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1. Úvod 

 

Podstatou naší primární prevence sociopatologických jevů a rizikového chování je ovlivnit 

dospívajícího jedince dříve, než bude vystaven bezprostřednímu riziku, na které nebude 

schopen adekvátně a kompetentně reagovat. Proto naši primární prevenci zaměřujeme 

na všechny žáky naší školy. Jejím cílem je všechny, na které působíme, imunizovat 

před negativními vlivy, vytvořit a zformovat správné životní postoje a hodnoty, vybavit 

našeho žáka potřebnými kompetencemi, díky jim bude schopen hrozící riziko včas rozeznat, 

nenechat se jím negativně ovlivnit a adekvátně reagovat na vzniklé situace. 

Preventivní výchovně vzdělávací působení je neoddělitelnou součástí výuky a života školy. 

Každodenní život školy musí reagovat na společenské změny v posledních letech, které 

s sebou nesou zrychlený životní styl zaměřený na výkon a zisk, změny hodnotového systému, 

nástup nových způsobů komunikace, výměny informací a s tím související nebezpečí 

negativního ovlivňování zdraví dětí a mládeže. Musí mít takovou kvalitu, aby dětem 

umožňovalo osvojit si kompetence zdravého životního stylu, které jsou nejúčinnějším 

preventivním nástrojem. Drogy a jiné rizikové chování se dotýkají i dětí, které navštěvují 

základní školu. Škola nabízí velké množství volnočasových aktivit a stále nabízí volná místa 

pro mimoškolní činnost u jiných organizací. 

V tomto věku patří žáci k nejohroženější skupině. Chceme postupně a nenásilně vytvářet 

správné postoje u žáků tak, aby adekvátně reagovali na negativní situaci. Tyto postoje se 

utvářejí až dva roky, proto začínáme s prevencí v prvních třídách. Realizujeme komplexní, 

dlouhodobý program a zařazujeme do něho co nejvíce spolupracujících subjektů. Školní třída 

je základní jednotkou, kam směřujeme primární aktivity, s ohledem na její specifika - počet 

dětí, věk, struktura, pohlaví. Velký důraz na druhém stupni klademe na třídnické hodiny, 

třídní učitelé sledují i mimoškolní aktivity žáků -  zapojení  žáků do různých zájmových 

kroužků ve škole nebo v jiných organizacích. Žáci starších ročníků pomáhají při organizování 

různých sportovních a kulturních akcí, protože dítě, které má bohatou náplň dne, nemá čas se 

toulat po ulicích, vyhledávat společnost starších nebo dokonce nevhodných kamarádů. Proto 

je důležité zajistit dostatečnou propagaci všech akcí, které škola pořádá. Škola propaguje 

zdravý životní styl a vše, co s ním souvisí. Do těchto aktivit se snažíme zapojovat i rodiče 

žáků. 

 Minimální preventivní program vychází ze Školní preventivní strategie a ta  

je přílohou ŠVP. 

 

 Škola si v této oblasti stanovila základní úkoly pro pedagogické pracovníky: 

 

1. Průběžně získávat důvěru žáků. 

2. Snažit se o spolupráci s rodinou. 

3. Soustavně sledovat chování žáků a především změny v jejich chování. 

4. Sledovat absenci žáků.  

5. Poskytovat rodičům informace o rizikovém chování. 

 

Hlavní pilíře programu: 

1. Soubor pravidel pro zvýšení bezpečnosti dětí ve škole a na školních akcích. 

2. Programy zaměřené na rozvoj dovedností pro život (tz. life-skills) skládajících se 

z programů zaměřených na rozvoj sociálních dovedností (social-skills) a dovedností 

sebeovlivnění (self-management). 

3. Programy specificky zacílené na jednotlivé formy rizikového chování. 

 



 5 

 

1. část  

 

Rámec tvořený souborem 

pravidel bezpečné školy 

2. část: 

 

Dovednosti 

pro život 

(Life-skills) 

(celkem 30 hodin) 

 

Dovednosti 

sebeovlivnění 

(Self-management) 

(15 hodin) 

 

Sociální 

dovednosti 

(Social skills) 

(15 hodin) 

3. část: 

 

Komponenty specifické pro 

jednotlivé typy rizikového 

chování 

(celkem 56 hodin) 

 

Agrese a šikana 

 (Social skills) 

(15 hodin) 

Sexuálně rizikové 

chování 

Základní oblasti, 

viz Miovský et al. (2010) 

 

 

Celkově tak předpokládáme rozsah MPP přibližně v součtu 96 hodin napříč celou základní 

školou od první do deváté třídy (tedy přibližně od 6 do 15 let). Jsou obsaženy všechny hlavní 

komponenty tak, aby výsledná podoba tvořila komplexní a dlouhodobý preventivní program, 

do kterého jsou promítnuty všechny základní požadavky a prověřené intervence, seřazené do 

na sebe navazujících bloků. 

 

2.    Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 

2.1  Prostředí 

V současné době jsme úplnou základní školou s třídami 1. a 2. stupně (1.– 9. ročník) a právní 

subjektivitou. 

V každém ročníku máme převážně 3 až 4 paralelní třídy. Školu navštěvuje v průměru 750 

žáků ročně. Aktuální přesné počty jsou publikovány na webových stránkách školy. 

Základní škola je typickou školou městského, sídlištního typu. Zřizovatelem školy je MěÚ 

Benešov.  

Součástí školy je i školní družina. Do ŠD, která má 8 oddělení, dochází maximálně 200 

žáků. ŠD zajišťuje další zájmové vzdělávání žáků 1. stupně. Výchovně vzdělávací program 

vychází z výchovně vzdělávacích strategií základní školy a navazuje na ně svými činnostmi. 

Plán školní družiny je součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání naší 

školy. 

Při ŠD jsou organizovány zájmové útvary, které vycházejí z personálního zabezpečení a ze 

zájmů žáků.  

Umístění školy -výhodná poloha školy v blízkosti autobusového a vlakového nádraží 

umožňuje snadné dojíždění zaměstnancům i žákům. 

Také skutečnost, že se v bezprostřední blízkosti školní budovy nachází zájmové instituce, 

jako jsou DDM a ZUŠ Josefa Suka, dává možnost snadného a bezpečného přesunu dětí 

z jedné budovy do druhé. Škola má k dispozici školní budovu, budovu školní družiny, 

sportovní víceúčelovou halu, hřiště s umělým povrchem a atletickou dráhou. 
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2.2  Počet žáků 

V každém ročníku máme převážně 3 až 4 paralelní třídy. Školu navštěvuje v průměru 740 

žáků ročně. Aktuální přesné počty jsou publikovány na webových stránkách školy. 
 

2.3      Mapování rizikového chování a situace ve třídách 
 

    Krizové situace spojené s násilím ve školním prostředí zahrnují zejména rizikové chování -  

(vyvoláno krizovou situací), přicházející z: 

1. vnitřního prostředí - řešení konfliktů neadekvátním způsobem, zejména šikana, 

kyberšikana, vandalismus a další, útok na školu ze strany dětí/žáků/studentů (dále jen 

žáci), případně ze strany pedagogů. 

2. vnějšího prostředí - řešení konfliktů neadekvátním způsobem, násilí způsobené 

osobou, která navštívila školu - obvykle rodič/rodiče žáka, násilí způsobenému 

osobou/osobami, která vnikla do školy nebo jejího okolí a ohrožuje školu násilím nebo 

jinými prostředky, ohrožující žáky, pedagogy a další pracovníky školy. 

 

Na škole máme určena riziková místa, mezi ně patří šatny – během vyučování žáci do šaten 

vstupují pouze s učitelem, pokud potřebují věci ze šatních skříněk během výuky,  

o přestávkách, musí informovat vyučujícího nebo třídního učitele. Dalším místem jsou WC – 

učitelé, vykonávající dohled o přestávkách, nahlíží i do umýváren, popř. i na místnost WC, 

dohled nad WC, který je určen chlapcům 2. stupně vykonávají učitelé – muži a pan školník. 

Problematickými jsou i polední přestávky, kdy se žáci pohybují v okolí školy a ve městě, kde 

jsou různá kritická místa. Škola nabízí žákům možnost trávit polední přestávku v určené třídě 

pod dozorem pracovníka školy. Ve spolupráci s Městskou policií byla tato místa zmapována a 

v rámci možností je příslušníci kontrolují. Kritickým místem je také prostor před školní 

jídelnou a školní družinou, kde má možnost parkovat rodičovská a ostatní veřejnost. Rodiče 

dojíždí pro mladší žáky přímo před budovy a ohrožují bezpečnost ostatních žáků. Tato 

problematika je rovněž řešena v součinnosti s Městskou policií. Třídní učitelé pravidelně 

informují žáky o bezpečném chování během poledních přestávek, tuto problematiku zařazují 

do třídnických hodin na 2. stupni a do výuky 1. a 2. stupně. 

