovi, 

c) vzdělávací model pro mimořádně nadaného žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, 
volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, 
úpravu zkoušek, 

d) seznam doporučených učebních pomůcek, učebnic a materiálů, 
e) určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude 

škola spolupracovat při zajišťování péče o mimořádně nadaného žáka, 
f) personální zajištění úprav a průběhu vzdělávání mimořádně nadaného žáka, 
g) určení pedagogického pracovníka školy pro sledování průběhu vzdělávání mimořádně 

nadaného žáka a pro zajištění spolupráce se školským poradenským zařízením, 
h) předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků nad rámec prostředků 

státního rozpočtu poskytovaných podle zvláštního právního předpisu9). 
 
(4) Individuální vzdělávací plán je vypracován po nástupu mimořádně nadaného žáka 

do školy, nejpozději však do 3 měsíců po zjištění jeho mimořádného nadání. Individuální 
vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. 

 
(5) Za zpracování individuálního vzdělávacího plánu odpovídá ředitel školy. Individuální 

vzdělávací plán se vypracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením 
a zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. 

 
(6) Ředitel školy seznámí s individuálním vzdělávacím plánem zákonného zástupce žáka 

nebo zletilého žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. 
 
(7) Určený pedagogický pracovník školy sleduje průběh vzdělávání mimořádně nadaného 

žáka a poskytuje společně se školským poradenským zařízením podporu žákovi i jeho 
zákonným zástupcům.  

 
 

7 Přeřazení do vyššího ročníku 
 
(1) Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku 

bez absolvování předchozího ročníku na základě zkoušky před komisí, kterou jmenuje 
ředitel školy. 

 
(2) Komise je nejméně tříčlenná a tvoří ji vždy: 

a) předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, 
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti, v prvním 

až pátém ročníku základního vzdělávání vyučující daného ročníku, 
c) přísedící, kterým je učitel vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti. 

 
(3) Termín konání zkoušky stanoví ředitel školy v dohodě se zákonným zástupcem žáka 

nebo se zletilým žákem. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném 
termínu přezkoušet, stanoví ředitel školy náhradní termín zkoušky. 

 
(4) Žák může v 1 dni skládat jen 1 zkoušku. 
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(5) Ředitel školy stanoví obsah, formu a časové rozložení zkoušky s ohledem na věk žáka. 

Zkouška ověřuje vědomosti a dovednosti umožňující žákovi plynulý přechod do vyššího 
ročníku a je zaměřena na jednotlivý předmět nebo vzdělávací oblast. 

 
(6) Výsledek zkoušky určí komise hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas 

předsedy. 
 
(7) O zkoušce se pořizuje protokol, který je součástí dokumentace žáka. 
 
(8) Ředitel školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka 

nebo zletilému žákovi. 
 
(9) Za neabsolvovaný ročník nebude žákovi vydáno vysvědčení. V následujících 

vysvědčeních se na zadní straně uvede, které ročníky žák neabsolvoval. 
 

8  Časový a tematický plán výchovného poradce 
 
září 
· připravit podklady a zajistit vyšetření žáků pro aktuální školní rok   
· vypracování individuálních plánů pro integrované děti ve spolupráci s vyučujícími 
 
říjen 
· dokončení dokumentace pro aktuální školní rok   
· zajištění konzultace na středisku pro volbu povolání 
· hospitalizační činnost ve třídách - začlenění integrovaných žáků a využívání 
  individuálních metod práce s těmito žáky 
-zajištění exkurze na Burze škol a učilišť v Trutnově 
 
listopad 
· dle zájmu rodičů zorganizovat setkání se zástupci středních škol, učilišť rámci třídních 
schůzek 
  poskytnutí informací rodičům žáků 9. ročníku o organizaci přijímacího řízení na střední 
školy 
· zajištění nových pomůcek, materiálů pro integrované žáky 
 
prosinec 
· hospitační činnost ve třídách - začlenění integrovaných žáků a využívání 
  individuálních metod práce s těmito žáky 
· po dohodě s PPP v Trutnově, zajistit vyšetření nově navržených žáků 
 
leden 
· konzultace s rodiči žáků 9. třídy - vyplňování přihlášek na střední školy a učiliště 
· účast při zápisu do 1. třídy ZŠ 
 
únor 
· hospitační činnost ve třídách - začlenění integrovaných žáků a využívání 
  individuálních metod práce s těmito žáky 
· hodnocení individuálních plánů za 1. pololetí 
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březen 
· SORAD ve třídách, kde se projevují komunikační aj. problémy 
 
 
duben 
· příprava návštěvy žáků 8. ročníku na Úřadu práce Trutnov 
  administrativa spojená s přijímacím řízením na střední školy 
 
květen 
· příprava podkladů na vyšetření žáků pro následující školní rok  

 
 
červen 
· hodnocení školního roku z pohledu výchovného poradce 
· zajištění vyšetření žáků pro následující školní rok   
 
Konzultační hodiny pro rodiče: 
· pondělí 8.45 – 9.30 hodin v kanceláři zástupce ředitele školy 
· v případě nutnosti je možné dohodnou jiný termín telefonicky 
 
 
 
 
 
 

9 Popis a vymezení rozsahu činností pedagogických pracovníků 
  

Standardní činnosti školy 

  

1. Standardní činnosti výchovného poradce 

I. Poradenské činnosti: 

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní 
cestě žáků, tj. zejména: 

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a 
diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka, 

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace 
zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti 
volby povolání žáků, 

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci 
s třídním učitelem, 

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve 
spolupráci s třídním učitelem, 

e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při 
zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy, 

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských 
střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací 
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žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb 
těchto středisek, 

g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich 
speciálním vzdělávacím potřebám. 

2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní 
pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, 
kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 
1. stupni. 

3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeba 
mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních. 

4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 

5. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, 
koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými 
poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. 

6. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona. 

  

I.II. Metodické a informační činnosti 

1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy: 

a) v otázkách kariérového rozhodování žáků, 

b) s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory, 

c) s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, 

d) s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů, 

e) v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky. 

2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým 
pracovníkům školy. 

3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování 
žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod. 

4. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy. 

5. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v 
regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a 
jejich zákonným zástupcům. 

6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších 
poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 

7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného 
poradce, navržená a realizovaná opatření. 
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II. Standardní činnosti školního metodika prevence 

II.I. Metodické a koordinační činnosti 

1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci 
minimálního preventivního programu školy. 

2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, 
závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a 
xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a 
dalších projevů rizikového chování. 

. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti 
prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k 
odstranění rizikového chování. 

4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového 
chování. 

5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-
vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich 
vzdělávání. 

. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do 
vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je 
prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti. 

7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci 
problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a 
s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými 
pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování. 

8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné 
péči v případě akutního výskytu rizikového chování. 

9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných 
poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o 
ochraně osobních údajů. 

10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního 
metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. 

  

II.II. Informační činnosti 

1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o 
nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence 
pedagogickým pracovníkům školy. 

2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a 
zkušeností. 

3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast 
prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a 
samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, 
zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, 
nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence 
a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků. 



20 
 

4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným 
zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení. 

5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v 
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných 
preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů 
prevence. 

  

II.III. Poradenské činnosti 

1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování 
poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování 
péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli. 

2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností 
rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně 
rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole. 

3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a 
koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a 
specializovanými školskými zařízeními. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:  
 Mgr. Zdeněk Tlučhoř (28. 8. 2018)  
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2. Preventivní program 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 
SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

2019  - 2020 
 

 
 

Zpracovala: Mgr. Irena Podlipná 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Členové preventivního týmu: 
 

 Ředitelka školy   Mgr. Hana Vondráčková    
 Školní metodička prevence  Mgr. Irena Podlipná 
 Výchovný poradce   Mgr. Zdeněk Tlučhoř 
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1. Úvod 

 
 Preventivní program ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší je zpracován na základě Školní 
preventivní strategie a vychází z následující legislativy: 

 
- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) 
- 562/2004 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona 
- 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
- Zákon č. 379/20015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, 
návykovými látkami 
- Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů 
ve školách a školských zařízeních MŠMT ČR č.j.: 21291/2010-28 
- Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, 
č.j.: 22 294/2013-1 
- Národní strategii PPRCH dětí a mládeže na období 2019-2027 
- Akční plán realizace Národní strategie PPRCH dětí a mládeže na období 2019-2021 
- Koncepci školské PPRCH dětí a mládeže KHK na období 2019-2024 
- Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních. 
- Národní strategie protidrogové politiky 
- Strategie prevence kriminality 
- Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance 
č.j.: 14 423/99-22 
- Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č.j.: 11 691/2004-24 

 

 
 

2. Charakteristika školy 
 
 Charakteristika školy:  
 

Naše škola má své specifikum, slučuje školu základní a uměleckou do jednoho 
subjektu. Obě školy úzce spolupracují a zajišťují pro žáky ideálně dostupné další vzdělávání 
v hudebním a výtvarném oboru.  

V tanečním oboru se žáci mohou vzdělávat ve dvou tanečních školách – Ballare a 
Bonifác, které vyšly z prostředí školního kroužku, nyní pracují již jako samostatné organizace 
spolupracující se školou. 

Volnočasovým aktivitám se žáci mohou věnovat v různých kroužcích, které škola 
rovněž nabízí, nejvíce se v poslední době aktivně zapojují do volejbalu. 
 V základní škole studuje 240 žáků v 11 třídách, v ZUŠ 210 žáků. 
 
Východiska pro preventivní program 
 
 V rámci prevence rizikového chování se škola zaměřila na aktivní využívání volného 
času, a to především bohatou nabídkou volnočasových aktivit. V rámci oživení lidových 
tradic škola pořádá každoročně několik již tradičních akcí – sportovní soutěže, Halloween, 
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Projekty Etických dílen,“ Výtvarná soutěž s vánoční tematikou spojená s výstavou, Školní 
jarmark, „Den Země,“ letní příměstský tábor a další akce. Do těchto aktivit se zapojují žáci 
nejenom při vyučování, ale i ve svém volném čase a stále častěji také rodiče. 
 Témata prevence rizikového chování se dle ŠVP a preventivního programu objevují v 
jednotlivých vyučovacích předmětech. Do výuky byla opět zařazena etická výchova (v rámci 
občanské a rodinné výchovy). Žáci zde získávají povědomí o zásadách společenského 
chování, soužití ve společnosti apod. Stále častěji se v rámci informatiky a mediální výchovy 
zaměřujeme na oblast, která se týká bezpečnosti na internetu a kyberšikany. 
 I nadále budeme věnovat velkou pozornost strategii předcházení školní neúspěšnosti, 
šikaně a dalším projevům rizikového chování. Nadále budeme prohlubovat vzájemnou 
spolupráci, respekt a komunikaci mezi žáky. Zaměříme se na společné třídní a školní aktivity 
a tím vytváření přátelského a zdravého klimatu ve škole.  
 
Hlavní aktivity školy směřující k realizaci primární prevence 
 
 odpovědnost za systematické vzdělávání pedagogických pracovníků, nácviky 
praktických psychologických a sociálních dovedností, vytváření dobrého vztahu mezi žáky, 
řešení problémových situací 

 systematické zavádění etické a právní výchovy a výchovy ke zdravému životnímu 
stylu do ŠVP, využití disponibilních hodin z učebního plánu Rámcového vzdělávacího 
programu, vznik nových předmětů - Výchova ke zdraví. 

 uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce i skupiny 
 vytváření podmínek pro smysluplné trávení volného času, zavádění mimoškolních 

kroužků (výtvarné, sportovní apod.), kroužky jsou pro rodiče zdarma 
 spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro ně 
 průběžné sledování klimatu školy, podmínek jednotlivých třídních kolektivů, 

mapování výskytu sociálně patologických jevů, vyhledávání a včasné zákroky 
 diferenciace v preventivních aktivitách 
 poskytování poradenských služeb a zajištění poradenských služeb 

v pedagogicko-psychologických poradnách a speciálních pedagogických centrech 
 

Vztah učitel – žák 
Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele 

obrátit a bude respektován jeho názor, jeho potřeby. Zároveň je nutné, aby žák respektoval 
osobnost učitele a uvědomoval si své povinnosti, sám pomáhal s řešením. Slušnost na obou 
stranách je první předpoklad úspěchu. Učitel se zajímá o žáka, podněcuje dialog. Učitel 
získává důvěru žáka i prostřednictvím budování vztahu s rodinou a sociálním prostředím 
žáka. Při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci s žákem, s rodičem, širší rodinou, 
ostatními pedagogy, výchovnou poradkyní atd. Na základě dosažení dohody o společných 
cílech a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře žáka. 

 
 
 
Pedagogická diagnostika 

Učitel věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá 
příčiny a vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči a výchovným 
poradcem, který se zapojí do diagnostického a terapeutického procesu. Případně je využíváno 
dalších odborných institucí (PPP, SVP, sociální odbor). 
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Individualizované hodnocení, sebehodnocení, zpětná vazba skupiny 
 Žáci dostávají komplexní zpětnou vazbu od učitele. Jsou informováni o svém pokroku 
i nedostatcích. Je oceňováno úsilí žáka a míra jeho pokroku bez srovnávání s výkonem 
ostatních. Je podporován jeho individuální talent a zájem. Diferenciace výuky může probíhat 
prostřednictvím práce ve skupinách podle zaměření žáka. Pomáháme žákovi vybudovat 
si důvěru v sebe, ve vlastní síly, pozitivní vztah k okolnímu světu. 
 

3. Cíle PP 
 
 Cílem „ Preventivního programu“ je vytvářet kvalitní mezilidské vztahy ve škole, 
pracovat nadále v přátelské atmosféře školy a prevencí předcházet sociálně negativním jevům. 
Cílená a programově zaměřená práce s třídním kolektivem pomůže vytvářet kamarádské a 
nezávadné prostředí ve třídě a umožní tak žákům zažít pocit úspěchu ze společné spolupráce. 
V letošním školním roce se ještě více zaměříme na osobnostní a sociální výchovu, zejména na 
budování kladných postojů a zlepšení komunikace. Chceme vést žáky ke zdravému životnímu 
stylu a za velmi důležité považujeme také zlepšení spolupráce s rodiči. I nadále budeme 
podporovat ty metody a formy práce, které povedou ke zlepšování vztahů mezi žáky, ke 
zlepšování jejich chování mezi sebou, ale i k dospělým osobám. Budeme u žáků pěstovat 
pocit větší zodpovědnosti za své jednání. 
 