 Škola je vstřícné a bezpečné místo pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické 

pracovníky. Škola zajišťuje žákům, zaměstnancům i ostatním osobám oprávněným k pohybu 

v prostorách školy reálnou fyzickou bezpečnost, a to nejen dodržováním právních předpisů, 

ale také zohledněním konkrétních podmínek a prostředí školy. Škola má systém úrazové 

prevence, včetně osvěty mezi žáky. Škola žákům a zaměstnancům zajišťuje také psychické 

bezpečí. Škola má jasná opatření prevence všech forem rizikového chování. Průběžně sleduje 

případné signály všech forem rizikového chování, má jasná pravidla postupu v případě 

rizikového chování a bez zbytečného odkladu je uplatňuje. S rodiči má prodiskutován systém 

zpětné vazby pro případ všech forem rizikového chování, ve který rodiče mají důvěru. Škola 

dbá o psychohygienu žáků i učitelů, zdravý životní styl a další případné formy podpory 

příjemného a zdravého prostředí ve škole. 

 

 

2.4 Charakteristika materiálně-technického vybavení    

 

Ve škole je využíváno 33 učeben, z toho 7 učeben poloodborných. 

   V průběhu posledních let byla zmodernizována pracovna chemie a fyziky. Ve škole je 

zabudováno 14 interaktivních tabulí. Dále je využíváno 21 dataprojektorů, z toho dva 

přenosné. 
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V posledních letech byly provedeny ve spolupráci se zřizovatelem školy rozsáhlé opravy – 

přístavba nové učebny, další výměna oken v budově školy, zateplení budovy včetně nové 

fasády, rekonstrukce střechy.  

    

    

      Postupně dochází k obnovení stávajícího nábytkového vybavení, školních tabulí a 

podlahových krytin ve třídách.  

Pro Pracovní činnosti jsou k dispozici prostory školní dílny a rekonstruovaná kuchyňka. 

Výpočetní technika je pro žáky soustředěna ve dvou učebnách informatiky (s připojením 

na internet) a vyučující mají své pedagogické centrum VT. V době velkých přestávek mohou 

žáci využívat učebnu PC s internetem. Vyučující mají navíc možnost využití počítačů ve 

sborovně, dále mohou využívat tiskárny a kopírky. Škola má vybavení pro fotodokumentaci, 

video dokumentaci a její zpracování. 

Fond učebnic je aktualizovaný, dle finančních možností školy jsou pravidelně dokupovány 

nové sady učebnic. Učební pomůcky jsou zastoupeny v míře odpovídající požadavkům 

příslušného učebního plánu, jsou podle možností rovněž dokupovány. 

Žáci si mohou pravidelně vypůjčovat knihy ve školní knihovně, která je také zrekonstruovaná. 

      Škola má výborné podmínky pro výuku TV a zájmových sportovních aktivit – sportovní 

halu, venkovní hřiště s umělým povrchem a atletickou dráhou. 

Na vzhledu školy se podílí ve velké míře všichni zaměstnanci školy a pod vedením 

vyučujících i žáci. 

   Žáci mají možnost nakupovat dotované školní mléko a mléčné výrobky, využívat nápojové 

automaty. Zapojili jsme se i do projektu Ovoce do škol. 

   Škola se zapojila do projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – s názvem 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888 šablony. 

 

2. 5   Sociokulturní a národnostní charakteristika žáků 

Školu navštěvují nejen žáci městští, ale i žáci z okolních vesnic a spádových oblastí. 

 Řada našich žáků si uvědomuje nutnost vzdělávání a připravuje se pravidelně na další 

studium. Nejlepší z nich se pak umisťují na předních místech v různých olympiádách a 

soutěžích (vědomostních i sportovních) na okresní, krajské i republikové úrovni. Nadaní žáci 

se mohou rovněž realizovat v dostatečně pestré nabídce volitelných předmětů a na jazykovém 

soustředění.  

 Pozornost věnuje škola rovněž žákům prospěchově slabším, žákům s vývojovou poruchou 

učení, žákům sociálně znevýhodněným. Prioritou zájmů školy je žák a jeho pocit úspěšnosti. 

Díky zkušeným pedagogům je možné s těmito žáky pracovat individuálně, podle jejich 

individuálních vzdělávacích plánů. Škola usiluje i o plnou integraci dětí zdravotně 

postižených. 

Žáci se také podílejí na projektových dnech školy, na akcích věnovaných zlepšení interiérů 

tříd, celkové výzdobě školy a zároveň jsou nezbytnými pomocníky při zápisu dětí do prvních 

tříd, pořádání školních akcí a sběru papíru.  

V posledních letech vzděláváme také děti cizích státních příslušníků. Pro ně i pro žáky 

přecházející k nám z jiných škol máme připraven adaptační program. 

 

Velkou pozornost věnuje škola žákům prospěchově slabším, žákům s vývojovou poruchou 

učení, žákům sociálně znevýhodněným. Prioritou zájmů školy je žák a jeho pocit úspěšnosti. 

Díky zkušeným pedagogům je možné s těmito žáky pracovat individuálně, podle jejich 
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individuálních vzdělávacích plánů. Škola usiluje i o plnou integraci dětí zdravotně 

postižených. I nadaní žáci se mohou realizovat v dostatečně pestré nabídce volitelných 

předmětů, včetně jazykového soustředění, účastní se vědomostních soutěží a olympiád. Tito 

žáci se zároveň podílejí na projektových dnech školy, na akcích věnovaných zlepšení interiérů 

tříd, celkové výzdobě školy a zároveň jsou nezbytnými pomocníky při zápisu dětí do prvních 

tříd.  

     Každoročně jsou tři dny věnovány zdraví a zdravému životnímu stylu, ochraně člověka  

za mimořádných situací, první pomoci a dopravní výchově. Část hodin TV je zaměřena  

na protiagresivní tělesnou výchovu a asertivní chování. V rámci ekologické výchovy škola 

spolupracuje s nadací Tereza a ekocentrem Trnka, Vlašim a Čapí hnízdo. Již pátým rokem 

jsou do programu školy zařazovány krátkodobé projekty na aktuální téma, projekty ročníkové, 

či celoškolní. Tyto se stávají pravidelnou součástí života školy. Netradiční pojetí výuky je sice 

náročnější na celkovou organizaci hodin a na jejich podrobnou přípravu, ale setkává se stále s 

větším ohlasem nejen u žáků, ale i u rodičovské veřejnosti. 

 

2.5 Vnitřní zdroje 

 

2.6 Školní řád 

 

Společně vytvořená a dodržovaná pravidla ve třídě a ve škole jsou velmi účinnou prevencí 

rizikového chování, zejména nekázně, násilí, šikany a záškoláctví. Celé znění je na webových 

stránkách školy. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

 

Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC. 

Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili 

zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. 

Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni. 

Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením 

bez dozoru učitele. 

Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí 

pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi 

doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské 

kursy, školy v přírodě, ozdravné pobyty, jazyková soustředění, výlety, exkurze, platí zvláštní 

bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích 

zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků 

tohoto zařízení. 

Při výuce ve sportovní hale, na hřišti, v počítačové učebně, v dílnách, ve cvičné kuchyňce 

zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem  

učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací 

hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků 

provede učitel záznam do třídní knihy. 

 

Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména: 

a) se školním řádem, 

b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu 

ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích, 

c) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním, 

d) s postupem při úrazech,   
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e) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru. 

Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých předmětů, 

jako např. tělesné výchovy, pracovního vyučování a podobně. Vyučující seznámí žáky  

s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku. 

Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu. (Jde o takové činnosti, jakými 

jsou vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, branná cvičení, brigády, plavecké 

výcviky,….) Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení  

o správném vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat 

dohled. 

 

 

Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který: 

 

a) varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod., 

b) upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace  

s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat, 

c)informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni,   

d) varuje před koupáním v místech, která neznají, atp. 

 

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti 

jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících a je pořízen  

záznam o školním úrazu 

 

Jak postupovat, stane-li se úraz žáka 

Zjistit poranění. 

Informovat ředitelku školy. 

Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři. 

Oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte. 

Provést zápis do knihy úrazů popř. vyplnit záznam o úrazu. 

Informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem. 
 

Všichni pedagogičtí pracovníci se řídí Školní preventivní strategií, která je součástí ŠVP  

a MPP, oba dokumenty jsou přílohou tohoto školního řádu. (MPP obsahuje přílohy: Směrnici 

k prevenci rizikového chování a Krizový plán školy, Program proti šikanování, dále škola 

využívá přílohu k vyhlášce MŠMT č.j. 21291/2010-28 „Co dělat když…“). 

 

 

2.6.2  Literatura a časopisy 

- MPP ZŠ – zveřejněn na webových stránkách školy – součástí je Školní preventivní 

strategie, která je v ŠVP, a Program proti šikanování 

- ŠVP ZŠ „Pojďte s námi…“ – tabulky předmětů, kde jsou výstupy a učivo k tématům 

rizikového chování 

- Školní řád 

- Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek  

-  KRIZOVÝ PLÁN A CO DĚLAT, KDYŽ - INTERVENCE PEDAGOGA 

 (na pracovních emailech všech učitelů, v kanceláři zástupců) 

- Sborník – Děti a jejich problémy (v kanceláři zástupců) 

- Sexuální výchova – vybraná témata (v kanceláři zástupců) 

- Doporučená témata – sexuální výchovy (kanceláři zástupců) 

- Příručka prevence – (v kanceláři zástupců) 
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- Prevence – časopis/měsíčník (v kanceláři zástupců) 

- Slovník prevence problémů (v kanceláři zástupců) 

- Patologické závislosti (v kanceláři zástupců) 

- Specifický program proti šikanování a násilí – webové stránky MŠMT 

- www.msmt.cz/mladez 

- Vágnerová, M. Školní poradenská psychologie pro pedagogy, KAROLINUM 

Doporučená literatura pro učitele: 

 

- Kolář, M. Nová cesta k léčbě šikany, Portál 

- Fieldová, e. M. Jak se bránit šikaně, Ikar 

- Říčan, P, Janošová, P. Jak na šikanu, Granada-edice pro rodiče 

- Herzog, R. Násilí není řešení, FRAUS 

 

1. Kolář M.: Bolest šikanování, Portál, Praha 2006 

2. Herzog R.: Násilí není řešení, Fraus 2009 

3. Martínek Z.: Agresivita a kriminalita školní mládeže, Grada, Praha 2010 

4. Uherek a kol.: Cizinecké komunity z antropologické perspektivy, Etnologický ústav AV 

ČR 2008 

5. Bendl S.: Prevence a řešení šikany ve škole, ISV, Praha 2003 

6. Bendl S.: Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky, ISV, Praha 2004 

7. Pelcová N.: Multikulturalismus a multikulturní výchova, PedF UK, Praha 2009 

8. Hájková V., Strnadová I.: Inkluzivní vzdělávání, Grada, Praha 2010 

9. Šišková T.: Výchova k toleranci a proti rasismu, Portál, Praha 2008 

10. Antier, E.: Agresivita dětí, Portál, Praha 2004 

11. Koukolník F.: Vzpoura deprivantů, Galén, Praha 2005 

12. Agresivita a šikana mezi dětmi, Václav Holeček, Pedagogické centrum, 1997 

13. Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí, Pavel Říčan, Portál 

1995 

14. Agresivita a šikanování: studijní text kurzu PC Plzeň, Marie Kocurová, Pedagogické 

centrum Plzeň, 2002 

15. Cesta za poznáním šikany, šikanování mezi dětmi, Vaníčková, E., Česká společnost na 

ochranu dětí, 2002 

16. Dítě a škola, Vaníčková, E., Provazníková, H., Růžová linka  

http://www.msmt.cz/mladez
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17. Malý lexikon šikanování, Vaníčková, E., Růžová linka   

18. Minimalizace šikany, Vágnerová, K., Portál, 2009  

19. Násilí a co s ním?, Michaela Lavičková, Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta 

2004 

20. Násilí ve škole a jak mu čelit, Helmut H. Erb, Amulet, 2000 

21. Ohrožené děti, Hana Provazníková, Eva Vaníčková, Růžová linka, 1998 

22. Ochrana dětí před násilím, Vaníčková, E., Růžová linka   

23. Prevence a řešení šikany ve škole, Stanislav Bendl, ISV, 2003 

24. Proč mě pořád někdo šikanuje? /rady, jak zvládat malé tyrany/, Terrence Webster-Doyle, 

Pragmac, 2002 

25. Skrytý svět šikanování ve školách: příčiny, diagnostika a praktická pomoc, Michal Kolář, 

Portál, 2000 

26. Šikana, Lenka Lovasová, Sdružení Linka bezpečí, 2005 

27. Šikanování a šikanovaní jako pedagogický problém, Jaroslav Šturma, Líp, 2001 

28. Šikanuji, šikanuješ, Vaníčková, E., Spilková, J., Procházková, J., Růžová linka, 1997   

29. Šikana ve škole, na ulici, doma. Jak bránit své dítě: Praktický průvodce pro rodiče, 

pedagogy a vychovatele, Isabelle Graviollonová, 2006   

30. Školní šikanování: sborník příspěvků 1. celostátní konference 2004, [Pedagogická fakulta 

UP v Olomouci, 30.3.2004 / editor  

31. Michal Kolář, Společenství proti šikaně, 2004 

32. Bendl, S. Prevence a řešení šikany ve škole, ISV, 2003 

33. Doyle, T. W. Proč mě pořád někdo šikanuje? /rady, jak zvládat malé tyrany/, Pragma, 

2002 

34. Erb, H. H. Násilí ve škole a jak mu čelit, Amulet, 2000 

35. Holeček, V. Agresivita a šikana mezi dětmi, Pedagogické centrum, 1997 

36. Instruktoři Brno, Fond her (52 nejlepších her z akcí a kruzů), Computer Press, 2007 

37. Kolář, M. Bolest šikanování, Portál, 2005 
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38. Kolář, M. Skrytý svět šikanování ve školách: příčiny, diagnostika a praktická pomoc, 

Portál, 2000 

39. Kolář, M. (editor) Školní šikanování: sborník příspěvků 1. celostátní konference 2004, 

[Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 30.3.2004], Společenství proti šikaně, 2004  

40. Kocurová, M. Agresivita a šikanování: studijní text kurzu PC Plzeň, Pedagogické centrum 

Plzeň, 2002  

41. Lavičková, M. Násilí a co s ním?, Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta 2004  

42. Lovasová, L. Šikana,Sdružení Linka bezpečí, 2005  

43. Neuman, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, Portál, 1998  

44. Provazníková, H., Vaníčková, E. Ohrožené děti, Růžová linka, 1998  

45. Říčan, P. Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí, Portál, 

1995  

46. Šimanovský, Z., Šimanovská, B. Hry pro rozvoj zdravé osobnosti, Portál, 2005  

47. Šimanovský, Z. Hry pro zvládání agresivity a neklidu, Portál, 2002  

48. Šturma, J. Šikanování a šikanovaní jako pedagogický problém, Líp, 2001  

49. Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese, Portál, 1999  

50. Vaníčková, E. Malý lexikon šikanování, Růžová linka  

51. Vaníčková, E., Spilková, J., Procházková, J. Šikanuji, šikanuješ, Růžová linka, 1997  

52. Vaníčková, E., Provazníková, H. Dítě a škola, Růžová linka  

53. Vaníčková, E. Ochrana dětí před násilím, Růžová linka  

54. Vaníčková, E. Cesta za poznáním šikany, šikanování mezi dětmi, Česká společnost na 

ochranu dětí, 2002 

55. Základní kulturní a sociální mechanismy významné pro úspěšnou integraci žáků a 

studentů se specifickými potřebami – Editoři: Přívratský V., Teodoridis V., Vančata V., 

UNIE COMENIUS 

56. Biologické a biosociální faktory ovlivňující integraci žáků a studentů se specifickými 

potřebami – Editoři: Přívratský V., Teodoridis V., Vančata V., UNIE COMENIUS 

57. Ochrana člověka za mimořádných událostí, Příručka pro učitele ZŠ, SŠ, Praha 2003, MV, 

generální ředitelství HZS ČR 

58. Ochrana člověka za mimořádných událostí pro CH, F, OV, Z, PŘ Fortuna 2002 

59. Zbytečné úrazy –CD, VZP ČR, 2008 

60. Co dělat…, Centrum pro bezpečný stát, Praha 2008 

(č. 57, 58, 59, 60 – dostupné na jbrajer@mbox.vol.cz) 
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 Webové stránky s tématikou školní šikany a kyberšikany 

 

Společenství proti šikaně, www.sikana.org 
E-Nebezpeci pro učitele, www.e-nebezpeci.cz  
Národní centrum bezpečnějšího internetu, www.ncbi.cz 
 

Kontakty 
 
Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz 
Poradna webu Minimalizace šikany, www.minimalizacesikany.cz 
Internet poradna, www.internetporadna.cz 
Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného 
obsahu internetu, www.Horka-linka.cz 
Poradna E-Bezpeci - poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na 
Internetu,  www.napisnam.cz 

 

Zdroj: Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, Č.j. 

MSMT – 22294/2013-1 

 

2.6.3  Webová stránka 

 

 www.zsjiraskova.cz – agenda školy – metodik preventista 

Jitka Moosová, jitka.moosova@zsjiraskova.cz 

tel.: 317 721 697 

konzultační hodiny (1. patro, vpravo dveře č. 30) 

Středa 7:00 - 7:30  

Čtvrtek 15:30 - 17:00  

jiné dny po domluvě 

2.6.4  Schránka důvěry, Parlament, NNTB 

 

Na škole pracuje Žákovský parlament, prostřednictvím kterého se žáci podílí na řízení 

školy  (vznášejí své připomínky, dotazy a podněty ke zlepšení klimatu školy, další 

spolupráci). 