Dlouhodobé cíle (jsou obsahem Školní preventivní strategie) 
 zvyšovat sociální kompetence – rozvíjet sociální dovednosti, které napomáhají 
efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnost za chování a uvědomit si důsledky 
jednání, pochopit pojem sebeúcta, vést žáky k sebeúctě a hledat způsoby, jakými lze sebeúctu 
podpořit 

 posilovat komunikační dovednosti – zvyšovat schopnost řešit problémy, konflikty, 
adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku 

 vytvářet pozitivní sociální klima – pocit důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, 
zařazování do skupiny a práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a 
klidu, bez strachu a nejistoty 

 formovat postoje ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování mravních 
a morálních hodnot apod. 

 formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se 
v dané problematice, zkoumat ji, vyhodnocovat, ptát se, dělat závěry a rozhodnutí 

 vést žáky k odpovědnosti za své zdraví 
 vytvářet kvalitní mezilidské vztahy 
 ukázat žákům zdravý způsob života a nabídnou možnosti, jak trávit volný čas 
 vést žáky k jasnému odmítnutí všech projevů agresivity a destruktivního chování 
 motivovat učitele ke spolupráci na programu 
 motivovat rodiče ke spolupráci na programu 
 zlepšení informovanosti žáků, rodičů i pedagogů v oblasti prevence rizikového 

chování 
 

Krátkodobé cíle 
 nácvik praktických dovedností, vytváření pozitivních návyků 
       nácvik sociálních a komunikačních dovedností pro zvládání a prevenci konfliktů -     
nápodoba i záměrný nácvik, využití skutečných konfliktních situací, využití scének 
a dramatizací 
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 zlepšení informovanosti žáků, rodičů i pedagogů v oblasti prevence sociálně 
patologických jevů 

 vytvářet kvalitní mezilidské vztahy 
 předcházet sociálně negativním jevům 
 vytvářet dohody a pravidla - vytvářet je společně se všemi, kterých se to týká 
 cílená pozitivní pozornost - všímat si žáků v situacích, kdy se chovají správně 
 dávat prostor pro organizované a plánované činnosti i pro neorganizované a neplánované 

činnosti pro volný čas 
 navázat kvalitnější komunikaci s rodiči - zlepšení spolupráce škola-rodina, učitel-žák-

rodič 
 

4. Vymezení cílové populace 
 
 MPP je zaměřen především pro všechny žáky 1. - 9. ročníku základní školy, se 
zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, 
k dětem s nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch 
chování. 
 Pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni se „ Minimálním preventivním programem“, 
upozorněni na některé informační zdroje (např. webové stránky msmt.cz, o drogach.cz…) 
a pravidelně se účastní vybraných vzdělávacích akreditovaných akcí. Další vzdělávání je 
zaměřeno především na začínající pedagogy a pedagogy bez odborné kvalifikace. Intenzivní 
vzdělávací aktivity jsou směřovány k pracovníkům, kteří zajišťují činnost školního 
poradenského pracoviště – výchovný poradce, metodik prevence. 

Z hlediska pedagogů a rodičů bychom rádi zajistili včasné rozpoznání a zajištění 
intervence v případech výskytu rizikového chování. 
 
Koordinace preventivních aktivit 
Školní metodik prevence a výchovný poradce 
 

 zajišťují spolupráci: 
 mezi pedagogickými pracovníky a třídními učiteli 
 mezi učiteli a rodiči 
 s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Trutnově 
 mezi školou a společenskými organizacemi v obci 
 s Policií ČR 
 s ostatními organizacemi v rámci regionu, které se zabývají oblastí primární prevence 
 s ostatními základními školami v regionu 
 informují pedagogické pracovníky o metodických materiálech v dané problematice 

a metodicky je vedou 
 spolupracují v oblasti prevence sociálně patologických jevů 
 seznamují pedagogy s metodickými materiály k dané problematice 
 koordinují své plány práce 
 podílí se na organizaci soutěží 
 koordinují volnočasové aktivity 
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5. Vlastní preventivní aktivity a časový harmonogram 
 
Klíčové oblasti 
 Oblast přírodovědná (např. biologie člověka, fyziologie, biologické účinky drog, 

chemické aspekty drog atd.) 
 oblast zdravého životního stylu (např. výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, 

podmínky správné výživy, volný čas apod.) 
 oblast společenskovědní (proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, 

jedinec ve vzájemné  interakci se sociálním prostředím apod.) 
 oblast rodinné a občanské výchovy (postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti, 

správná výživa, zdravý vývoj a příprava na život, formy komunikace, zvyšování sociální 
kompetence dětí a mládeže,  subjekty participující v oblasti prevence drog atd.) 

 oblast sociálně právní (právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy apod.) 
 oblast rizikového chování (postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování, 

kriminalita, xenofobie, šikanování, rasismus apod.) 
 volnočasové aktivity 

 
První stupeň základní školy 
 
1. – 2. ročník 
 zvyšování zdravého sebevědomí žáků 
 zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti 
 vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů 
 nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry 
 rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty 
 rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci „ne“ 
 bezpečně rozlišovat dobré a špatné 
 komunikace probíhá na téma rodina a mezilidské vztahy, trávení volného času 
 třídní učitel podporuje pozitivní aktivity u dětí 
Primární prevence je upevňována především v hodinách prvouky, českého jazyka a výchov. 
 
3. – 5. ročník 
 pozitivní ovlivnění zdraví žáků, které je chápáno jako stav tělesné, duševní a sociální 

pohody  
 prožívání sebe jako individuality, ale v kontextu s druhými lidmi, okolním světem, 

ochrana své identity, svého já 
 osvojení si dovednosti řešit stres a k dodržování životosprávy 
 schopnost pracovat v kolektivu 
 uvědomění si co tělu prospívá 
 posilování schopnosti vypořádat se s odmítnutím, zklamáním, selháním 
 informace o škodlivosti některých látek -  alkoholu, cigaret, drog 
 komunikace na téma parta, přátelství 
 vysvětlení rozdílu mezi šikanou a škádlením 
 
Druhý stupeň základní školy 
 Přechod na druhý stupeň základní školy přináší řadu změn a z nich vyplývajících 
zátěžových situací – změna třídního učitele, střídání vyučujících v jednotlivých předmětech, 
odchod některých spolužáků (víceletá gymnázia, sportovní třídy apod.) a zvýšené nároky 
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na objem a strukturu učiva. V tomto věkovém období dochází k celé řadě fyzických 
a psychických proměn a je tedy obdobím rizikovým pro nástup sociálně patologických jevů. 
 
6. – 7. ročník 
 vytváření a prohlubování vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem 
 stanovení pravidel soužití třídy 
 formování skupiny, která je pro žáky bezpečným místem, která jim pomůže vyhnout se 

rizikovému společensky nežádoucímu chování – šikanování, užívání alkoholu a drog, 
vzniku různých typů závislostí apod. 

 hlubší vzájemné poznávání účastníků 
 upevňování kolektivních vztahů se včasným odhalením nežádoucích projevů rizikového 

chování 
 trénink obrany před manipulací, s uměním říci „ne“ 
 trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí 
 zvládání náročných fyzických a duševních situací 
 umění vyrovnat se s neúspěchem 
 informace o škodlivosti kouření a alkoholu 
 negativní vlivy návykových látek na rodinu a jednotlivce       
 
8. ročník 
 upevňování vztahů v komunitě vrstevníků 
 rozvoj schopností přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí 
 nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků 
 nácvik řešení zátěžových situací 
 zvýšení schopnosti odolávat nebezpečím, krizím, stresu, zátěžovým situacím (včetně 

odmítání alkoholu, drog, nikotinu, nevhodných způsobů chování) 
 přehled životních rizik 
 společenské vztahy (rasismus apod.,) 
 modelové, projektové situace poskytující návody k řešení problémů 
 negativní vlivy návykových látek na rodinu a jednotlivce       
 
9. ročník 
 mapování a fixace dosažených výsledků osobnostního a sociálního rozvoje 
 žáci jsou plně informováni v oblasti drog a vědí, kde hledat odbornou pomoc 
 orientace v trestní odpovědnosti za přečiny a porušení zákonů 
 nácvik modelových situací 
 
Konkrétní rozpis jednotlivých témat – viz. ŠVP ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší 
 

V letošním školním roce budeme v oblasti prevence rizikového chování spolupracovat 
s okresní metodičkou prevence PPP Trutnov Mgr, Janou Kaplanovou. Cílem programů je 
předejít společensky nežádoucím jevům cílové skupiny.  Mezi tyto projevy patří především 
negativismus, záškoláctví, ostrakismus, závislostní chování, rizikové formy sebeprosazení, 
sebepoškozování, rasismus a xenofobie, projevy násilí a agrese, pornografie a další. Programy 
primární prevence usilují o to, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje 
podporující zdravý životní styl a aby tyto nástroje dokázala uplatnit ve svém chování nejen 
v době realizace programu, ale i v budoucnu. Základem těchto programů je otevřená 
komunikace, dlouhodobost, srozumitelnost, pružnost, důvěryhodnost a spoluodpovědnost. 
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Pracuje se formou komunitního kruhu, který je vhodný pro rozvoj vztahů mezi žáky i žáky a 
učitelem s cílem vytváření bezpečného klimatu třídy a pocitu bezpečí u každého žáka. 
Pozitivní vazby v kolektivu přináší možnost zažít společně pocit úspěchu a zvládnout 
případný neúspěch, podporují rozvoj jednotlivců uvnitř skupiny. Účelem a cílem těchto 
programů je, aby si žáci uvědomili nebezpečí, která se skrývají za jakýmkoliv rizikovým 
chováním a zároveň, aby si uvědomili svoji hodnotu, svoji důstojnost a svoje právo být 
chráněni, přijímáni a respektováni. Mapováním situace v jednotlivých třídách se snažíme 
předcházet projevům sociálně patologických jevů/ např. předcházení školní neúspěšnosti, 
šikaně a dalším projevům rizikového chování/. 

 
 

 Témata etické výchovy jsou rozpracována v ŠVP do celého školního roku převážně 
v předmětu rodinná výchova a občanská výchova. 
Budeme pokračovat ve spolupráci s lektory Etických dílen, plánovány jsou dvouhodinové 
vstupy s programem do každé třídy. Nabídka témat je v příloze ŠPP. 

 
 

 
6.      Metody práce 

 
Skupinová práce 
 Žáci velkou část vyučování spolupracují - ve dvojicích, ve skupinách, ve skupinách 
napříč třídami. Učitel věnuje pozornost spolupráci ve skupinách, podporuje naslouchání, 
zapojení všech členů skupiny, reflektuje s žáky skupinovou práci a podporuje tak rozvoj 
kompetencí týmové práce, řešení konfliktu (učitel podporuje odpovědnost žáka za řešení 
konfliktu). Žáci se učí vést diskuzi, vyjadřovat své názory, naslouchat druhým a vhodným 
způsobem reagovat na kritiku. Jednou z možností je například vedení komunitního kruhu, 
ve kterém má každý právo diskutovat na základě pravidel diskuse, sdílet své pocity, obavy, 
radosti, zážitky, podněty k životu třídy, klást otázky. 
 
Projektové vyučování a celoškolní projekty 
 V rámci projektů se žáci mohou blíže seznámit s děním kolem sebe a aktuálními 
tématy. Umožňuje intenzivní spolupráci tříd. Celoškolní projekt jako je např. Sportovní den, 
který podporuje spolupráci žáků napříč třídami a napříč ročníky. Žáci se navzájem poznávají a 
dokáží tak spolupracovat starší s mladšími. Je to podstatný prvek prevence šikany starších 
žáků vůči mladším. 
 
Besedy 
Interaktivní programy 
Nácviky jednotlivých situací 
 

7.          Další aktivity školy 
 
Kroužky ve školním roce 2019 – 2020 
 
Název kroužku  Věková skupina den/čas /od kdy 

Příprava na 
přijímací zkoušky 

ČJ –  Mgr. Z. Tlučhoř 
M – Mgr.  M. Machová 

9. třída Dle dohody s účastníky 
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Volejbal - dívky Mgr. Dana Vajsarová Mladší žákyně (3. – 7. tř.) 
Starší žákyně (7. –  9. tř.) 

pondělí 13. 30 – 14. 30 
pondělí 14. 00 – 16. 00 
od  2. 9. 2019 

Kondiční cvičení Ing. Elena Nývltová 2. stupeň pondělí  14. 00 – 15. 00 
od  9. 9. 2019 

Míčové hry Mgr. Dana Vajsarová Mladší žákyně + minivolejbal úterý 14. 00 - 15. 00  
- Orlovna od 10. 9. 2019 

Volejbal Starší žákyně úterý 15. 30 – 17. 00 – lichý týden 
         15. 30 – 17. 30 – sudý týden 
od 3. 9. 2019 

Míčové hry Mgr. Dana Vajsarová 
 L. Buriánek 

Minivolejbal – 1.– 5. třída 
chlapci 

středa 15. 30 – 16. 30 
od 11. 9. 2019 

Volejbal - dívky Mgr. Dana Vajsarová Pokročilí – starší a mladší 
žactvo 

čtvrtek 15. 30 – 17. 00 
od 5. 9. 2019  

Canicross – běh se 
psem + ovladatelnost 
a výcvik psa 

Ing. Elena Nývltová  Čtvrtek 
1. skupina 16. 30 – 17. 30 
2. skupina 18.00 – 19.00 

Francouzský 
jazyk 

Mgr. Šárka Stašová 2. – 5. třída čtvrtek  14. 00 – 15.00 

 
8.        Spolupráce s rodiči a veřejností 

 
Komunikace s rodiči, veřejností 
 Učitelé i pracovníci školního poradenského pracoviště nabízejí všem rodičům možnost 
individuální konzultace. Děti i rodiče jsou seznámeni s konzultačními hodinami všech učitelů, 
zároveň ale vědí, že v závažných případech se lze obrátit na pedagoga ihned, ten zváží situaci 
a dle závažnosti ji řeší. 
 Některé akce jsou pořádány ve spolupráci škola – rodina – obec. Snažíme se zapojit do 
života školy žáky – pedagogy – provozní zaměstnance – rodiče – občany. Program je 
koncipován tak, aby vždy podtrhl aktuální situaci. Např. Advent, společné zpívání koled u 
vánočního stromu, sportovní akce přístupné veřejnosti /Svatováclavský pohár/, Den města, 
Školní jarmark, veřejná vystoupení žáků ZUŠ, výstava výtvarných prací. Rodiče jsou o 
programu informováni především prostřednictvím webových stránek a mohou se zapojit do 
těchto projektů. 
 