Časopis, vydávaný žáky 8. ročníků – Hlasy školy, informuje o významných aktivitách ve 

škole i mimo ni.  

 Schránka důvěry:  1. patro – pravá část budovy nebo schrankadůvery@zsjiraskova.cz 

obsahem schránek důvěry se zabývá vedení školy, metodik prevence, výchovný poradce. 

Podněty a stížnosti jsou předávány k řešení třídním učitelům, viz. program proti šikanování , 

bod Podávání podnětů, stížností a oznámení. 

 NNTB – Nenech to být, škola je zapojena do projektu, tento projet podporuje MŠMT. Žáci 

mají možnost napsat o svých problémech nebo o problémech spolužáků na 

https:/nntb.cz/s/mrjti.  Tým pracovníků (vedení školy, VP, MP) dostane od správců zpětnou  

informaci o problému. 

  

 

 

http://www.sikana.org/
http://www.e-nebezpeci.cz/
http://www.ncbi.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.internetporadna.cz/
http://www.napisnam.cz/
http://www.zsjiraskova.cz/
http://www.zsjiraskova.cz/fotogalerie/virtual/30.jpg
mailto:schrankadůvery@zsjiraskova.cz
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2.7  Kontakty a pracovníci školy 

 

Zaměstnanci školy       
 

 Učitelé věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, dětem  

se zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy. 

Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko 

psychologických poradnách a na sdělení rodičů o dítěti. Třídní učitelé průběžně seznamují 

ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka – problémy s chováním, 

prospěchem, zdravotní a rodinné problémy. Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu 

zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. Pravidelně  

a soustavně informují zástupce žáka o prospěchu žáka, sdělují jim všechny závažné známky. 

Informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu žáka.       

Třídní učitelé evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od rodičů omluvu nepřítomnosti.  

Na žádost rodičů uvolňují žáka z vyučování, vždy na základě písemné žádosti o uvolnění. 

Telefonicky informují o nemoci dítěte a po skončení zapisují omluvenku do žákovské knížky. 

Pravidelně informují rodiče o prospěchu a chování žáků prostřednictvím sešitů, žákovských 

knížek, při domluvených konzultačních hodinách a třídních schůzkách s rodiči. Souhrnné 

hodnocení píší dle potřeby do žákovských knížek tak, aby byla zajištěna informovanost rodičů 

o prospěchu a chování žáků. 

 Pracovníci školy, především pak pedagogičtí pracovníci, musejí být informováni o 

faktorech spojených s útokem, současně musí vědět, že prožití situace, která vede k ohrožení 

zdraví nebo dokonce života vede ke zvýšené citlivosti všech aktérů a ke zranitelnosti. 

K běžným reakcím na prožitou tragédii nebo krizovou situaci patří: 

 strach a o obavy z budoucnosti, 

 snížení akademického prospěchu a zhoršení chování, 

 noční můry a spánkové obtíže, 

 potřeba podpory a jistoty, 

 sklony k plačtivosti či k výbuchům zloby, 

 vyšší riziko výskytu depresí, drogové závislosti, hrubého chování či sebevražedných 

sklonů, především u adolescentů, 

Pedagog tedy v těchto případech vždy spolupracuje s rodiči, se školním psychologem nebo 

s odborníky školských poradenských zařízení – zejména pedagogicko – psychologickou 

poradnou. Pedagog vytváří ve školním prostředí zázemí klidu a důvěry. 

 

 

Složení týmu spolupracujícího při řešení problémů a garant programu 

Zodpovědnost a kooperace v realizaci prevence na jednotlivých úrovních školy 

 

ŘEDITEL ŠKOLY 

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE 

 

 

TŘÍDNÍ UČITELÉ PARTICIPUJÍCÍ ODB. 

INSTITUCE 

PEDAGOGICKÝ SBOR 
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ŠKOLNÍ TŘÍDA 

 

ŽÁK TŘÍDY 

 

Při řešení problémů rizikového chování bude i nadále pomáhat tým, jehož členové jsou: 

zástupce vedení školy, výchovný poradce, školní psycholog a školní metodik prevence, třídní 

učitelé, členové pedagogického sboru a vychovatelky. 

 

Ředitelka školy: Mgr. Milena Prášková (317721697) zodpovídá za preventivní strategii školy 

a Minimální preventivní program, podporuje vytváření a realizace programu, vymezení 

dostatečného prostoru pro preventivní činnosti v rámci školy a efektivitu prevence rizikového 

chování. Sleduje problémy v kontextu celé školy a navrhuje personální a organizační 

opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Svolává v případě potřeby výchovnou 

komisi za účasti rodičů, pedagogů, pracovníků orgánů péče o dítě a psychologa. 

 

Metodik prevence: Ing., Bc. Jitka Moosová, (317721697, 317723545) koordinuje MPP školy, 

spolupracuje s dalšími odborníky, zajišťuje potřebné akce a besedy, doporučuje vhodné 

programy a sleduje informace v tisku. Koordinuje předávání informací o problematice 

sociálně patologických jevů ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí 

realizaci minimálního preventivního programu. 

 

Výchovný poradce: Mgr. Iva Mláková,(31772169) zajišťuje výchovné složky činnosti školy, 

profesní orientaci, péči o problémové žáky, žáky s poruchami učení a chování – integrované 

žáky, dále spolupráci s PPP a dalšími odborníky, vede kartotéku a evidenci problémových 

žáků, účastní se jednání s rodiči spolu s třídními učiteli a podle pokynů vedení školy 

uskutečňuje další akce. 

 

Školní psycholog: PhDr. Anna Balatová, (775306838) spolupracuje se žáky, rodiči a 

pedagogy. Pomáhá řešit výchovné i výukové problémy žáků. Provádí podle potřeby třídních 

učitelů testy klimatu ve třídě a testy k volbě povolání. Spolupracuje i s pedagogy – pořádá 

přednášky, besedy. 

 

 

Pedagogové: (317721697, 317700909) věnují se v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků 

v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. 

Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí 

uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu 

s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností 

komunikace.  Vypracovává přehled volnočasových aktivit žáků, sleduje školní docházku, 

vypracovává IVP. Všichni učitelé do tematických plánů zapracovávají oblast prevence. 

  

Třídní učitelé a učitelé: (317721697, 317700909) Koordinují všechny aktivity ve třídách. 

Třídní učitel zná třídu natolik, aby byl schopen směřovat realizaci programu cíleně s ohledem 

na specifika své třídy. Má díky neustálému kontaktu se svými žáky vytvořeny jedinečné 

podmínky pro systémovou preventivní práci. Spolupracují s metodikem prevence. Třídní 

učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání 

a dalších možností komunikace.  Vypracovává přehled volnočasových aktivit žáků, sleduje 

školní docházku, vypracovává IVP. 
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Participující odborné instituce: mezi ně řadíme PPP, Orgán sociálně-právní ochrany dítěte 

(OSPOD), Policii ČR, Městskou policii – oddělení prevence, občanská sdružení a organizace 

– Magdaléna o.p.s...,volnočasová zařízení. Nepůsobí na jednoho žáka, ale na třídu jako celek. 

Nevstupují do školy nahodile, ale v návaznosti na koncepční práci školy. 

 

Garant programu: metodik prevence  

 

 Vzdělávání pedagogů  

 

Škola zajišťuje systematické vzdělávání pedagogických  pracovníků v metodikách 

preventivní výchovy, v technikách pedagogické preventivní práce, nácviky praktických 

psychologických a sociálně psychologických dovedností, techniky rozvíjení osobnosti, 

metody vytváření pozitivních vztahů mezi žáky a řešení problémových a modelových situací 

a bezpečnosti školy. 

Na základě nabídek zaslaných na školu během školního roku je připraven plán školení, 

seminářů a dalších aktivit, kterých se pedagogové zúčastňují. V přípravném týdnu poskytne 

základní informace k MPP, na pedagogické radě MP.  

Školní psycholog podle požadavků uspořádá přednášku a besedu pro učitele. 

 

 

3. Vnější zdroje 

 

3.1 Sociální síť organizací a odborných zařízení 

 

Média a další prezentace: 
 

Informace budou zveřejňovány na nástěnkách ve třídách, chodbách a budou obsahovat 

důležitá telefonní čísla, adresy (linky důvěry apod.) a další informace, které se vztahují 

k tématům zařazeným do Minimálního preventivního programu, zásady první pomoci  

při výskytu šikany. Na výběru témat umístěných na nástěnku se mohou žáci sami podílet 

právě svými dotazy vhazovanými do schránky důvěry. Program bude propagován a 

zveřejňován ve školním časopise, na školních webových stránkách a v rámci možností i 

v regionálním tisku. 