 
 

9. Kontakty s jinými organizacemi 

Oblast školství 
 Adresa Telefon e-mail 

Pedagogicko  – 
- psychologická 

poradna 
Královéhradeckého 

kraje 

 Pracoviště PPP 
Trutnov 

Horská 5, Trutnov 
54101 

499 813 080 
605 448 327 

 

www.ppptrutnov.cz  
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Metodik prevence – 
při PPP –Mgr Jana 

Kaplanová 

Pracoviště PPP 
Trutnov 

Horská 5, Trutnov 
54101 

499 813 080 
602 620 020 

j.kaplanova@ 
ppptrutnov.cz 

Oblast zdravotnictví 
 Adresa Telefon e-mail 
dětský lékař 
 

Rtyně v Podkrkonoší 499 888 180 
 nadezda.hartmanova@
seznam.cz 

Oblast sociálních věcí 
 Adresa Telefon e-mail 

sociální odbor, 
kurátoři – Městský 

úřad Trutnov: 
OSPOD - 

Městský úřad 
Trutnov 

Slovanské náměstí 
165 

Trutnov 54101 

499 803 111 
499 803 103 

podatelna@trutnov.cz 

RIAPS Trutnov 
Procházkova 818 
Trutnov 54101 

499 814 890 
731 441 264 

riaps@riaps.cz 

 SVP KOMPAS 
Náchod 

Smiřických 1237 
Náchod 54701 

491 424 390 svp.kompas@tiscali.cz 

Policie ČR, Městská policie 
 Adresa Telefon e-mail 
PIS Policie ČR 
Trutnov 

Roty Nazdar 497 
Trutnov 54111 

974 539 207 
974 539 210 

ortu@mvcr.cz 

 
 
 
I nadále budeme dle potřeby spolupracovat: 

 

 s Policií České republiky v zastoupení nprap. Šárky Pižlové, tiskové mluvčí KŘ PIS 
 Trutnov, Tel: 974 539 207, 725 885 985 

 s Vězeňskou službou Odolov, p. Pavliš, tel: 499 867 111 
 s Knihovnou ve Rtyni v Podkrkonoší, tel: 499 888 562 
 s p. Janou Jančíkovou – terapeutkou závislostí 
 s Vyšší odbornou  školou  zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou Trutnov,   tel 

: 499 840092  - Zdravý životní styl  - AIDS, bulimie, anorexie 
 Mgr. Miloslav Fátor, tel. 606675568, mail : mfator@seznam.cz 

Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17. listopadu 177, 542 34 Malé 
Svatoňovice – divadlo, interaktivní workshop, trestní odpovědnost a sebeobrana 
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10.  Školní program proti šikanování 
 
 Cílem tohoto programu je na základě metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Č.j. MSMT- 22294/2013-1  
poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace především k samotnému řešení 
tohoto vysoce rizikového chování. Text metodického pokynu je provázán s Metodickým 
doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a 
školských zařízeních, čj. 21291/2010-28 ve znění pozdějších úprav (dále jen „metodické 
doporučení“), ve kterém lze nalézt komentáře k metodickým postupům a užitečná metodická 
vodítka pro diagnostiku a nápravu v podobě tabulek. 
 Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit děti před 
šikanou. Zahrnuje v sobě metody řešení a další opatření zaměřená přímo na nápravu 
šikanování. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového chování ve 
škole. 
 
Charakteristika šikanování 
 Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese), která ohrožuje naplňování 
zásad a cílů vzdělávání ve škole a školském zařízení (dále jen „škola“).  
V místech jejího výskytu dochází ke ztrátě pocitu bezpečí žáků, který je nezbytný 
pro harmonický rozvoj osobnosti a efektivní výuku. Na rozdíl od jiných druhů násilí, 
se kterými se setkáváme ve školním prostředí, je šikana zvlášť zákeřná, protože často zůstává 
dlouho skrytá. Tak i při relativně malé intenzitě šikany může u jejích obětí docházet 
k závažným psychickým traumatům s dlouhodobými následky a k postupné deformaci vztahů 
v kolektivu. Vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných stádiích více či méně vyskytuje 
téměř v každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je třeba klást 
na budování otevřených, kamarádských a bezpečných vztahů mezi žáky ve třídě 
a samozřejmě i mezi všemi členy společenství školy. Je důležité, aby pedagogové uměli 
rozpoznat a řešit počáteční stadia šikanování. V případě rozvinutí pokročilé šikany je nutná 
spolupráce školy s odborníky ze specializovaných zařízení. Zajištění ochrany dětí 
před šikanou vyžaduje další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky 
šikanování, neboť běžné pedagogické postupy selhávají. 
  
 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 
z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky např. v podobě bití, 
vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, 
vyhrožování či 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 ICT (informačních 
a komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým 
činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří v tvář 
se jedná o úmyslné chování, kdy je oběť napadána útočníkem nebo útočníky. Povaha 
a provedení útoků pak určuje její závažnost. 
 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.). Například, když se tzv. „poperou“ dva přibližně stejně silní žáci 
kvůli dívce, která se jim oběma líbí, nejde o šikanování, protože tu chybí nepoměr sil, 
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kdy oběť se neumí nebo z různých příčin nemůže bránit (podrobněji viz metodické 
doporučení). 
 Kyberšikanou není oprávněná kritika na internetu bez zlého úmyslu, bez nadávek 
a ponižování. Termínem kyberšikana neoznačujeme rovněž vzájemné internetové psychické 
násilí a ani věcný konflikt (i opakovaný) mezi rovnocennými partnery. 
 Od kyberšikany je potřeba odlišovat příbuzné fenomény, které jsou často 
s kyberšikanou provázány nebo se s ní částečně překrývají, nicméně samy o sobě označují 
jiný typ násilného chování. Patří mezi ně například happy slapping, sexting, hoax, spam, 
cyberstalking, flaming, phising (podrobněji viz metodické doporučení, příloha č. 7 – 
Kyberšikana). 
 
Projevy šikanování 
 Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy šikany 
podle typu agrese – typu nebo prostředku týrání patří: 

 fyzická agrese, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti); 
 verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je  

i kyberšikana, děje se pomocí informačních a komunikačních technologií); 
 smíšená šikana, kombinace psychické a fyzické šikany (násilné  

a manipulativní příkazy apod.). 
 
 Podstatnou vlastností šikany je skrytost. Ta je dána tím, že často odhalení zejména 
pokročilé šikany brání z rozličných důvodů a pohnutek všichni účastníci vyšetřování včetně 
oběti. Z tohoto důvodů je důležité umět rozpoznat přímé a nepřímé signály šikany. 
 
 Při vlastní diagnostice šikany je třeba zkoumat tento fenomén ze tří praktických 
pohledů - jako nemocné chování, závislost a poruchu vztahů ve skupině (podrobné informace 
viz metodické doporučení). 
 
Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování 
Přímé varovné signály šikanování mohou být např.: 

 posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, 
hrubé žerty na jeho účet;  

 kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až 
nenávistným, nebo pohrdavým tónem; 

 nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil; 
 příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným 

tónem; 
 skutečnost, že se žák podřizuje ponižujícím a panovačným příkazům spolužáků; 
 nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k nucení spoluúčasti 

na nich; 
 honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné,  

ale je nápadné, že je oběť neoplácí; 
 rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout; 
 žák se snaží bránit cestou zvýšené agrese, podrážděnosti, odmlouvání učitelům 

apod. 
 
Nepřímé varovné signály šikanování mohou být např.: 

 žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády; 
 při týmových sportech bývá jedinec volen do družstva mezi posledními; 
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 při přestávkách vyhledává blízkost učitelů; 
 má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený; 
 působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči; 
 stává se uzavřeným; 
 jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje; 
 jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené; 
 zašpiněný nebo poškozený oděv; 
 stále postrádá nějaké své věci; 
 odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy; 
 mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy; 
 začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole; 
 odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. 

POZN: (Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť 
konflikty v době adaptace nových žáků nejsou vzácností!) 
 
Rodiče žáků by si měli všímat především těchto možných signálů šikanování: 

 za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi; 
 dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.; 
 dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem; 
 nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá 

odchod z domova, případně je na něm možno pozorovat i strach; 
 ztráta chuti k jídlu; 
 dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o 

dovoz či odvoz autem; 
 dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu); 
 usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!"; 
 dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně; 
 dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad;  
 zmínky o možné sebevraždě; 
 odmítá svěřit se s tím, co ho trápí; 
 dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že 

je ztratilo), případně doma krade peníze; 
 dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí; 
 dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná 

projevuje i zlobu vůči rodičům; 
 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.); 
 dítě se vyhýbá docházce do školy; 
 dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku 

 
 
Odpovědnost školy 
 Škola má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením  
§ 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy  
a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků  
a studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky 
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pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování. Z tohoto důvodu 
pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předchází, jeho projevy neprodleně řeší a každé 
jeho oběti poskytne okamžitou pomoc. 
Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících případech: 

 dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku 
 nebo trestného činu, obrací se škola na Policii ČR. Trestní oznámení je možné 
podat  také na státní zastupitelství; 

 dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností anebo poskytování 
školských služeb, má škola povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci jak 
žáka, který byl útočníkem, tak žáka, který byl obětí. Tato povinnost vyplývá ze 
školského zákona (§ 21 odst. 2 školského zákona, dle něhož mají zákonní zástupci dětí 
a nezletilých žáků právo mj. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte či 
žáka a právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí 
jejich vzdělávání). Skutečnost, že dítě někoho šikanovalo nebo bylo šikanováno, lze 
chápat jako významnou skutečnost, která v průběhu vzdělávání nastala; 

 škola ohlašuje orgánu sociálně právní ochrany dětí takové skutečnosti, které 
nasvědčují tomu, že dítě je v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný nebo 
proto, že se ohrožuje svým chováním samo (viz § 6, 7 a 10 zákona č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů). V případě šikany se jedná 
o všechny případy, které škola oznámila policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci a 
dále případy, které výše uvedeným nebyly oznámeny i přesto, že se stalo něco 
závažného, protože nebyl zákonný důvod. 

 
  Z hlediska zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „TZ“), může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů či provinění. 
Jedná se např. o: vydírání § 175 TZ, omezování osobní svobody § 171 TZ, zbavení osobní 
svobody § 170 TZ, útisku § 177 TZ, těžkého ublížení na zdraví podle § 145, ublížení na 
zdraví §146 TZ, § 146a TZ, vraždy § 140 TZ, loupeže § 173 TZ, krádeže § 205 TZ, násilí 
proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci § 352 TZ, poškození cizí věci  
§ 228 TZ, znásilnění § 185 TZ, kuplířství § 189 TZ, pohlavního zneužití § 187 TZ, apod. + 
nebezpečné vyhrožování § 353 TZ, nebezpečné pronásledování § 354 TZ, mučení a jiného 
nelidského a krutého zacházení § 149 TZ. 
 
Trestné činy ve vztahu ke kyberšikaně 
Kyberšikana obdobně jako školní šikana sice není sama o sobě trestným činem ani 
přestupkem, ale její projevy mohou naplňovat skutkovou podstatu např. těchto trestných činů: 

 nebezpečné pronásledování (stalking, § 354 TZ) – např. dlouhodobě opakované 
pokusy kontaktovat všemi dostupnými prostředky oběť, která proto pociťuje důvodné 
obavy o život nebo zdraví své či svých blízkých; 

 účast na sebevraždě (§ 144 TZ) – např. zaslání SMS oběti s úmyslem vyvolat u ní 
rozhodnutí k sebevraždě; 

 porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 TZ) – např. „odposlech“ odesílaného 
e-mailu;      

 porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí  
(§ 183 TZ),  např. zveřejnění fotografií z telefonu oběti; 

 pomluva (§ 184 TZ) – např. vytvoření webových stránek zesměšňujících oběť. 
 
 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 apod. 
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Minimální požadavky na školu pro řešení šikany 
Aby škola mohla účinně a bezpečně zastavit již existující šikanování, měla by plnit tyto 
požadavky: 

 ředitel školy je orientován v metodice, organizaci a právní problematice šikanování. Je 
to základní předpoklad, aby mohl vytvořit příznivé podmínky pro vyškoleného 
odborníka na řešení šikany a inicioval rozvíjení školního programu proti šikanování; 

 škola má vyškoleného alespoň jednoho odborníka pro koordinaci a následně i pro 
řešení šikany (zpravidla školní metodik prevence).  Pracovník pověřený řešením umí 
kvalifikovaně odhadnout stadium a formu šikany a rozhodnout, zda řešení zvládne 
škola sama nebo zda si povolá odborníka. 

 škola spolupracuje s PPP, SVP a dalšími organizacemi a institucemi při řešení 
pokročilých a neobvyklých šikan, které sama nezvládne. 

 škola aktivně spolupracuje s rodiči na ochraně dětí a žáků před šikanou. 
 škola má ve školním řádu: 

- zakomponován kategorický zákaz chování mající charakter šikanování a opatření, která se 
váží k tomuto závažnému porušení školního řádu 
- zpracovaná pravidla používání informačních a komunikačních technologií, internetu a 
mobilních telefonů (během vyučování, o přestávkách, v prostoru školy). Součástí tohoto textu 
je i stanovení kázeňských opatření při nedodržování těchto pravidel 

 ředitel školy zajistí v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků 
nad žáky ve škole před vyučováním a o přestávkách,  
na vytipovaných rizikových místech v prostorách školy; 

 škola má zpracovaný plán dalšího vzdělávání pedagogů, zejména pracovníka 
pověřeného řešením šikany (zpravidla školního metodika prevence) a třídních učitelů 
v prevenci šikanování. 

 
O vlastním programu proti šikanování 
 Vytváření školního programu proti šikanování je dlouhodobý a trvalý proces. Určují 
ho dva znaky – celoškolní rozměr a zaměření na specifickou prevenci. Aby škola děti účinně 
chránila před šikanováním, zapojí všechny pedagogické pracovníky.  Zaměření na specifickou 
prevenci vypovídá, že se program věnuje výhradně řešení šikany, a to prostřednictvím 
specifické primární prevence a prevence sekundární. 
 
Školní program proti šikanování má 13 komponent (hlavních součástí): 

1. zmapování situace – viz. MPP 
2. motivování pedagogů pro změnu – průběžně 
3. společné vzdělávání a supervize všech pedagogů – dle aktuálních možností, viz. MPP 
4. užší realizační tým – ředitel školy, metodička prevence, výchovná poradkyně, třídní 

učitelé 
5. společný postup při řešení šikanování – viz. níže 
6. primární prevence v třídních hodinách; 
7. primární prevence ve výuce; 
8. primární prevence ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování; 
9. ochranný režim (smysluplný školní řád, účinné dohledy učitelů); 
10. spolupráce s rodiči 
11. školní poradenské služby 
12. spolupráce se specializovanými zařízeními – viz. MPP 
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13. vztahy se školami v okolí (domluva ředitelů na spolupráci při řešení šikany, kdy se jí 
účastní žáci z různých škol). 

 
Společný postup řešení při výskytu šikany ve škole (podrobněji viz metodické doporučení) 
 Proškolený pracovník, většinou školní metodik prevence, na podkladě kvalifikovaného 
odhadu stadia a formy šikanování rozhodne, zda řešení zvládne škola sama, nebo si povolá 
odborníka specialistu (viz tabulka níže). V případě, že jde o počáteční a obvyklou šikanu, 
kterou zvládne škola sama, odborník postupuje podle scénáře určeného pro tento typ 
šikanování. Pokročilé a komplikované šikany škola řeší ve spolupráci s odborníky z venku, 
zejména z PPP, SVP. Do komplikované šikany zařadíme především neobvyklé formy šikany. 
Dále sem zahrneme základní formy šikany, se kterými nemáme zkušenosti. Patří do nich 
šikany krajně ohrožující bezpečí pedagoga a život oběti, dále šikany se změnou v základním 
schématu. Prakticky jde zejména o nějakou zvláštnost u přímých  
a nepřímých účastníků šikany. Patří sem rovněž šikany s rozvinutým zakrývajícím systémem. 
Vážnou komplikací je intenzivnější závislostní vztah mezi oběťmi  
a agresory a vážnější dopady šikany na oběť - například známky úzkostné poruchy. 
 Šikanování je komplikovaný a paradoxní fenomén a běžné pedagogické postupy 
naprosto selhávají. Rovněž obecné a hotové kuchařky v podobě receptů nefungují, spíše 
ublíží, než pomohou. 
Tabulka: Klasifikace scénářů pomoci podle cíle léčby, stadia a formy 
šikanování (Kolář, 2011) 
 
(1) Situace, které zvládne škola sama 
     (a) první pomoc pro obyčejnou počáteční šikanu; 
     (b) celková léčba pro řešení prvních dvou stadií šikanování, RTP – Rámcový 
         třídní program. 
10 (2) Scénáře, kdy potřebuje škola pomoc zvenku 
     (c) první pomoc pro komplikovanou počáteční šikanu; 
     (d) první pomoc (krizové scénáře) pro obyčejnou pokročilou šikanu; 
     (e) první pomoc (krizové scénáře) pro komplikovanou pokročilou šikanu, patří 
          sem např. výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynčování; 
     (f) celková léčba pro třetí stadium šikanování s běžnou i komplikovanou formou. 
 
Dva scénáře pro každou školu (podrobněji viz metodické doporučení) 
 Pro školu jsou určeny následující dva scénáře. První je určen pro řešení počáteční 
obyčejné šikany. Důvodem je fakt, že těchto obyčejných počátečních šikan je nejvíce a tvoří 
obrovské podhoubí pro rozbujení pokročilých a neobvyklých šikan. Druhý scénář je určený 
k řešení výbuchu skupinového násilí, tzv. školního lynčování. V tomto případě nelze čekat na 
odborníka-specialistu, protože je oběť ohrožena bezprostředně na zdraví a později je většinou 
nemožné případ vyšetřit. Škola proto nejprve zakročí sama, vyřeší akutní problém a později 
jej řeší za pomoci odborníka. 
 
 Scénář pro obyčejnou počáteční šikanu (Kolář, 2011) 

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

svědků, hrubou chybou je konfrontace oběti s agresory) 
5. rozhovor s rodiči oběti 
6. ochrana oběti 
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7. předběžná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovoru: 
          - rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření) 
          - rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku) 
8. realizace vhodné metody: 
  - metoda usmíření 

- metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise s agresorem a 
jeho rodiči) 
9. třídní hodina 

- efekt metody usmíření 
            - oznámení potrestání agresorů 
10.  třídní schůzka 
11.  práce s celou třídou 
 
 
 Základní krizový scénář pro výbuch pokročilé šikany – Poplachový plán pro tzv. školní 
lynčování (Kolář, 2011) 
A. První (alarmující) kroky pomoci 

 zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad závažnosti a formy šikany; 
 bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí. 

B. Příprava podmínek pro vyšetřování 
 zalarmováni pedagogů na poschodí a informování vedení školy; 
 zabránění domluvě na křivé skupinové výpovědi; 
 pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře); 
 oznámení na policii, paralelně – navázáni kontaktu se specialistou na šikanování, 

informace rodičům 
C. Vyšetřování 

 rozhovor s obětí a informátory; 
 nalezení nejslabších článků nespolupracujících svědků; 
 individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky; 
 rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory, není vhodné konfrontovat 

agresora (agresory) s obětí (oběťmi). 
D. Léčba 

 metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny. 
 

 Spolupráce se specializovanými institucemi 
 Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy 

nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného poradce, event. 
školního psychologa, školního speciálního pedagoga nebo zástupce školy  
s dalšími institucemi a orgány zejména: 

 v resortu školství – s PPP, SVP, speciálně pedagogickými centry (v případě 
integrovaných dětí na běžných školách); 

 v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, 
psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou  
a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie; 

 v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální 
prevence (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými 
stranami, s rodinou) 

 
 Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách  
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a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. je při poskytování 
poradenských služeb (tj. také při intervenčních programech) nutné žáky, včetně jejich 
zákonných zástupců, předem informovat o charakteru poradenské služby. Využívá se tzv. 
informovaný souhlas (viz § 1 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských 
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.) 
 
 Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování 
naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy nebo školského zařízení 
oznámí tuto skutečnost Policii ČR. 
 
 Ředitel školy oznámí orgánu sociálně-právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují 
bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění),  
popř. opakovaně páchá přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány  
sociálně-právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu. 
 

1. Zavedení ochranného režimu oběti. V počátku pro jistotu nastavíme přísnější 
dozor. V některých komplikovanějších případech oběť a útočníka v rámci možností od 
sebe oddělíme. Není vhodné konfrontovat agresora s obětí. 
2. Práce se skupinou. Využijeme preventivní program, rozhovor v němž děti 
získávají žádoucí vzory chování a zároveň se mohou „dotknout“ pocitů toho, komu je 
ubližováno. Vhodné jsou činnosti podporující spolupráci, při nichž nejsou vítězové a 
poražení. Využít se dají rovněž pohádky či příběhy a jejich dramatizace. 
3. Rozhovor s rodiči dítěte – agresora. Mluvíme s nimi, až tehdy když je situace 
zmapovaná. Důležitá je maximální snaha získat je pro spolupráci. Nejbezpečnější je, 
když rozhovor provede pracovník MŠ. Rozhovor rodičů oběti s rodiči agresora je 
velmi rizikový 

 

STRATEGIE   PŘEDCHÁZENÍ 
ŠKOLNÍ   NEÚSPĚŠNOSTI   ŽÁKŮ 

 
1/ ÚVODEM  
 

Úspěch žáků ve škole je podmíněn mnoha faktory, které se vzájemně prolínají a působí ve 
vzájemné součinnosti. Předpokladem pro školní úspěšnost je především dostatečné rozvinutí 
intelektových schopností dítěte. Jejich plné využití však může být z nějakého důvodu zablokováno, ať 
už jako důsledek dlouhodobého vývoje, nebo důsledek neočekávaných okolností v životě žáka, kdy 
hovoříme o tzv. relativní školní neúspěšnosti, při které nižší výkon žáka bývá způsoben např. nízkou 
sebedůvěrou, špatným sebehodnocením, nedostatečnou motivací, negativním postojem ke škole, 
mimořádnou událostí v rodině a jinými emočními či zdravotními problémy.  
 
Faktory ovlivňující úspěch či neúspěch žáka:  
 
a) Osobnost dítěte – snížená inteligence, nedostatečná paměť, emoční labilita, nízká odolnost vůči 
zátěži, poruchy chování, zdravotní komplikace, snížené nadání pro určitý předmět  

b) Rodinné zázemí v kulturně odlišných podmínkách – jiný hodnotový žebříček, jazyková bariéra  

c) Rodinné prostředí s nedostatečným zájmem o školu a školní dění – nedostatek motivačních 
impulzů, negativní postoj rodičů směrem ke škole  

d) Rodinné prostředí zaměřené na výkon nebo příliš ochranitelské  

e) Vztahy ve škole a mezi vrstevníky – (ne)příznivé sociální klima  
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Proto je našim cílem reagovat na změny ve výkonu žáka co nejdříve, pokusit se rozpoznat 
příčiny selhání, abychom mohli přistoupit k nastavení podpůrných a vyrovnávacích opatření, 
které by napomohly zlepšení stávající situace. Celkové řešení problémových situací se proto 
neobejde bez zvýšené spolupráce s rodinou žáka, stejně tak jako využití spolupráce s dalšími 
vzdělávacími a odbornými partnery. Dlouhodobě usilujeme o vytváření takových podmínek 
ke vzdělávání, aby co nejvíce eliminovaly riziko selhávání při podávání školního výkonu. 

2/ ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI:  
 

V první řadě je nutné podrobit dítě kvalitní pedagogické, speciálně-pedagogické a 
případně i psychologické diagnostice, aby byly odhaleny konkrétní příčiny selhávání žáka ve 
škole.  

Diagnostika žákových možností, učebních stylů a vzdělávacích potřeb nám pak 
umožní nastavit vhodná opatření. Je potřeba reagovat včas tak, aby žák byl schopen zastavit 
svůj pokles výkonu a případně se vrátit mezi "školsky úspěšné děti".  

 
Možná opatření volíme individuálně na základě diagnostiky a zjištěných potřeb 

žáků: 
  

1. poruchy učení a chování, jiná zdravotní omezení a znevýhodnění: kompenzace 
nedostatků s pomocí speciálně pedagogických metod a postupů, včetně kompenzačních 
pomůcek na základě doporučení z PPP nebo SPC, integrace žáka a vytvoření Plánu 
podpůrných opatření nebo Individuálního vzdělávacího plánu.  

2. odchylka v celkové úrovni inteligence: žáku bude stanoveno základní učivo, které po něm 
bude požadováno podle jeho možností a schopností, vhodné metody práce, motivace - zažití 
úspěchu, možnost opravit si známku, individuální konzultace ve vyučování i mimo něj, 
spolupráce s PPP - integrace na základě IVP a realizování dalších podpůrných opatření 
doporučených poradnou.  

3. žáci, jejichž neúspěšnost souvisí spíše s mimo osobnostními faktory – kulturně-odlišné 
prostředí a znevýhodnění vyplývající ze situace rodinného prostředí: motivace žáka k učení, 
spolupráce s rodinou, vytvoření podmínek pro domácí přípravu i ve škole ve volných 
hodinách, přístup k internetu ve škole, práce s klimatem třídy a začleňování těchto dětí do 
majoritního kolektivu  

4. žáci s vysokou absencí jsou také často ohroženi sklouznutím do školní neúspěšnosti: včas 
žákům nabídnout podporu při zvládnutí zameškané látky - plán dostudování učiva a 
harmonogram dozkoušení, konzultace s žákem a rodiči, kde se domluví harmonogram a různé 
způsoby podpory dítěte  
 
3/ POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI  
 
Vnímat změny ve výkonu žáka nebo jeho přístupu ke školní práci je povinností každého 
vyučujícího.  
 

  Případná zjištění konzultuje s třídním učitelem, který neprodleně zákonné zástupce. 
Umožňuje-li to situace, vytváří učitel společně s třídním učitelem Plán pedagogické podpory, 
o jehož vypracování uvědomí třídní učitel Školní poradenské pracoviště.  
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  Je-li situace vyhodnocena jako závažnější, tzn. že neúspěch je způsoben několika faktory, 
žádá třídní učitel o spolupráci Školní poradenské pracoviště a následná opatření připravují 
společně. S vypracovaným plánem pedagogické podpory nebo podpůrných opatření jsou 
následně seznámeni všichni vyučující žáka, včetně zákonných zástupců, a společně se podílejí 
na jeho realizaci.  

 

 Kromě okamžitého zjišťování poklesu výkonu žáka, jsou rodiče pravidelně informováni o 
(ne)prospěchu v rámci čtvrtletního hodnocení.  
 
 

 Žáci, kteří byli hodnoceni jako neprospívající, nebo žáci, u kterých byl shledán výrazný pokles 
školních výsledků:  
 

  Schůzka, na které budou přítomni: třídní učitel, zákonní zástupci, učitelé jednotlivých 
předmětů, ředitelka školy, zástupce Školního poradenského pracoviště.  
 
 

 Navrženy budou možnosti a opatření vedoucí k nápravě, zároveň bude navržen termín 
kontrolní schůzky, na které bude vyhodnocena úspěšnost zvolených postupů.  
 