Škola zveřejňuje informace i o ostatním dění ve škole formou příspěvků do novin  

a do školního časopisu, využívá médií, pravidelně aktualizuje stránky školy, zpracovaná 

foto galerie akcí školy, spolupracuje s dalšími institucemi, MŠ, ZŠ ve městě i v regionu, 

pořádá sportovní soutěže v rámci okresu, kraje, regionu a další. 

 

      PPP: 

S protidrogovým koordinátorem: vzdělávání pedagogů, poskytování finančních 

prostředků, granty, metodická pomoc.  

      PPP: 
Pedagogicko- psychologická práce s dětmi ohroženými sociálně patologickým vývojem, 

diagnostika tříd, práce se třídou. 

Zdravotnictví: 
Kontakt s odborníkem, který zajišťuje poradenství a další pomoc, spolupráce 

 na protidrogové prevenci, sociálním chování, řešení konfliktů atd. 

     Magdaléna o.p.s., CAS Benešov: 
 Centrum vede děti, které přišly do kontaktu s drogou, poskytuje jim a jejich rodičům      

účinnou pomoc, pracuje i dětmi, které nemají rodinné zázemí. 
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Policie ČR: 

V případě výskytu problému – rizikového chování, besedy a jiné aktivity. 

Městská policie: 

V případě výskytu problému- rizikového chování nebo bezpečnosti školy a před školou, 

besedy a jiné aktivity. 

MÚ Benešov (OSPOD): 

Projednávání výchovných problémů žáků, účast pracovníků na jednání výchovných 

komisí. 

 

Oblast školství 

 

Organizace Adresa Kontakt 

Pedagogicko - psychologická poradna 

Středočeského kraje, pracoviště 

Benešov 

Mgr. Et Mgr. Blanak Tomková, 
oblastní metodička prevence 

Černoleská 1997, 

Benešov 

317 722 904 

 

v.hokeova@seznam.cz 

Krajská protidrogová koordinátorka KÚ, Zborovská 11, Praha 

5, Praha 5 

257 280 419 

Magdaléna o.p.s., CAS Benešov  

 

 

„MEZIČAS“ NZDM Magdaléna 

Benešov 

Nová pražská 399, 

Benešov 

 

 

 

Na Bezděkově 2004, 

Benešov 

739308401, 317728880 

www.magdalena-ops.cz 

 

 

739570998 

nzdm@magdalena-

ops.cz 

Vzdělávání pedagogů NIDV 

Descartes-vzdělávací 

agentura 

Fakta s.r.o. 

VISK vzdělávací agentura 

Středočeského kraje 

Další agentury  - podle 

nabídky 

 

 

Oblast zdravotnictví 

 

Organizace Adresa Telefon 

Dětští lékaři Benešov, Malé náměstí 1700 podle lékaře dětí 

OHS Benešov, Černoleská  317 784 000 

 

 

Oblast sociálních věcí 

 

Organizace  Adresa Telefon 

Odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví 

Benešov, Malé náměstí č. p. 1783, 

budova Zeleného stromu – 1. patro 

Korespondenční adresa – Masarykovo 

náměstí 100 

317 754237 

Probační a mediační Benešov, Poštovní 2079 317 724 840 

http://www.magdalena-ops.cz/
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služba 

 

Policie ČR, Městská policie, Hasiči 

 

 Adresa Telefon 

Mluvčí Policie ČR Benešov, Čechova 974 871 207 

Obvodní oddělení Policie ČR Jiráskova 974 871 111 

Městská policie Benešov, Masarykovo náměstí 

100 

317 721 495, 317 754 

126 

Hasičský záchranný sbor 

Benešov 

Benešov, Pod Lihovarem 1816 950 891 126, 950 891 

129 

 

 

3.2  Přehled volnočasových aktivit v regionu, ve škole a ve školní družině 

Volnočasové aktivity jsou cíleně zaměřeny na smysluplné využívání volného času, včetně 

cílené protidrogové prevence, na rozvíjení sociálních dovedností, odpovědnosti za chování,  

na zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch  

a kritiku. 

Nabídky mimoškolních aktiv jsou pravidelně zveřejňovány na nástěnkách školy. 

 Při sledování zapojenosti žáků do různých kroužků třídními učiteli je brán zřetel 

 na schopnosti a dovednosti žáků.  Při kontrole se věnuje zvýšená pozornost žákům 

s výchovnými problémy. 

Aktivity mají žákům   

- nabídnout možnost návštěvy zájmových kroužků při škole  

- ukázat další možnosti, které nabízejí DDM, ZUŠ a sportovní oddíly města, ekocentra 

Aktivity mají u žáků podporovat 

-   sportovní aktivity  

-  rozvoj estetického cítění žáků, vztah ke „krásnu“ 

-  aktivity ke zlepšení životního prostředí školy, ŠD, SpH, okolí školy 

-  vzdělávání se v počítačových znalostech a dovednostech 

 

Na škole a ve školní družině je otevřeno např. několik sportovních a jiných kroužků pod 

vedením pedagogů a vychovatelek. V těchto kroužcích mohou žáci trávit svůj volný čas, ale 

také se připravovat na reprezentaci školy. Pokud žáci nemají zájem o účast v kroužcích nabízí 

škola návštěvu Nízkoprahového zařízení MEZIČAS, které nabízí možnosti využívání volného 

času, pomoc při přípravě na vyučování a odborné rozhovory o problémech žáků DDM. 

 

Zájmové kroužky: 

 

Kroužek Ročník: Vedoucí: 

AJ III 3.  Žaneta Kadeřábková 

AJ IV. 4.  Žaneta Kadeřábková 

AJ V. 5. Žaneta Kadeřábková 

AJ I. 1.  Zdeňka Varga 

Přírodovědný kroužek 5.-9.  Bohumil Bareš 

SPU 2– Lucie Skalická 



 19 

4.  

AJ II. stupeň 6.-9.  Zdeňka Varga 

Veselá věda 6.-9.  Bohumil Bareš 

Procvičujeme učivo ČJL a 

M 5. r.  

5.  Jitka Hronková 

Dopravní výchova a 

zdravověda 

4.-9.  Lucie Skalická 

Příprava na gymnázia 5.  Žaneta Kadeřábková, Jitka Hronková, Kateřina 

Stiborová 

AJ II. 2.  Zdeňka Varga 

Softbal 4.-9. Petr Šedivý 

Jóga 1.-5. Iveta Pechová 

Přehazovaná a základy 

volejbalu 

5.-9. Marcela Blažková, Ilona Šedivá 

Gymnastika hrou 2.-5. Jana Brázdová, Filip Zafouk 

Florbal 1.-5. Marcela Blažková, Jindřich Slunečko 

Základy parkouru 6.-9. Jana Brázdová, Filip Zafouk 

Vybíjená 3.-5. Alexandra Bečváříková, Zdeňka Varga, Jindřich 

Slunečko, Marcela Blažková 

Balanční cvičení 2.-9. Jana Brázdová, Hana Řezníčková 

- sportovních kroužky v rámci Centra sportu při ŠSK ZŠ Benešov, Jiráskova 888 

 

Kroužky: ŠD – jsou upravovány podle zájmu žáků a vyučují je vychovatelky 

Název kroužku: 

Malujeme I. 

Malujeme II. 

Hrátky s pohádkami 

Šikovné ruce I. 

Šikovné ruce II. 

Hrátky s AJ I 

Chvilka pro bystré hlavy 

Krok za krokem přírodou I. 

Krok za krokem přírodou II. 

Krok za krokem přírodou III. 

Krok za krokem přírodou IV. 

Cvičení nás baví I. 

Cvičení nás baví II. 

Cvičení nás baví III. 
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Malá kuchařinka I. 

Hrátka s AJ II. 

Šikovné ruce III. 

Malujeme III. 

Malá kuchařinka II. 