 Možnost využít individuální konzultace žáka se školní psycholožkou nebo výchovnou 
poradkyní (nastavení podpory při učení, zjištění učebních stylů) či metodikem prevence (jsou-
li zjištěny důvody v oblasti sociální)  
 
 

  Nedojde-li k nápravě stávající situace  může být doporučeno vyšetření v PPP nebo ŠPC.  
 

 Žáci, u kterých došlo k poklesu výkonu z důvodu dlouhodobé nemoci nebo jiných komplikací:  
 
 

  Důležité je včas zajistit žákům nabídnout podporu při zvládnutí zameškané látky ve všech 
předmětech  
 

 Sestavení realizovatelného plánu dostudování učiva a harmonogramu dozkoušení  
 
 

 Možnost konzultace s žákem a rodiči a navržení různých způsobů podpory dítěte  
 

 Průběžná kontrola realizace plánu  

 
4/ VYTVÁŘENÍ PLÁNU PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ  
 

Plán podpůrných opatření je souhrnem všech opatření nabízených žákům a jejich 
zákonným zástupcům, který se podpisem všech stran stává pro všechny závazným.  

 
Žák, učitelé a rodiče svým podpisem uzavírají dohodu o společné podpoře žáka a o svých 
povinnostech, z ní vyplývajících a platných pro všechny zúčastněné strany.  
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Využívané formy a metody práce:  
 
Pro úspěšnost Plánu podpůrných opatření jsou podstatné především formy a metody práce 
využívané učitelem: 
  

 podpůrný studijní plán, tj. stanovení přiměřeného obsahu učiva – učitel stanovuje obsah učiva 
určený k osvojení v rozsahu, který odpovídá žákovým vzdělávacím možnostem (intelektovým 
i sociálním)  

  zadávání pravidelných úkolů vycházejících ze stanoveného obsahu učiva, tj. ze samotného 
Plánu  

• zadání práce pro domácí přípravu  
• dílčí úkoly odpovídající žákovým vzdělávacím možnostem  

 možnost plnit zadané úkoly v rámci volných hodin ve škole, možnost doučování  
 

  užívání podpůrných aktivit  
• oznámení písemné práce dopředu  
• stanovení termínu zkoušení z konkrétního učiva  
• možnost opakovaného opravného pokusu  

 
 používání podpůrných pomůcek při samostatné práci – přehledy, tabulky, kalkulačky, nákresy, 

aj. dle charakteru předmětu, které pomohou žákovi lépe se orientovat v učivu  
 

 individuální práce se žákem v rámci individuálních konzultací i v rámci vyučovací hodiny – 
pomoc žákovi odstranit výrazné mezery v učivu, podpora při výuce při výkladu nového učiva  

 
 vedení písemných záznamů o průběhu podpůrného programu  

• zadání úkolu, termín splnění  
• poskytování pravidelných informací o průběhu podpůrného programu rodičům a 

výchovnému poradci  
• informace o přístupu žáka k plnění povinností v časovém sledu  

 
 Všechny plány pedagogické podpory a plány podpůrných opatření musí být vždy po stanovené 

době zhodnoceny, kdy bude vyhodnoceno, zda došlo k naplnění cílů. V opačném případě je 
potřeba zvolit další postupy. 

 
5/ Jakou roli hraje sebedůvěra a sebehodnocení žáků ve vztahu ke školní práci?  
 

Úspěch žáka ve škole nezávisí jenom na jeho schopnostech, ale i na jeho 
sebehodnocení a míře sebedůvěry. Důležité je, aby dítě samo mělo k sobě kladný vztah a 
dostatečně si uvědomovalo svoji vlastní důležitost a jedinečnost; takový přístup pak výrazně 
kladně ovlivňuje jeho postoj ke školní práci.  

 
Základem úspěchu je dostatečné množství sebedůvěry, které umožňuje dítěti pracovat 

na úrovni, která odpovídá jeho schopnostem. Naopak nízká míra sebedůvěry brání dosažení 
očekávaných výsledků. Děti s nízkou sebedůvěrou bývají nejisté, mívají velké obavy z 
případného selhání a tím mají i větší sklon k různým úzkostem. A každé dítě má, dle svých 
možností, nárok zažívat úspěch.  
Špatné sebehodnocení je příčinou toho, že dítě přestává usilovat o dobrý prospěch ve škole a z 
toho důvodu na školní práci rezignuje. Důsledkem selhání žáka a zhoršení jeho prospěchu 
může být jednak špatný postoj ke škole nebo také nedostatek motivace. Rodič může 
schopnosti dítěte podceňovat, ale naopak i přeceňovat. Jestliže rodiče kladou na dítě 
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nepřiměřené požadavky, dochází pak k opakovanému selhávání a projevené zklamání rodičů 
pak dítě velmi snadno projektuje do názoru a pohledu na sebe sama, čímž dochází k dalšímu 
oslabování sebedůvěry.  
 
 
 

 
 
Krizový plán školy 
 
 Při řešení situací, které se týkají rizikového chování vycházíme z Metodického 
doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách 
a školských zařízeních MŠMT ČR Č.j.: 21291/2010-28. Zde jsou uvedeny informace 
k situacím, které by se mohly na naší škole případně vyskytovat. 
 
Konzumace tabákových výrobků ve škole 
(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy 
nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu 
v další konzumaci zabránit. 
(2) Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 
(3) Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše 
stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který 
založí školní metodik prevence do své agendy. 
(4) V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého 
žáka. 
(5) V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se 
jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. 
Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc nebo od jiných 
subjektů nebo školských zařízení. 
(6) Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit opatření stanovené školním 
řádem. 
 
Konzumace alkoholu ve škole 
(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době 
školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další 
konzumaci zabránit. 
(2) Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 
(3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický 
pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 
(4) V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, 
zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 
(5) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu 
školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (např. okolnosti konzumace 
alkoholu, zda byly realizovány orientační testy na alkohol a s jakým výsledkem, viz níže bod 
12), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy. 
(6) V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned 
zákonného zástupce nezletilého žáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu zletilého studenta 
a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 
(7) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany 
dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-
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právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. 
(8) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že nezletilý žák konzumoval alkohol ve 
škole i v případě, kdy je žák schopen výuky. 
(9) Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní 
ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností podle místa bydliště dítěte. 
(10) V případě žákova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné 
informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 
(11) Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit opatření stanovené školním řádem. Za 
rizikové a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání 
alkoholických nápojů. 
(12) V případě důvodného podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést 
orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem 
získaného souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého studenta 
s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, 
postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem, jako je uvedeno od bodu 3. 
O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka (více viz níže 
Příloha). Test plně hradí rodič nebo zákonný zástupce. Obdobný postup zvolí pedagogický 
pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, 
že se žák intoxikoval ve škole. 
 
Nález alkoholu ve škole 
(1) V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto: 
a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. 
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. 
d) Zpracují stručný záznam o události. 
(2) V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: 
a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
c) O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, 
místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo 
který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do 
zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. 
Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy. 
d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka, a v případě, že se jedná o 
opakovaný nález u téhož nezletilého žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je 
obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím 
intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. 
 
Konzumace NL ve škole 
(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci NL v prostorách školy nebo v době školního 
vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci 
zabránit. 
(2) Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 
O události se sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, včetně toho, zda byly provedeny 
orientační testy na NL, případně další vyšetření, a s jakým výsledkem, viz níže bod 14). Tento 
záznam založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy. 
(3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický 
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pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 
(4) V případě, kdy je žák pod vlivem NL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí 
škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 
(5) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu 
školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy. 
(6) V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned 
zákonného zástupce nezletilého žáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu zletilého 
studenta, a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve 
škole. Vyrozumění škola učiní i v případě, kdy žák způsobilý k pobytu ve škole je. 
(7) V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned 
zákonného zástupce nezletilého žáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu zletilého žáka, a 
vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 
(8) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a 
vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. 
(9) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že nezletilý žák konzumoval NL ve škole i v 
případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy). Zákonný zástupce má 
právo se písemně vyjádřit k této skutečnosti a postupu školy. 
(10) Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. 
Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště 
dítěte. 
(11) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola 
informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 
(12) Z konzumace NL ve škole je třeba vyvodit opatření stanovené školním řádem. Nicméně 
je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je rizikový pouze sobě, distributor může 
ohrozit okolí. Distribuce je trestným činem, užívání NL je porušením školního řádu. 
(13) Prokázané navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za 
rizikové a protiprávní jednání. 
(14) V případě podezření na intoxikaci žáka může ve výjimečných indikovaných případech 
pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost NL (zkouška ze slin), ale pouze 
na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka nebo souhlasu 
zletilého studenta s orientačním testováním žáka na přítomnost NL. Pokud je výsledek testu 
pozitivní,  postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem  jako je uvedeno od bodu 3. 
O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka (více viz níže 
Příloha). Test plně hradí rodič nebo zákonný zástupce. Obdobný postup zvolí pedagogický 
pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem NL, resp. kdy nelze prokázat, že se 
žák intoxikoval ve škole. 
 
Distribuce NL ve škole 
(1) Distribuce NL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána 
a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak 
rozhodující. 
(2) Přechovávání NL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou 
chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď 
jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin (provinění v 
případě nezletilého žáka) - ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský 
postih, který je stanovený školním řádem. 
(3) Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci NL, musí o 
této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná 
o podezření ze spáchání trestného činu. 
(4) Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě 
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mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce 
s rozšířenou působností. 
(5) Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují 
způsobem popsaným níže. 
  
Nález NL ve škole 
A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují 
za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: 
(1) Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 
(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy spolu s písemným záznamem 
(3) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. 
(4) V případě časové překážky na straně Policie se z praktických důvodů doporučuje 
za přítomnosti dalšího pracovníka školy s použitím gumových/latexových rukavic vložit látku 
do obálky, napsat datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepit, přelep opatřit razítkem školy 
a svým podpisem a uschovat do školního trezoru. Zajištěnou látku následně předat Policii ČR. 
 
B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují 
za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: 
(1) Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 
(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
(3) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, 
místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena 
(nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost 
do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho 
zástupce. 
(4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky 
a informuje zákonného zástupce nezletilého žáka. 
(5) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše 
uvedeným postupem, přivolanému lékaři, který se dostaví v případě, že to vyžaduje zdravotní 
stav žáka. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady NL jsou známy protilátky, které odstraní 
nebo zmírní akutní účinek NL. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. 
C. V případě, kdy pracovníci školy mají důvodné podezření, že některý z žáků má NL u sebe, 
postupují takto: 
(1) Jedná se o důvodné podezření ze spáchání trestného činu, resp. provinění v případě 
nezletilých osob, nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR. 
(2) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného 
zástupce nezletilého žáka. 
(3) Žáka je nutné mít do příjezdu Policie ČR izolovaného od ostatních žáků, ale zásadně 
pod dohledem. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho 
věcí. 
 
Doporučený postup při úmyslně způsobené škodě na majetku  
 
1. Podmínky zacházení se školním majetkem zakotvit do školního řádu a to včetně sankcí, 
které škola použije v případě, že se někdo dopustí úmyslného ničení majetku. Náhrada škody 
není sankce, ale samozřejmost. Předpokladem je současně písemné stvrzení zákonnými 
zástupci žáka o seznámení se školním řádem.  
2. Náhradu úmyslně způsobené škody důsledně vymáhejte po tom, kdo ji způsobil. U 
nezletilých potom po jejich zákonném zástupci.  
3. Opakovaně s žáky a žákyněmi komunikujte na téma ochrana majetku a zacházení s cizím 
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majetkem.  
4. Jestli žák nebo žákyně, kteří škodu způsobili, nejeví ochotu k její nápravě, případně je 
škoda takového rozsahu, že věc nelze svépomocně opravit, vyrozumívejte o tomto chování 
zákonné zástupce žáků a žákyň a dohodněte s nimi způsob náhrady škody.  
5. Jestliže se jedná o škodu většího rozsahu a ten, kdo ji způsobil není ochotný škodu nahradit, 
vyrozumívejte Policii ČR a oznamte podezření na spáchání přestupku proti majetku, případně 
trestného činu majetkové povahy.  
6. U škod, které se dají nahradit tak, že je opraví sám žák nebo žákyně, preferujte tento 
způsob náhrady škody.  
7. O způsobené škodě proveďte záznam, ze kterého budou jasně vyplývat všechny důležité 
skutečnosti: kdo – kdy – kde – jak – proč – čím…..  
8. Snažte se vždy dobrat příčiny takového jednání a s ní následně pracovat.  
 
V případě, že se práce s příčinou vymyká vašim možnostem nebo pro ni nemáte zákonné 
opodstatnění, hledejte na vás navazující instituci nebo organizaci, která s příčinou pracovat 
může a umí a zprostředkujte kontakt mezi ní a žákem nebo žákyní, kteří se vandalismu 
dopustili. / např. pedagogicko psychologická poradna, Středisko výchovné  péče/  
Kdy hlásit rodičům?  
V případě, kdy způsobená škoda je nepatrná nebo malá, je třeba věc oznámit rodičům tehdy, 
jestliže dítě věc poškodilo úmyslně a nejeví žádnou snahu o nápravu. V případě škod většího 
rozsahu nebo škod na majetku někoho třetího (spolužák, cizí osoby v průběhu školní exkurze 
atd.) oznamujte rodičům vždy.  
Kdy hlásit policii?  
V případě, kdy je škoda nikoliv nepatrná, nikdo nejeví snahu o nápravu a škola není vlastními 
silami schopná domoci se takové nápravy. Musí se jednat o úmyslné poškození nebo zničení 
věci. Hlásíte také tehdy, jestliže o to žádá poškozený nebo poškozená nebo jejich zákonní 
zástupci.  
Kdy hlásit OSPOD?  
V případech, kdy se jedná o opakované jednání a výchovná a další opatření, která zvolila 
škola, neměla žádný účinek.  
 