Hra na flétnu I 

Hra na flétnu II 

Švadlenka I 

Švadlenka II 

Zdravé foukání s harmonikou 

 

Další aktivity školy 

 

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

etický přístup v sexuální výchově a oblastí preventivní výchovy  

 uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny dětí  

a mládeže, zaměřeného na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování 

 vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže 

 spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu 

 průběžné sledování konkrétních podmínek a situací ve škole či školském zařízení  

z hlediska rizik výskytu patologických jevů  a uplatňování různých forem a metod 

umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí a mladistvých 

 diferencované uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených 

na jednotlivé rizikové skupiny dětí a mládeže 

 poskytování poradenských služeb a zajišťování poradenských služeb 

specializovaných poradenských a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a 

pedagogy 

tyto aktivity plníme: 

- pečujeme o životní prostředí kolem školy, ŠD, SpH, venkovního hřiště a v prostorách 

školy, jsme zapojeni do projektů Bezpečné město a Čisté město 

- realizujeme  projekty bruslení, plavání 

- zapojujeme se do charitativních akcí 

- podporujeme Bleskový sběr papíru“ Pata a Mata“ 

- pokračujeme v realizaci projektu „Třídím, třídíš, třídíme“  

- aktivně se zúčastňujeme kulturně společenských akcí pro žáky i pracovníky školy 

- zodpovědně přistupujeme k akcím, které kladně přispívají k reprezentaci školy 

  na veřejnosti (Coca Cola Cup, MC Donald s Cup, Preventan cup …) 

- zodpovědně připravujeme žáky na soutěže a olympiády  

- podporujeme sportovní aktivity žáků i pedagog 

- pravidelně připravujeme Projektové dny a rozhlasové relace k aktuálnímu dění (viz. Plán 

školy na rok 2017/2018) 

- pokračujeme v tradici návštěv ŠD v Domě s pečovatelskou službou v průběhu školního 

roku 

- Srdce s láskou darované – celoškolní akce 
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Důležitou součástí našich aktivit je seznamování žáků s úspěchy, kterých škola dosáhla, 

k těmto prezentacím využíváme školního rozhlasu, webových stránek- kde mají rodiče 

možnost najít i zajímavé práce svých, ale i dalších žáků naší školy, školního časopisu, jednání 

Parlamentu, schůzek SRDPŠ, regionálních časopisů 

3.3  Rodiče 

 

 Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče, dále pokračovat v profi testech 

vycházejících žáků. 

Rodiče žáků se snažíme zapojit do preventivní strategie. Zatím se zaměřujeme na zabezpečení 

informovanosti rodičů o preventivní strategii a o možnosti intervence v případě selhání jejich 

dítěte. 

Vymezujeme tyto oblasti: 

a. Informační servis pro rodiče – seznámit s preventivní strategií školy, školním 

řádem, dále poskytnout adresáře poskytovatelů služeb s ohledem na 

problematiku zvládání nežádoucího chování u dětí, zveřejnit na webových 

stránkách, chodbách a třídách školy informace o různých příznacích rizikového 

chování dětí  

b. Aktivní formy spolupráce s rodiči – přímá účast rodičů na preventivní strategii 

školy, kvalitní práce třídních učitelů směrem k rodičům, školní akce určené pro 

rodiče s dětmi, funkčnost poradenského systému, přednášková činnost 

c. Pasivní formy spolupráce s rodiči – písemná sdělení rodičům (žákovské knížky, 

letáky, webové stránky školy, souhlasy s činností ve škole- generální souhlas) 

Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace. Rodiče mají také možnost 

navštívit po domluvě s vyučujícím i výuku, někdy se zapojují do výuky v rámci svých 

možností a poznávají tak prostředí školy a lépe pak chápou potřeby svých dětí ve škole. 

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

skupinám rodičů tříd, kde se vyskytly negativní jevy jako např., ubližování. Individuální 

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

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

 

Spolupráce s rodiči, Školskou radou a HV SRDPŠ  

 

1. Třídní učitelé úzce spolupracují s rodiči v oblasti prevence  

   negativních společenských jevů. Vzhledem k tomu, že rodiče problémových žáků  

   se často schůzek SRDPŠ neúčastní, budou vyzváni třídním učitelem, popř. ředitelkou školy      

   k osobní návštěvě školy. Principy IVýP byly představeny žákům i rodičům. Bylo jim 

vysvětleno, pedagogickým pracovníkem školy, že se budou setkávat na úvodním, kontrolních 

a závěrečném setkání, že četnost kontrolních setkání a jejich frekvence závisí na povaze 

každého konkrétního případu, že IVýP bude nastaven podle potřeb, buď na pololetí  nebo na 

celý školní rok, a že veškerá jednání budou probíhat pouze osobně. 

2.  Ředitelka školy informuje HV SRDPŠ a Radu školy o výsledcích  

    výchovně vzdělávací práce i o plnění tohoto preventivního programu. 

3.  Škola doporučuje rodičům vzdělávací akce a provádí podle možností  

4. Ve školním řádu byl doplněn bod č. 15 Žáci se mohou obracet na školskou radu. 

 

Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče, dále pokračovat v profi testech 

vycházejících žáků. 

Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány 

sociální péče. 
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Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, 

konzultacemi s vyučujícími, využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro 

rodiče.  

 

 

Doporučení rodičům  

 

1. Věnovat větší pozornost kontrole volného času dětí, neboť nejvíce volného času tráví 

děti venku s kamarády a s partou, řada žáků vyšších ročníků kouří i na veřejnosti. 

2. Nenabízet žákům, resp. dětem při rodinných oslavách alkoholické nápoje. 

3. Nezakazovat dětem za špatný prospěch, popř. špatné chování, účast v mimoškolní 

zájmové činnosti, při které se mohou pozitivně realizovat. 

 

4. Stanovení cílů MPP 

 

Strategie je zaměřena na všechny žáky 1. – 9. ročníku základní školy, se zvláštním 

přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, dětem 

s nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování. 

Dále reagujeme na hodnocení předcházejícího období a výskyt současných problémů na 

škole. 

Cílem je realizovat ve škole dlouhodobý, komplexní primární program, do kterého bude 

zahrnuto vše důležité, co je v současné době škole k dispozici a vše, co již bylo s úspěchem 

vyzkoušeno. MPP vychází ze Školní preventivní strategie, která je součástí Školního 

vzdělávacího programu. Důraz bude kladen na informovanost žáků v hodinách Občanské 

výchovy, Výchovy ke zdraví, Tělesné výchovy, Prvouky, Přírodovědy a Vlastivědy a 

samozřejmě i v dalších předmětech a dále na širokou nabídku volnočasových aktivit podle 

možností školy. Rizikové chování bude pravidelně probíráno s třídními učiteli i na třídnických 

hodinách. 

Snažíme se motivovat učitele k aktivnímu zapojení se do realizace programu ve svých 

hodinách i na neformální bázi při komunikaci se žáky, ke spolupráci s kolegy a k vzájemné 

informovanosti o chování žáků. 

 

Program je otevřen dalším námětům a připomínkám ze strany pedagogických pracovníků, 

rodičů apod. Všichni pedagogičtí pracovníci budou respektovat věkové a osobností zvláštnosti 

žáků, mimořádnou pozornost budou věnovat problémovým, handicapovaným žákům a žákům 

se sociálním znevýhodněním. 

 

Cíle: 

a)dlouhodobé 

Základními cíli strategie prevence rizikového chování jsou: 

 Rozvoj a podpora sociálních kompetencí a sociální dovednosti žáků vůči tlaku 

vrstevnické skupiny 

 Vytváření a distribuce metodických materiálů. 

 Zapojování rodin do života školy. 

 Pravidelné zapojování do grantového systému prostřednictvím vlastních projektů. 

 Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, 

kariérový poradce, metodik prevence rizikového chování a školní psycholog, s cílem 

poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména 

v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků. 
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 Zaměřit se na environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu. 

 V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí 

školy (venkovní hřiště), zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, 

školy v přírodě, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny. 

 DVPP zaměřit i na prevenci rizikového chování, bezpečí a bezpečnosti a na doplnění 

odborné kvalifikace pedagogů v této oblasti. 

 K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit 

péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním postižením a 

sociálním znevýhodněním. 

 Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené 

absence.  

 Zaměření na prevenci školní neúspěšnosti, podporu vzdělávání žáků i cizinců. 

  Soustředit se na řešení kázeňských přestupků žáků, neprodleně tyto řešit, včetně 

hrubého chování ke spolužákům i pedagogům. 

 Na třídních schůzkách informovat rodiče o činnosti školy, zhodnotit za dané období 

chování a prospěch žáků, stabilizovat vztahy škola – rodina, učitel – žák. 

  Pracovat s problémovými třídami, jedinci, využití odborné pomoci (metodik 

prevence, výchovný poradce, školní psycholog, PPP, Magdalénou o.p.s., …). Při 

práci využívat Metodického doporučení. 

 Zmapování potřeb v oblasti primární prevence – provedení monitoringu – 

zmapování situace v jednotlivých třídách vůči rizikovým formám chování žáků 

(sociometrie, podle požadavků třídních učitelů provede ve zkrácené verzi školní 

psycholožka a celá bude zadána PPP Benešov, dotazníkové šetření, SWOT analýza 

– dílčí šetření)- 1x/2 roky  

 Spolupracovat se zřizovatelem, s Městskou policií, Policií ČR a OSPODem  

Benešov při řešení výchovných problémů a realizaci besed pro žáky  

 Práce pedagogů školy v pracovních skupinách, která připravuje Plán prevence 

kriminality města Benešov a vykonává další aktivity a v komisi protidrogové 

prevence 

 Vytvoření „bezpečné školy“ – zakotvení pravidel do dokumentů školy 

 

 

- Aktivní formy spolupráce s rodiči – přímá účast rodičů na preventivní strategii školy.  