 
Doporučený postup při krádeži  
 
1. Informaci, že krádež je hanebný čin a současně protiprávní jednání, sdělujte žákyním a 
žákům od počátku jejich docházky do vaší školy. Užitečné formy vštěpování bývají 
nejrůznější příběhy, při kterých děti buď dojme, anebo rozčílí následek takového jednání.  
2. Do školního řádu zapracujte sankce, které škola použije v případě, že se někdo dopustí 
krádeže při poskytování školských služeb nebo při s nimi přímo souvisejících činnostech.  
3. Každý, kdo se  
dopustí krádeže na školní půdě by měl mít možnost pohovořit si o svém jednání s ředitelem 
nebo ředitelkou školy.  
4. Pečlivě se zabývejte příčinami. Některé jsou významně polehčující (dítě je ke krádeži 
donuceno někým jiným, z koho má strach). Někdy se může jednat i o formu kompulzivního 
chování, kterou je nutné řešit v rámci odborné péče.  
5. S náhradou způsobené škody postupujte jako u vandalismu. Preferujte nápravu vztahu mezi 
poškozeným a zlodějem – trvejte na tom, aby zloděj věc vrátil přímo poškozenému, omluvil 
se a nabídnul za své chování nějakou kompenzaci.  
6. Zákonné zástupce zloděje vyrozumívejte vždy až poté, kdy budete přesně znát příčiny, 
které dítě k takovému chování vedly a to zejména v případě menších dětí  
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7. Jestliže se jedná o škodu většího rozsahu, vyrozumívejte Policii ČR a oznamte podezření na 
spáchání přestupku proti majetku, případně trestného činu majetkové povahy.  
8. Každou nahlášenou krádeží se zabývejte, vyšetřujte ji. Je to důležité poselství jak pro 
poškozeného, tak pro zloděje. Jakmile budete k dětem mít proslovy o krádežích, nezačínejte 
je tím, že si všichni mají na své věci dávat dobrý pozor a vy jste jim říkali, že si to či ono 
nemají do školy nosit nebo to mají zamykat. Tyto informace často vyznívají, jako by za 
krádež mohl poškozený, nikoliv zloděj. Jakoby normální bylo všechno zamykat a ne nekrást. 
Rozhovory s poškozeným po nahlášení krádeže rovněž nezačínejte tímto způsobem.  
9. O krádeži a jejím šetření proveďte záznam, ze kterého budou jasně vyplývat všechny 
důležité skutečnosti: kdo – kdy – kde – jak – proč – čím…..  
 
Kdy hlásit rodičům?  
Rodičům poškozeného vždy ihned, rodičům zloděje rovněž vždy, nicméně mělo by tomu 
předcházet precizní zjištění příčin. Celá řada dětí krade proto, že je někdo krást poslal a oni z 
něj mají strach. Není to sice o nic menší krádež, ale je to informace, kterou by rodič měl vědět 
také.  
Kdy hlásit policii?  
V případě, kdy je škoda nikoliv nepatrná, nikdo nejeví snahu o nápravu a škola není vlastními 
silami schopná domoci se takové nápravy. Musí se jednat o úmyslné poškození nebo zničení 
věci. Hlásíte také tehdy, jestliže o to žádá poškozený nebo poškozená nebo jejich zákonní 
zástupci.  
Kdy hlásit OSPOD?  
V případech, kdy se jedná o opakované jednání a výchovná a další opatření, která zvolila 
škola, neměla žádný účinek.  
 
Jak řešit sexuální zneužívání  
 
Sexuální zneužívání – je každé nepřiměřené vystavení dítěte sexuálnímu činu nebo chování, 
které vede k uspokojování potřeb zneuživatele.  
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).  
Dítě se mi svěří osobně  
1. uvědomit si, že jde o velmi citlivou záležitost  
2. seznámit s tím co nejužší okruh dalších osob  
3. pokud se zneužívání dopouští rodič, není žádoucí informovat ho o tom, že se vám dítě 
svěřilo  
4. komunikovat s dítětem – podrobnější vyšetřování nechat na psychologovi a policii  
5. vhodně dítěti sdělit, že skutečnost musíte ohlásit na policii  
6. ohlásit na policii  
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  
Dozvím se – oznámím řediteli – kontaktujeme policii a orgán sociálně-právní ochrany dětí.  
Zjistím to z nějaké školní ankety nebo dotazníku  
Dítě se vyjadřuje někdy v náznacích a nejasně, proto je velmi důležité porozumět tomu, co 
vám vlastně říká. V každém případě s ním navažte o přestávce nebo po vyučování rozhovor, 
ale tak, abyste nebudili nežádoucí pozornost. Jestliže vám dítě potvrdí vaši domněnku, 
postupuje jako výše. Nevyslýchejte ho a nepodsouvejte mu své názory, nechejte ho volně 
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vyprávět.  
Dozvím se to od spolužáků nebo z jiných zdrojů  
Nejprve přemýšlejte, jestli tomu nasvědčuje i vaše pozorování. Pokuste se s dítětem navázat 
rozhovor, ale do ničeho ho nenuťte. Prostředníkovi řekněte, že je důležité, aby za vámi přišlo 
zneužívané dítě samo. Nevyšetřujte a nijak nepátrejte. Jestliže si nejste jistí, oznamte věc 
orgánu sociálně-právní ochrany, který ji prošetří.  
Dítě je obětí sexuálního napadení  
Jestliže se stalo obětí napadení cestou do školy a útočníkem je neznámá osoba, potom 
urychleně vše oznamte policii, rodičům a orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Chovejte se 
pevně a jednoznačně a dítě neopouštějte až do příchodu rodičů.  
 
Postup vyšetřující osoby, má-li podezření na šikanu  
 
Konfrontovat svá pozorování s dalšími kolegy.  
Co nejdříve oznámit své podezření vedení školy, výchovnému poradci, konzultovat další 
postup.  
Mezi čtyřma očima vyslechnout více nezaujatých svědků, popřípadě konfrontovat svědky 
mezi sebou.  
 
Je zejména důležité získat odpovědi na následující otázky:  
a. Kdo je obětí, popřípadě kolik obětí je  
b. Kdo je agresorem, kolik agresorů je. Kdo z nich je iniciátor, kdo aktivní účastník 
šikanování a kdo je obětí i agresorem?  
c. Co, kdy, kde, a jak dělali agresoři obětem?  
d. K jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo?  
e. Jak dlouho šikana trvá?  
Spojit se s rodiči případné oběti, konzultovat výskyt nepřímých znaků šikany. Poprosit je o 
pomoc.  
Vyslechnout oběť – citlivě, diskrétně, zaručit bezpečí a důvěrnost informací. NIKDY neřešit 
problém opřed celou třídou!  
Zajistit ochranu oběti šikany.  
Teprve nyní vyslechnout agresory, případně konfrontovat agresory mezi sebou. NIKDY 
konfrontace obětí a agresorů! Vytipovat nejslabší článek, dovést je k přiznání či vzájemnému 
obviňování.  
Požádat vedení školy o svolání výchovné komise (vedení školy, výchovný poradce, třídní, 
školním metodik prevence sociálně patologických jevů, případně psycholog). Ta na základě 
shromážděných informací posoudí, zde se jedná o šikanu a jaký je stupeň její závažnosti 
/stupně 1-3 počáteční šikana, 4-5 šikana v pokročilém stádiu/, navrhne další postup vůči 
obětem i agresorům i třídě jako celku. Potrestání agresorů je individuální, závisí na věku, 
intenzitě šikany a na tom, zda se jedná o první případ či recidivu.  
Individuálně pozvat rodiče agresorů. Seznámit je se situací, sdělit jim navrhovaná opatření, 
(zdůraznit možnost nápravy) a požádat je o spolupráci. Pokud odmítají, zvážit oznámení na 
Policii ČR.  
Individuálně pozvat rodiče obětí šikany. Seznámit je se situací, domluvit se na opatřeních 
(terapie, osobnostní výcvik…)  
Rozebrat situace ve třídě (vynechat citlivé detaily), vysvětlit nebezpečí a důsledky šikany, 
oznámit potrestání viníků. Třídu i nadále pozorně sledovat.  
 
Devět kroků při řešení počáteční šikany  
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Schéma první pomoci:  
1. Odhad závažnosti onemocnění skupiny a rozpoznání zda nejde o neobvyklou formu 
šikanování  
- úkol naplňujeme především prostřednictvím rozhovoru s informátory a oběťmi  
- nesmí docházek k přímé konfrontaci pachatele a oběti  
 
2. Rozhovor s informátory a oběťmi  
- po rozhovoru s informátorem následuje rozhovor s oběťmi (ne s podezřelými pachateli)  
- při rozhovoru s obětí je důležité, aby o tom nevěděli ostatní žáci (je potřeba ochránit ji před 
možnou pomstou agresorů)  
 
3. Nalezení vhodných svědků  
- vytipovat členy skupiny, kteří budou pravdivě vypovídat (vybrat žáky, kteří s obětí 
sympatizují, kamarádí s ní, nebo ji alespoň neodmítají, žáky nezávislé na agresorech, kteří 
nepřijímají normy šikanování)  
 
4. Individuální, případně i konfrontační rozhovory se svědky  
- rozhovory zorganizovat tak, aby o nich druzí nevěděli  
- vyskytnou-li se těžkosti, lze uskutečnit doplňující a zpřesňující rozhovory nebo konfrontaci 
dvou svědků  
- vážnou chybou je společné vyšetřování svědků a agresorů. Za zásadní chybu považuji 
konfrontaci obětí a agresorů  
 
5. Ochrana oběti  
6. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi  
-  je to poslední krok ve vyšetřování  
- dokud nemáme shromážděné důkazy,nemá smysl vést tento rozhovor  
- cílem je agresory okamžitě zastavit a ochránit oběti, ale i je samé před následky jejich činů  
 
7. Výchovná komise  
- v rámci společného setkání pedagogů a žáka-agresora i jeho rodičů se rozhoduje o 
výchovných opatřeních  
 
8. Rozhovor s rodiči oběti  
- rodiče je třeba informovat o zjištěních a závěrech školy a domluvit se na dalších opatřeních  
 
9. Práce s celou třídou  
 
Brutální šikana  
 
Případy brutální šikany nejsou na našich školách tak řídkým jevem, jak by se mohlo zdát. 
Nevyhýbají se žádnému typu školy, nejsou ani výsadou "pasťáků" nebo "učňáků". Při 
provalení skupinového násilí se většinou projeví naprostá bezmocnost školy, která je kromě 
jiného dána také mimořádnými nároky na diagnostiku a léčbu téhle zvláštní podoby šikany, 
pracovně nazvané školní lynčování (o nezaviněné nepřipravenosti učitelů jsme se v této 
souvislosti již mnohokrát zmiňovali). "  
 
V případě brutální šikany se doporučuje postupovat následujícím způsobem  
1. Zvládnout šok a postarat se o oběť  
Pedagog musí zvládnout svůj vlastní šok, zastavit násilí a postarat se o oběť, poskytnout jí 
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nejnutnější pomoc a ochranu. Žák, který se stal obětí, je totiž v zoufalé situaci, bojí se o život, 
je třeba zraněný. Láska, soucit a odvaha mohou být tou nejdůležitější součástí pomoci. Jako 
příklad lze uvést učitelku, která se se slovy Co ti to udělali? vrhla neohroženě mezi agresory, 
vzala oběť do náručí. Násilí se zastavilo. Oběť byla v bezpečí. Někdy je ale nebezpečné snažit 
se zastavit agresi sám, mohla by se obrátit proti pedagogovi. Těžko se může pustit slabá 
učitelka například mezi kluky - sportovce, kteří jsou plni nezvládnuté agrese. Musí zavolat 
někoho, kdo by jí pomohl.  
2. Přivolat pomoc  
Učitel by měl zalarmovat všechny své kolegy, ale neměl by nechat třídu bez dozoru. Vyslat 
pro ostatní učitele třeba žáka, který nebyl do šikanování zapojený. Situace je natolik závažná, 
že je třeba přerušit vyučování. I když dítě není na první pohled zraněné, není možné říct,“ 
sedni si, Pepíčku, do lavice, teď musíme dobrat látku. Popovídáme si pak“.  
3. Zabránit domluvě  
Učitelé by měli zabránit tomu, aby se třída mezi sebou domluvila, zamezit křivé skupinové 
výpovědi. Někdo by měl s žáky zůstat a hlídat je. Také je možné rozdělit je do skupin. Ale i ty 
musejí zůstat pod dozorem.  
4. Poskytnout oběti pomoc a bezpečí  
Někdy dochází k tomu, že postižený žák je vážně zraněný, v tom případě je třeba zavolat 
záchranku a informovat rodiče. Pokud zraněný není, i tak je třeba ho chránit, pomáhat mu 
překonat prožité trauma, uklidnit ho a utěšit, snažit se mu dodat pocit bezpečí.  
5. Přivolat policii  
Škola je povinna nahlásit celou věc policii, ale měla by jednat nezávisle na ní. (Policie se 
může opozdit a přijet až některý další den.) To znamená, začít rychle, ten samý den vlastní 
vyšetřování (v duchu zásad strategie a taktiky, o kterých jsme se v našem cyklu jiţ podrobně 
zmiňovali). Nejlépe je vyslechnout po jednom všechny účastníky a jejich výpovědi pak dát 
postupně dohromady. Ideální je, když policie při svém vyšetřování vychází z materiálů a 
zjištění školy. Není to ale bohužel obvyklá praxe. Podle zkušeností je vhodné obrátit se přímo 
na kriminální policii, kde jsou zřízeny funkce specialistů pro mládež. Pro výchovnou pomoc 
je však zásah policie málo významný, to už je úkolem školy. 
 
 
Projevy šikanování 
 Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy šikany 
podle typu agrese – typu nebo prostředku týrání patří: 

 fyzická agrese, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti); 
 verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je  

i kyberšikana, děje se pomocí informačních a komunikačních technologií); 
 smíšená šikana, kombinace psychické a fyzické šikany (násilné  

a manipulativní příkazy apod.). 
 
 Podstatnou vlastností šikany je skrytost. Ta je dána tím, že často odhalení zejména 
pokročilé šikany brání z rozličných důvodů a pohnutek všichni účastníci vyšetřování včetně 
oběti. Z tohoto důvodů je důležité umět rozpoznat přímé a nepřímé signály šikany. 
 
 Při vlastní diagnostice šikany je třeba zkoumat tento fenomén ze tří praktických 
pohledů - jako nemocné chování, závislost a poruchu vztahů ve skupině (podrobné informace 
viz metodické doporučení). 
 
Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování 
Přímé varovné signály šikanování mohou být např.: 
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 posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé 
žerty na jeho účet;  
 kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, 
nebo pohrdavým tónem; 
 nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil; 
 příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným 
tónem; 
 skutečnost, že se žák podřizuje ponižujícím a panovačným příkazům spolužáků; 
 nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k nucení spoluúčasti na 
nich; 
 honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné,  
ale je nápadné, že je oběť neoplácí; 
 rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout; 
 žák se snaží bránit cestou zvýšené agrese, podrážděnosti, odmlouvání učitelům apod. 
 
Nepřímé varovné signály šikanování mohou být např.: 
 žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády; 
 při týmových sportech bývá jedinec volen do družstva mezi posledními; 
 při přestávkách vyhledává blízkost učitelů; 
 má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený; 
 působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči; 
 stává se uzavřeným; 
 jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje; 
 jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené; 
 zašpiněný nebo poškozený oděv; 
 stále postrádá nějaké své věci; 
 odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy; 
 mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy; 
 začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole; 
 odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. 
POZN: (Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť 
konflikty v době adaptace nových žáků nejsou vzácností!) 
 
Rodiče žáků by si měli všímat především těchto možných signálů šikanování: 
 za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi; 
 dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.; 
 dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem; 
 nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá 
odchod z domova, případně je na něm možno pozorovat i strach; 
 ztráta chuti k jídlu; 
 dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o 
dovoz či odvoz autem; 
 dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu); 
 usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!"; 
 dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně; 
 dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad;  
 zmínky o možné sebevraždě; 
 odmítá svěřit se s tím, co ho trápí; 
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 dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že 
je ztratilo), případně doma krade peníze; 
 dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí; 
 dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná 
projevuje i zlobu vůči rodičům; 
 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.); 
 dítě se vyhýbá docházce do školy; 
 dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku 
 
 
Odpovědnost školy 
 Škola má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením  
§ 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy  
a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků  
a studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky 
pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování. Z tohoto důvodu 
pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předchází, jeho projevy neprodleně řeší a každé 
jeho oběti poskytne okamžitou pomoc. 
Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících případech: 
 dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku 
 nebo trestného činu, obrací se škola na Policii ČR. Trestní oznámení je možné podat 
 také na státní zastupitelství; 
 dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností anebo poskytování 
školských služeb, má škola povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci jak žáka, 
který byl útočníkem, tak žáka, který byl obětí. Tato povinnost vyplývá ze školského zákona (§ 
21 odst. 2 školského zákona, dle něhož mají zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků právo 
mj. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte či žáka a právo vyjadřovat se ke 
všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání). Skutečnost, že dítě 
někoho šikanovalo nebo bylo šikanováno, lze chápat jako významnou skutečnost, která 
v průběhu vzdělávání nastala; 
 škola ohlašuje orgánu sociálně právní ochrany dětí takové skutečnosti, které 
nasvědčují tomu, že dítě je v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný nebo proto, že se 
ohrožuje svým chováním samo (viz § 6, 7 a 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů). V případě šikany se jedná o všechny případy, 
které škola oznámila policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci a dále případy, které výše 
uvedeným nebyly oznámeny i přesto, že se stalo něco závažného, protože nebyl zákonný 
důvod. 
 
  Z hlediska zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „TZ“), může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů či provinění. 
Jedná se např. o: vydírání § 175 TZ, omezování osobní svobody § 171 TZ, zbavení osobní 
svobody § 170 TZ, útisku § 177 TZ, těžkého ublížení na zdraví podle § 145, ublížení na 
zdraví §146 TZ, § 146a TZ, vraždy § 140 TZ, loupeže § 173 TZ, krádeže § 205 TZ, násilí 
proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci § 352 TZ, poškození cizí věci  
§ 228 TZ, znásilnění § 185 TZ, kuplířství § 189 TZ, pohlavního zneužití § 187 TZ, apod. + 
nebezpečné vyhrožování § 353 TZ, nebezpečné pronásledování § 354 TZ, mučení a jiného 
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nelidského a krutého zacházení § 149 TZ. 
 
Trestné činy ve vztahu ke kyberšikaně 
Kyberšikana obdobně jako školní šikana sice není sama o sobě trestným činem ani 
přestupkem, ale její projevy mohou naplňovat skutkovou podstatu např. těchto trestných činů: 
 nebezpečné pronásledování (stalking, § 354 TZ) – např. dlouhodobě opakované 
pokusy kontaktovat všemi dostupnými prostředky oběť, která proto pociťuje důvodné obavy o 
život nebo zdraví své či svých blízkých; 

 účast na sebevraždě (§ 144 TZ) – např. zaslání SMS oběti s úmyslem vyvolat u ní 
rozhodnutí k sebevraždě; 

 porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 TZ) – např. „odposlech“ odesílaného 
e-mailu;      

 porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí  
(§ 183 TZ),  např. zveřejnění fotografií z telefonu oběti; 

 pomluva (§ 184 TZ) – např. vytvoření webových stránek zesměšňujících oběť. 
 
 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 apod. 
 
Minimální požadavky na školu pro řešení šikany 
Aby škola mohla účinně a bezpečně zastavit již existující šikanování, měla by plnit tyto 
požadavky: 
 ředitel školy je orientován v metodice, organizaci a právní problematice šikanování. Je 
to základní předpoklad, aby mohl vytvořit příznivé podmínky pro vyškoleného odborníka na 
řešení šikany a inicioval rozvíjení školního programu proti šikanování; 
 škola má vyškoleného alespoň jednoho odborníka pro koordinaci a následně i pro 
řešení šikany (zpravidla školní metodik prevence).  Pracovník pověřený řešením umí 
kvalifikovaně odhadnout stadium a formu šikany a rozhodnout, zda řešení zvládne škola sama 
nebo zda si povolá odborníka. 
 škola spolupracuje s PPP, SVP a dalšími organizacemi a institucemi při řešení 
pokročilých a neobvyklých šikan, které sama nezvládne. 
 škola aktivně spolupracuje s rodiči na ochraně dětí a žáků před šikanou. 
 škola má ve školním řádu: 
- zakomponován kategorický zákaz chování mající charakter šikanování a opatření, která se 
váží k tomuto závažnému porušení školního řádu 
- zpracovaná pravidla používání informačních a komunikačních technologií, internetu a 
mobilních telefonů (během vyučování, o přestávkách, v prostoru školy). Součástí tohoto textu 
je i stanovení kázeňských opatření při nedodržování těchto pravidel 
 ředitel školy zajistí v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků 
nad žáky ve škole před vyučováním a o přestávkách,  
na vytipovaných rizikových místech v prostorách školy; 
 škola má zpracovaný plán dalšího vzdělávání pedagogů, zejména pracovníka 
pověřeného řešením šikany (zpravidla školního metodika prevence) a třídních učitelů 
v prevenci šikanování. 
O vlastním programu proti šikanování 
 Vytváření školního programu proti šikanování je dlouhodobý a trvalý proces. Určují 
ho dva znaky – celoškolní rozměr a zaměření na specifickou prevenci. Aby škola děti účinně 
chránila před šikanováním, zapojí všechny pedagogické pracovníky.  Zaměření na specifickou 
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prevenci vypovídá, že se program věnuje výhradně řešení šikany, a to prostřednictvím 
specifické primární prevence a prevence sekundární. 
 
Školní program proti šikanování má 13 komponent (hlavních součástí): 
14. zmapování situace – viz. MPP 
15. motivování pedagogů pro změnu – průběžně 
16. společné vzdělávání a supervize všech pedagogů – dle aktuálních možností, viz. MPP 
17. užší realizační tým – ředitel školy, metodička prevence, výchovná poradkyně, třídní 
učitelé 
18. společný postup při řešení šikanování – viz. níže 
19. primární prevence v třídních hodinách; 
20. primární prevence ve výuce; 
21. primární prevence ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování; 
22. ochranný režim (smysluplný školní řád, účinné dohledy učitelů); 
23. spolupráce s rodiči 
24. školní poradenské služby 
25. spolupráce se specializovanými zařízeními – viz. MPP 
26. vztahy se školami v okolí (domluva ředitelů na spolupráci při řešení šikany, kdy se jí 
účastní žáci z různých škol). 
 
Společný postup řešení při výskytu šikany ve škole (podrobněji viz metodické doporučení) 
 Proškolený pracovník, většinou školní metodik prevence, na podkladě kvalifikovaného 
odhadu stadia a formy šikanování rozhodne, zda řešení zvládne škola sama, nebo si povolá 
odborníka specialistu (viz tabulka níže). V případě, že jde o počáteční a obvyklou šikanu, 
kterou zvládne škola sama, odborník postupuje podle scénáře určeného pro tento typ 
šikanování. Pokročilé a komplikované šikany škola řeší ve spolupráci s odborníky z venku, 
zejména z PPP, SVP. Do komplikované šikany zařadíme především neobvyklé formy šikany. 
Dále sem zahrneme základní formy šikany, se kterými nemáme zkušenosti. Patří do nich 
šikany krajně ohrožující bezpečí pedagoga a život oběti, dále šikany se změnou v základním 
schématu. Prakticky jde zejména o nějakou zvláštnost u přímých  
a nepřímých účastníků šikany. Patří sem rovněž šikany s rozvinutým zakrývajícím systémem. 
Vážnou komplikací je intenzivnější závislostní vztah mezi oběťmi  
a agresory a vážnější dopady šikany na oběť - například známky úzkostné poruchy. 
 Šikanování je komplikovaný a paradoxní fenomén a běžné pedagogické postupy 
naprosto selhávají. Rovněž obecné a hotové kuchařky v podobě receptů nefungují, spíše 
ublíží, než pomohou. 
Tabulka: Klasifikace scénářů pomoci podle cíle léčby, stadia a formy 
šikanování (Kolář, 2011) 
 
(1) Situace, které zvládne škola sama 
     (a) první pomoc pro obyčejnou počáteční šikanu; 
     (b) celková léčba pro řešení prvních dvou stadií šikanování, RTP – Rámcový 
         třídní program. 
11 (2) Scénáře, kdy potřebuje škola pomoc zvenku 
     (c) první pomoc pro komplikovanou počáteční šikanu; 
     (d) první pomoc (krizové scénáře) pro obyčejnou pokročilou šikanu; 
     (e) první pomoc (krizové scénáře) pro komplikovanou pokročilou šikanu, patří 
          sem např. výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynčování; 
     (f) celková léčba pro třetí stadium šikanování s běžnou i komplikovanou formou. 
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Dva scénáře pro každou školu (podrobněji viz metodické doporučení) 
 Pro školu jsou určeny následující dva scénáře. První je určen pro řešení počáteční 
obyčejné šikany. Důvodem je fakt, že těchto obyčejných počátečních šikan je nejvíce a tvoří 
obrovské podhoubí pro rozbujení pokročilých a neobvyklých šikan. Druhý scénář je určený 
k řešení výbuchu skupinového násilí, tzv. školního lynčování. V tomto případě nelze čekat na 
odborníka-specialistu, protože je oběť ohrožena bezprostředně na zdraví a později je většinou 
nemožné případ vyšetřit. Škola proto nejprve zakročí sama, vyřeší akutní problém a později 
jej řeší za pomoci odborníka. 
 
 Scénář pro obyčejnou počáteční šikanu (Kolář, 2011) 
8. odhad závažnosti onemocnění skupiny a stanovení formy šikany 
9. rozhovor s informátory a oběťmi 
10. nalezení vhodných svědků 
11. individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je společné vyšetřování agresorů a 

svědků, hrubou chybou je konfrontace oběti s agresory) 
12. rozhovor s rodiči oběti 
13. ochrana oběti 
14. předběžná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovoru: 
          - rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření) 
          - rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku) 
8. realizace vhodné metody: 
  - metoda usmíření 

- metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise s agresorem a 
jeho rodiči) 
9. třídní hodina 

- efekt metody usmíření 
            - oznámení potrestání agresorů 
10.  třídní schůzka 
11.  práce s celou třídou 
 
 
 Základní krizový scénář pro výbuch pokročilé šikany – Poplachový plán pro tzv. školní 
lynčování (Kolář, 2011) 
A. První (alarmující) kroky pomoci 
 zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad závažnosti a formy šikany; 

 bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí. 
B. Příprava podmínek pro vyšetřování 

 zalarmováni pedagogů na poschodí a informování vedení školy; 
 zabránění domluvě na křivé skupinové výpovědi; 
 pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře); 
 oznámení na policii, paralelně – navázáni kontaktu se specialistou na šikanování, 

informace rodičům 
C. Vyšetřování 

 rozhovor s obětí a informátory; 
 nalezení nejslabších článků nespolupracujících svědků; 
 individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky; 
 rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory, není vhodné konfrontovat 

agresora (agresory) s obětí (oběťmi). 
D. Léčba 



 
56 

 

 metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny. 
 
 Spolupráce se specializovanými institucemi 
 Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy 
nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného poradce, event. školního 
psychologa, školního speciálního pedagoga nebo zástupce školy  
s dalšími institucemi a orgány zejména: 
 v resortu školství – s PPP, SVP, speciálně pedagogickými centry (v případě 
integrovaných dětí na běžných školách); 
 v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, 
psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou  
a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie; 
 v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální 
prevence (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, 
s rodinou) 
 
 Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách  
a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. je při poskytování 
poradenských služeb (tj. také při intervenčních programech) nutné žáky, včetně jejich 
zákonných zástupců, předem informovat o charakteru poradenské služby. Využívá se tzv. 
informovaný souhlas (viz § 1 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských 
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.) 
 
 Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování 
naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy nebo školského zařízení 
oznámí tuto skutečnost Policii ČR. 
 
 Ředitel školy oznámí orgánu sociálně-právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují 
bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění),  
popř. opakovaně páchá přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány  
sociálně-právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu. 
 

4. Zavedení ochranného režimu oběti. V počátku pro jistotu nastavíme přísnější dozor. 
V některých komplikovanějších případech oběť a útočníka v rámci možností od sebe 
oddělíme. Není vhodné konfrontovat agresora s obětí. 

5. Práce se skupinou. Využijeme preventivní program, Rozhovor v němž děti získávají 
žádoucí vzory chování a zároveň se mohou „dotknout“ pocitů toho, komu je 
ubližováno. Vhodné jsou činnosti podporující spolupráci, při nichž nejsou vítězové a 
poražení. Využít se dají rovněž pohádky či příběhy a jejich dramatizace. 