Spolupráce mezi školou a rodinou prostřednictvím IVýP zajišťuje vyvážení určitého tlaku 

a potřebné podpory žákovi a zákonnému zástupci za účelem dosažení požadované změny. 

Kvalitní práce třídních učitelů směrem k rodičům, školní akce určené pro rodiče s dětmi, 

funkčnost poradenského systému, přednášková činnost 

      
 

Cílem působení v oblasti rizikového chování je dosáhnout toho, že je dítě odpovědné  

za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku s posílenou duševní odolností 

vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům. Je schopné dělat samostatná (a pokud možno 

správná) rozhodnutí. Přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi je schopné řešit, 

případně je schopné nalézt pomoc pro řešení problémů. Má vyhraněný negativní vztah 

k návykovým látkám. Dokáže se podílet na tvorbě prostředí a životních podmínek. 
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c) krátkodobé 

-  Nespecifická prevence - Chceme dát žákům náměty k vhodnému využívání volného 

času, ukázat žákům, jaké existují jiné možnosti zábavy a her, než toulání s kamarády 

po ulicích a nebo sledování televize a hraní her na počítači. (R) 

 Nabídnout dětem možnosti práce v kroužcích, činnost školní družiny organizovat 

částečně jako zájmové kroužky, spolupracovat s DDM, ZUŠ a s ostatními školami a 

institucemi ve městě – především září – říjen. (T, R, M) 

 

 –   Průběžné sledování stavu prevence o TH a vhodných hodinách na 1. stupni  

     (S, A, R, T) – celoškolní, celoroční projekt „Co Dělat, když…, Předcházíme 

rizikovému chování“ – příloha č.8 

 

-    Specifická prevence –  

 

Stále se zaměřovat na zavedení preventivních aktivit do nižších ročníků – vstupy do 

tříd zajistí proškolení pedagogové 1. stupně (Mgr. Marešová. M., Mgr. J. Cudlínová, 

Mgr. A. Bečváříková, Program všeobecné prevence pro 8., 9.  ročníky (6 hodin) 

v září – prosinci 2017 – hrazeno z Grantu KÚ. Informační schůzka pro rodiče na 

téma Rizikové chování (listopad 2017) viz. příloha 8. 3 

 (S, R, T) 

 

 Postupně zavádět do třídnických hodin na druhém stupni různé druhy společenských 

her, které pomohou třídním učitelům odhalit problémy, vztahy ve třídě, v souvislosti 

s tímto úkolem je nutné doporučovat učitelům DVPP zaměřené na tuto oblast- 

celoročně 

 V 6. ročníku pokračovat s programem EU DAP, podle harmonogramu (S, R, T) 

 Preventivní program MP Benešov pro žáky – dle harmonogramu 

 

      - Během výuky se budeme zaměřovat na bezpečí žáků ve škole, dále při sportech,  

        na internetu, při pohybu venku a při cestě do školy a ze školy. Zjištění stavu - 

kontrola TK, hospitace v hodinách. (S, R, T), viz. příloha 8. 3 

 

 Zmapování potřeb v oblasti primární prevence – provedení monitoringu – 4 – 9. 

ročníky – dotazníkové šetření – únor 2018 (T, M) 

 Vypracování Minimálního preventivního programu na školní rok - srpen a 

zpracování jeho Hodnocení – červen 2018.  

 Spolupracovat se zřizovatelem, s Městskou policií, Policií ČR a OSPODem  

Benešov při řešení výchovných problémů a realizaci besed pro žáky – pří výskytu 

problému a při nabídce besed (R) 

 Práce MP v pracovních skupinách, která připravuje Plán prevence kriminality města 

Benešov a vykonává další aktivity a v komisi protidrogové prevence (T, R, S) 

 „Bezpečná škola“ – materiály, opatření – průběžně celý školní rok, poučení žáků – 

září 2015, dodatečná poučení pří výskytu problému, průběžná TH a vhodné hodiny 

na 1. stupni (S, M, T) 

 Informační materiál pro rodiče -  listopad – duben, na třídních schůzkách SRDPŠ 

(Konkrétní termíny jsou uvedeny v Plánu prevence) 
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         Zapojení MP do Projektu Národní strategie PPRCH na roky 2018-2022, zapojení do 

pracovní skupiny e) evaluace + informace 

-          Projekt NNTB 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci budou respektovat věkové a osobností zvláštnosti žáků, 

mimořádnou pozornost budou věnovat problémovým, hendikepovaným žákům a žákům 

sociálně znevýhodněným a budou sledovat rizikové faktory: 

 

 

 Rizikové 

faktory 

Rizikové faktory Doména Protektivní faktory 

Nedostatek rodičovské 

kontroly a podpory. 
Rodina 

Rozvinuté rodinné vazby. 

Nedostatečná nabídka 

nebo dostupnost alternativ 

trávení volného času. 

Komunita, 

škola 

Podpora širokého spektra 

aktivit v komunitě i ve škole. 

Oslabený pocit bezpečí a 

důvěry ke škole ze strany 

žáků/studentů a 

zaměstnanců. 

Podpora a rozvoj fyzického  

a psychologického bezpečí 

ve škole, posilování 

pozitivních vztahů ve třídě, 

pedagogickém sboru a mezi 

žáky a zaměstnanci. 

Zpracovaný minimální 

preventivní program a 

realizace preventivních 

aktivit. 

Oslabený pocit 

sounáležitosti a 

odpovědnosti za 

spoluutváření bezpečného 

prostředí ve škole, nízká 

úroveň spolupráce mezi 

zaměstnanci, 

žáky/studenty, rodiči, 

nízká úroveň  povědomí o 

zachycení včasných 

příznaků krizové situace.  

Podpora rozvoje 

odpovědnosti stanovením 

jasných odpovědností ve 

vztahu k rizikovým 

událostem, podpora 

kooperace zaměstnanců, 

žáků/studentů a rodičů 

stanovením pravidel pro 

vnitřní a vnější komunikaci.  

Nedostatečně zpracovaná 

pravidla pro předcházení 

nebo rozvoj dopadů 

rizikové situace. 

 

Nízká informovanost o 

postupech v předcházení 

nebo minimalizaci dopadů 

krizové situace u 

zaměstnanců a 

žáků/studentů. 
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Poruchy chování, rizikové 

chování 

Osobnost 

Včasná diagnostika, 

adekvátní intervence 

Posílení kontrolních 

mechanismů, podpora 

rodinných vazeb 

Uzavřenost  

Nekonformnost 

Úzkosti 

Deprese  

Podpora sebevědomí 

Respekt k odlišnostem 

 

 

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže zahrnuje především aktivity v oblastech: 

Násilí a šikanování – základem prevence šikanování a násilí na škole je podpora pozitivních 

vzájemných vztahů mezi žáky (a mezi žáky a učiteli). Škola při efektivní realizaci prevence 

šikanování usiluje o vytváření bezpečného prostředí a za tím účelem: 

 podporuje solidaritu a toleranci 

 podporuje vědomí sounáležitosti 

 posiluje a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy 

 uplatňuje spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt 

 rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost 

jedince 

 

V primární prevenci šikany na naší škole je nejdůležitější se žáky hovořit srozumitelně  

s žáky, pěstovat v nich co největší pocit důvěry k vyučujícím a vycházet vstříc v řešení 

podstatných  

i zdánlivě banálních problémů. 

Všichni pedagogové vyučující na naší škole jsou seznámeni s jednotným postupem při 

řešení šikanování, provádějí prevenci v průběhu vyučování (všechny předměty, 

mezipředmětové vztahy) i mimo ně (mimoškolní činnost, ŠD). Snaží se o tzv. ochranný režim 

(= demokraticky vytvořený vnitřní řád=příznivé klima ve třídě), spolupráci s rodiči a se 

specializovanými zařízeními. Fungují účinné dozory učitelů, školní poradenská služba  

a v neposlední řadě se vyučující průběžně seznamují s dalšími novými trendy v této 

problematice. 

Cílem pedagogického působení všech vyučujících na naší škole je posilovat sebevědomí 

žáků, vést žáky ke zdravému sebeprosazování, k efektivnímu využívání volného času, 

k získání dovedností, jak čelit negativnímu vlivu vrstevníků a rozvíjet u žáků schopnost 

vypořádat se s odmítnutím, zklamáním, selháním. 

 Záškoláctví, kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování, 

ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže–  

xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, kyberšikaně, internetu, žákům není ve škole 

dovoleno navštěvovat stránky obsahující tématiku, která může způsobit psychickou nebo 

morální újmu dětí (sexuální, rasistickou, extremistickou, brutální, s drogovou problematikou  

a další…). 