6. Rozhovor s rodiči dítěte – agresora. Mluvíme s nimi, až tehdy když je situace 
zmapovaná. Důležitá je maximální snaha získat je pro spolupráci. Nejbezpečnější je, 
když rozhovor provede pracovník MŠ. Rozhovor rodičů oběti s rodiči agresora je 
velmi rizikový 

 
11. Krizový plán 

 
 Při řešení situací, které se týkají rizikového chování vycházíme z Metodického 
doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách 
a školských zařízeních MŠMT ČR Č.j.: 21291/2010-28. Zde jsou uvedeny informace 
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k situacím, které by se mohly na naší škole případně vyskytovat. 
 
Konzumace tabákových výrobků ve škole 
(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy 
nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu 
v další konzumaci zabránit. 
(2) Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 
(3) Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše 
stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který 
založí školní metodik prevence do své agendy. 
(4) V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého 
žáka. 
(5) V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se 
jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. 
Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc nebo od jiných 
subjektů nebo školských zařízení. 
(6) Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit opatření stanovené školním 
řádem. 
 
Konzumace alkoholu ve škole 
(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době 
školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další 
konzumaci zabránit. 
(2) Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 
(3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický 
pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 
(4) V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, 
zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 
(5) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu 
školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (např. okolnosti konzumace 
alkoholu, zda byly realizovány orientační testy na alkohol a s jakým výsledkem, viz níže bod 
12), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy. 
(6) V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned 
zákonného zástupce nezletilého žáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu zletilého studenta 
a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 
(7) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany 
dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-
právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. 
(8) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že nezletilý žák konzumoval alkohol ve 
škole i v případě, kdy je žák schopen výuky. 
(9) Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní 
ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností podle místa bydliště dítěte. 
(10) V případě žákova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné 
informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 
(11) Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit opatření stanovené školním řádem. Za 
rizikové a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání 
alkoholických nápojů. 
(12) V případě důvodného podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést 
orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem 
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získaného souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého studenta 
s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, 
postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem, jako je uvedeno od bodu 3. 
O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka (více viz níže 
Příloha). Test plně hradí rodič nebo zákonný zástupce. Obdobný postup zvolí pedagogický 
pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, 
že se žák intoxikoval ve škole. 
 
Nález alkoholu ve škole 
(1) V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto: 
a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. 
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. 
d) Zpracují stručný záznam o události. 
(2) V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: 
a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
c) O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, 
místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo 
který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do 
zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. 
Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy. 
d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka, a v případě, že se jedná o 
opakovaný nález u téhož nezletilého žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je 
obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím 
intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. 
 
 
Konzumace NL ve škole 
(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci NL v prostorách školy nebo v době školního 
vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci 
zabránit. 
(2) Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 
O události se sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, včetně toho, zda byly provedeny 
orientační testy na NL, případně další vyšetření, a s jakým výsledkem, viz níže bod 14). Tento 
záznam založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy. 
(3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický 
pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 
(4) V případě, kdy je žák pod vlivem NL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí 
škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 
(5) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu 
školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy. 
(6) V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned 
zákonného zástupce nezletilého žáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu zletilého 
studenta, a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve 
škole. Vyrozumění škola učiní i v případě, kdy žák způsobilý k pobytu ve škole je. 
(7) V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned 
zákonného zástupce nezletilého žáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu zletilého žáka, a 
vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 
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(8) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a 
vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. 
(9) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že nezletilý žák konzumoval NL ve škole i v 
případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy). Zákonný zástupce má 
právo se písemně vyjádřit k této skutečnosti a postupu školy. 
(10) Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. 
Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště 
dítěte. 
(11) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola 
informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 
(12) Z konzumace NL ve škole je třeba vyvodit opatření stanovené školním řádem. Nicméně 
je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je rizikový pouze sobě, distributor může 
ohrozit okolí. Distribuce je trestným činem, užívání NL je porušením školního řádu. 
(13) Prokázané navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za 
rizikové a protiprávní jednání. 
(14) V případě podezření na intoxikaci žáka může ve výjimečných indikovaných případech 
pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost NL (zkouška ze slin), ale pouze 
na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka nebo souhlasu 
zletilého studenta s orientačním testováním žáka na přítomnost NL. Pokud je výsledek testu 
pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. 
O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka (více viz níže 
Příloha). Test plně hradí rodič nebo zákonný zástupce. Obdobný postup zvolí pedagogický 
pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem NL, resp. kdy nelze prokázat, že se 
žák intoxikoval ve škole. 
 
Distribuce NL ve škole 
(1) Distribuce NL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána 
a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak 
rozhodující. 
(2) Přechovávání NL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou 
chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď 
jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin (provinění v 
případě nezletilého žáka) - ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský 
postih, který je stanovený školním řádem. 
(3) Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci NL, musí o 
této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná 
o podezření ze spáchání trestného činu. 
(4) Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě 
mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce 
s rozšířenou působností. 
(5) Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují 
způsobem popsaným níže. 
  
Nález NL ve škole 
A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují 
za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: 
(1) Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 
(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy spolu s písemným záznamem 
(3) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. 
(4) V případě časové překážky na straně Policie se z praktických důvodů doporučuje 
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za přítomnosti dalšího pracovníka školy s použitím gumových/latexových rukavic vložit látku 
do obálky, napsat datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepit, přelep opatřit razítkem školy 
a svým podpisem a uschovat do školního trezoru. Zajištěnou látku následně předat Policii ČR. 
B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují 
za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: 
(1) Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 
(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
(3) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, 
místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena 
(nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost 
do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho 
zástupce. 
(4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky 
a informuje zákonného zástupce nezletilého žáka. 
(5) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše 
uvedeným postupem, přivolanému lékaři, který se dostaví v případě, že to vyžaduje zdravotní 
stav žáka. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady NL jsou známy protilátky, které odstraní 
nebo zmírní akutní účinek NL. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. 
C. V případě, kdy pracovníci školy mají důvodné podezření, že některý z žáků má NL u sebe, 
postupují takto: 
(1) Jedná se o důvodné podezření ze spáchání trestného činu, resp. provinění v případě 
nezletilých osob, nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR. 
(2) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného 
zástupce nezletilého žáka. 
(3) Žáka je nutné mít do příjezdu Policie ČR izolovaného od ostatních žáků, ale zásadně 
pod dohledem. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho 
věcí. 
 
 
 
 

PLÁNOVANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM AKCÍ MPP 
–rozvržení akcí je orientační, bude přizpůsobeno aktuální situaci v daném školním roce (další 
akce školy, časové možnosti pozvaných subjektů)  
 

- Plánované programy Etických dílen a preventivní programy PPP budou průběžně 
zařazovány podle aktuální potřeby a časových možností lektorů 

 
Září 
 
- bezpečnost práce a seznámení se Školním řádem 1. – 9. třída  
- ankety ve třídách dle potřeb třídních učitelů a metodičky prevence 
- 6. třída – Pro cenný pocit bezpečí – beseda – školní metodička na základě šetření 
- třídy s novými příchozími žáky, mapování klimatu 
 
Říjen 
 
- preventivní program BPA Malé Svatoňovice na téma záchranný integrovaný systém - 
Halloween ve škole - hry a soutěže osmáků pro mladší spolužáky 
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- Návštěva Veletrhu středních škol pro žáky 9.třídy – volba povolání, závislost a životní cíle 
- ankety - vyhodnocení a stanovení cílů pro práci s jednotlivými třídami 
- film Mezi stěnami + reflexe – 7. třída – prevence šikany 
- 9. třída – Zdraví nejškodlivější složky – beseda 
- soutěžní kvíz kpbi od 5. třídy 
 
 
Listopad 
 
- 8. třída – Sebepřijetí – Umím mít rád sám sebe? - beseda 
- 7. třída – Psychohygiena - beseda 
- film Až opadá listí z dubu + reflexe – žáci 7. tříd závislosti, alkohol 
- Zapojení 2. stupně do projektu „Jeden svět na školách“ – měsíc filmu- „Příběhy bezpráví“ 
 
 
Prosinec 
 
- celoškolní Adventní tvoření pro žáky 
- organizace Mikulášské nadílky ve škole 
- předvánoční zpívání a tvoření 
- 9. třída – proces řešení konfliktu, techniky odmítání 
 
 
Leden 
 
- program Normální je nekouřit – 1. třída 
- 7. třída – Poruchy příjmu potravy - beseda 
- 8. třída – asertivita a uvolnění agresivity - beseda 
- beseda s Policií ČR  

- 8. třída – drogy a zákon,trestní odpovědnost, šikana, internetová kriminalita                                  
 - 9.třída– extremismus, trestné činy, obchod s bílým masem, náboženské sekty a 
subkultury ve společnosti 

      - interaktivní výukový program Drogy trochu jinak 
 

 
Únor 
 
- program Normální je nekouřit – 2. třída 
- 8. třída - konflikt, asertivní řešení - výuka 
- 9. třída – reprodukční zdraví - výuka 
 
 
Březen 
 
- program Normální je nekouřit – 3. třída 
- 7. třída – Závislost, o drogách a jejich účincích 
- beseda s Mgr. Janou Kaplanovou – 8. třída – Drogy 

         - 9. třída– Sexualita, alkohol a odpovědné  sexuální chování 
- beseda o knize Y. Březinové – Holky na vodítku – Jsem narkomanka – 8. třída 
- film Mezi nimi + reflexe /AIDS/ 
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Duben 
 
- program Normální je nekouřit – 4. třída 
- beseda s p. Janou Jančíkovou – Závislosti a jejich léčba – pro 9. třídu 
- beseda s p. Pavlišem z Vězeňské služby Odolov – Trestní odpovědnost a systém vězeňství – 
pro 
9. třídu 
- projekt KIKO A RUKA – Tady se nedotýkej – 1. stupeň – dle uvážení třídních učitelů 

      - interaktivní výukový program Drogy trochu jinak 
 
 
Květen 
 
- program Normální je nekouřit – 5. třída 
- 7. třída – Máme právo na bezpečí, neubližujeme si navzájem - beseda 
- 9. třída - prevence obchodu se ženami – dokument a beseda 
 
Červen 
 
- 8. třída – život bez závislostí, alkohol a tělo, drogy a zákon 
- Olympiáda v netradičních disciplínách – celoškolní akce 
- smysluplný film dle aktuální nabídky pro žáky 2. stupně, - př. film RAY pro 9.třídu /drogy, 
rasismus, život s handicapem, promiskuita/ + reflexe 

 

 

 

 POUŽÍVANÉ DOKUMENTY A FILMY 
 

- Mezi stěnami 
- V pasti, Katka 
- O zlém snu 
- Až opadá listí z dubu /Fimfárum/ 
- Malá policejní akademie 
- Když musíš, tak musíš 
- Ray 
- Byl jednou jeden život 
- Řekni drogám NE! 
- Pravidla bezpečného chování – Kapesní krádeže, Nevpustit do bytu, Klíč od bytu, 

Osamocená místa 
- Předávkování drogou 
- Každý má svůj život v rukách 
- Zpackané životy 
- Vizita – AIDS 
- Pravda o drogách 
- Vítejte v jiné zemi 
- Lidské tělo 
- Láska je láska 
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- Neubližuj mi 
- Oči hadů I, II 
- Perníková věž 
- Školáci versus drogy 
- Rodiče a svět drog 
- Dokumenty z programu Jeden svět na školách – výběr 
-  

 

Hodnocení - Prevence – školní rok 2018 - 2019 
 Témata ŠPP byla pravidelně probírána v předmětu rodinná výchova, dle ŠVP potom i 

v občanské výchově, přírodopisu, chemii, dějepisu 
 

 V září se žáci zúčastnili akce Bezpečnostně právní akademie v Malých Svatoňovicích – téma 
Integrovaný záchranný systém. 
 

 Drobné případy netolerantního chování žáků vůči sobě byly průběžně řešeny ve třídách, podle 
aktuální situace a stížností žáků 
 

 Na začátku školního roku bylo provedeno anketové šetření vztahů žáků v jednotlivých třídách 
2. stupně 
 

 Ve třídách byla věnována pozornost aktivitám vedoucím k prosociálnímu chování spolužáků 
 

 V říjnu se škola občas zúčastnila leasingového kurzu Kraj pro bezpečný internet –dva naši 
žáci získali drobné ceny za účast v soutěži Kvíz plus 

 

 V prvním pololetí proběhly Etické dílny na 2. stupni ZŠ pod vedením pana Tomáše Špáce. 
Třídním učitelům a metodičce prevence bylo poskytnuto zpětné hodnocení této akce od 
lektora. Od Města Rtyně v Podkrkonoší se nám podařil získat příspěvek 5000 Kč na podporu 
tohoto projektu. 

 

 Ve druhém pololetí se Etické dílny uskutečnily na prvním stupni ZŠ pod vedením paní Karly 
Mihatschové. I ta nám poskytla písemné zpětné vazby s hodnocením programu v dané třídě. 
Cenná jsou i doporučení pro další práci se třídou, která lektoři ED navrhují. 

 

 Témata etické výchovy jsou mimo to rozpracována v ŠVP do celého školního roku převážně 
v předmětu rodinná výchova, ale i v dalších předmětech 
 

 

 Ve druhém pololetí byla naplánována spolupráce s okresní metodičkou Janou Kaplanovou, 
která v měsících duben – červen uskutečnila v každé třídě dvouhodinový vstup s tématy, které 
na základě výběru třídních učitelů a metodičky prevence byly vyhodnoceny jako aktuální pro 
daný kolektiv. 
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 Pro učitele byla již v přípravném týdnu uskutečněna zajímavá beseda na téma internetové 
kriminality „Rizika virtuální komunikace“ pod vedením PhDr. Moravčíka z krajského 
oddělení Policie. 
Poznatky z této besedy byly využívány dále při výuce v práci se žáky. 
 
Celý pedagogický sbor se na půdě školy zúčastnil besedy „Dlouhodobý stres /nejen/ v práci a 
syndrom vyhoření 
 
 
 
 