 Užívání návykových látek – (vč. Opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů 

a dalších látek, netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling), diváckého 

násilí, komerčního sexuálního zneužívání dětí, syndromu týraných a zneužívaných dětí, sekt  

a sociálně patologických náboženských hnutí. Prostřednictvím IVýP by neměly být řešeny 

tyto případy, protože přesahují kompetence škol 
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Všichni pedagogičtí pracovníci budou respektovat věkové a osobností zvláštnosti žáků, 

mimořádnou pozornost budou věnovat problémovým, hendikepovaným žákům a žákům 

sociálně znevýhodněným. 

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže se v tomto školním roce zaměřuje především  

na aktivity v oblastech prevence 

a) násilí a šikanování, 

b) záškoláctví, 

c) kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování, 

d) ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže, 

e) xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, 

f) užívání návykových látek (vč. Opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů 

a dalších látek, 

g) netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling), 

h) diváckého násilí, 

i) komerčního sexuálního zneužívání dětí, 

j) syndromu týraných a zneužívaných dětí, 

k) sekt a sociálně patologických náboženských hnutí, 

l) Internetu – žákům není ve škole dovoleno navštěvovat stránky obsahující tématiku, která 

může způsobit psychickou nebo morální újmu dětí, (sexuální, rasistickou, extrémistickou, 

brutální, s drogovou problematikou a další …), 

m) kyberšikany, 

n) lidské sexuality 

 

 Nové oblasti, na které se škola zaměřuje 

 

- styk s veřejností (zviditelňujeme priority školy, její úspěchy, aktualizujeme webové 

stránky školy a realizujeme dny otevřených dveří a některé projekty jsou určeny  

i veřejnosti – Jarmark (Velikonoční / Vánoční) 

- na EU jako nový prostor, možnost získávání finančních prostředků formou grantů (škola 

se zapojuje do projektů organizací, se kterými dlouhodobě spolupracuje – Magdaléna 

o.p.s nebo do projektů MU v rámci Plánu prevence města Benešov) 

- Poradenská činnost pro rodiče a pedagogy. 

 

5. Skladba aktivit PP pro jednotlivé cílové skupiny 

 

5.1 Třídnické hodiny a jejich náplň (rizikové chování): 

 

  2 -3 x za měsíc 

Pro zlepšení sociálního klimatu školy je nezbytné zvyšovat bezpečnost ve 

školních třídách, vést žáky ke zdravému sebepojetí a k vhodným způsobům vzájemné 

komunikace. 

 Třídnické hodiny poskytují bezpečný prostor k reflexi vlastní zkušenosti ve škole, kdy 

mohou mluvit o své spokojenosti ve škole, pocitu bezpečí, vztazích ve škole a ve třídě, učit se 

efektivně řešit konfliktní situace atd.  
Tady učitelé mohou využívat spolupráci s poradenskými pracovníky školy nebo 

spolupracovat s externími odborníky. Tím vzniká další vhodný prostor pro rozvoj zejména 

komunikačních dovedností a otevírá se cesta k porozumění sobě a ostatním lidem. 

 
Inspiraci pro směrování třídnických hodin lze hledáme především v publikaci metodika 

vedení třídnických hodin od Lenky Skácelové, třídní učitelé mají možnost vybírat různé 
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aktivity za měřené na: mezilidské vztahy a komunikaci, důstojnost lidské osoby, pozitivní 

hodnocení sebe, pozitivní hodnocení druhých, kreativitu a iniciativu, řešení problémů 

a úkolů, přijetí vlastního a společného rozhodnutí, komunikaci citů, interpersonální 

a sociální empatii, asertivitu, zvládnutí agresivity a soutěživosti, sebeovládání, 

řešení konfliktů, reálné a zobrazené vzory, prosociální chování v osobních vztazích, pomoc, 

darování, dělení se, spolupráci, přátelství, prosociální chování ve veřejném životě, solidaritu a 

sociální problémy 

 

- pokud je ve třídě problém, přizpůsobuje se obsah- náplň třídnické hodiny 

- pedagogům bylo nabídnuto DVPP:  Třídnické hodiny a neb kuchařka na prevenci, které 

realizuje Magdaléna o. p. s 

 

Chování žáků: 

      -    šikana, kyberšikana,  

      -    vztahy ve třídě - chování žáků v třídním kolektivu a všechny aspekty s tím související, 

      -     řešení sporů mezi lidmi, násilí mezi dětmi 

      -     žáci a polední přestávky 

      -     zdravý životní styl, stravovací návyky 

      -     legální a nelegální drogy, návykové látky a činnosti 

       -    využívání volného času  

-     významné dny ve světě i doma 

-     chování v přízemí při nákupech 

- vstup žáků jiných škol do naší školní budovy 

- chování před školou 

- používání mobilních telefonů 

- sledování absence žáků, zápis omluvenek do ŽK od rodičů 

 

 

Školní výsledky: 

     -     informace o možnostech opravy známek 

     -     předcházení neúspěchu, možnosti řešení 

-    povídání o předmětech, hlavně o výchovách   

- význam a úkoly sebehodnocení 

- domácí příprava-význam 

- domácí příprava v době absence a doplňování učiva po skončení absence 

- povinnost žáka nechat si dopsat známky, pokud neměl ŽK nebo chyběl 

- příprava žáků na předměty, význam těchto předmětů a chování -především výchovy, 

nošení ŽK na TV, způsoby omlouvání když žák necvičí, nemá cvičební úbor…  

 

Obecné informace: 

- Informace z jednání Parlamentu 

- Organizační záležitosti třídy a školy 

 

5.2 Principy školní práce a zaměření prevence 

 

Principy 

 

 respekt k potřebám jednotlivce (žáka, stejně jako učitele) 

 

             komunikace a spolupráce uvnitř školy, všech, se všemi a mezi sebou, i vně školy 
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 Zaměření prevence 

 

Chceme, aby naše prevence byla: 

včasná a dlouhodobá 

ucelená a systematická 

koordinovaná 

odborná a fundovaná 

nenásilná a nenucená 

 

Dovednosti 

 

 

Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících činnostech: 

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

postojů a způsobů chování  

 akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů 

spolupráce s Policií ČR a Městskou policií) 

 zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace 

alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod.  

 na základně průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnovat  

i nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření. Pokračovat v osvětě v rámci hodin 

OV, VZ, třídnických hodinách atd. 

 dovednost volby správné životosprávy – poruchy příjmu potravy – mentální 

anorexie a bulimie (blok v rámci hodin VZ, videoprojekce)  

 přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS 

(absolvování vybraných pořadů dle nabídky na základě zkušeností s jejich úrovní  

z minulých let.)  

 akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu  

a xenofobie, na přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné 

postavení mužů a žen 

 zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, 

exkurzí, ŠVP, lyžařského výcvikového kurzu atd.  

 organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou 

zpříjemnění školního prostředí (tematické dny, sportovní akce, víkendové výjezdy 

atd.)  

 široká nabídka volnočasových aktivit  

 účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích  

 ekologická výchova (návštěvy ekocenter (Vlašim, Benešov, Votice, Čapí hnízdo), 

výukové programy, zapojení do vyhlášených ekologických soutěží jako v minulých 

letech, viz sběr plastových lahví a umělohmotných vršků, recyklovaní apod.)  

 školní časopis – dává prostor pro tvořivost žáků a zvyšuje také zájem a povědomí 

žáků o dění ve škole 

 školní parlament – rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné 

soužití, je prostorem pro zapojení žáků do organizace školy a pravidelná setkání 

umožňují kontinuální práci a prevenci problémů ve třídách.  

Zdravé školní prostředí  
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1. Třídní učitelé a učitelé musí dbát na pedagogickou propagandu – význam délky 

spánku, pobytu na čerstvém vzduchu, režimu dne, osobní hygieny a otužování, 

racionální výživy, pitný režim, relaxační tělovýchovné chvilky, apod.  

2. Za hlavní cíl povinné tělesné výchovy považovat formování kladného vztahu 

k pohybové aktivitě, ke zvyšování tělesné zdatnosti a zdravotní odolnosti, nově je do 

hodin zařazováno cvičení proti agresivitě, asertivní chování.  

3. Činnost školní družiny směřovat v co největší míře na hřiště a do přírody. 

 

     Dalším neméně důležitým prvkem je školní a třídní prostředí, ve kterém žáci tráví hodně 

volného času. Proto se žáci podílejí na jeho vytváření, na výzdobě, na udržování pořádku. 

Jsou vedeni ke spoluzodpovědnosti, dostávají prostor k vlastní realizaci svých nápadů 

v prostorách tříd i školy.  

       

     Do těchto aktivit jsou podle možností zapojováni také rodiče. Vždyť je i v jejich zájmu 

vědět, v jakém prostředí tráví jejich děti mnoho času. 

 

 

5.3 Zařazení témat rizikového chování a programu EU-DAP-Unpluggend  

do plánů  

 

- Člověk a jeho svět oblast vymezena pro 1. stupeň, klíčovou je tematická oblast 

Člověk a jeho zdraví 

- Člověk a zdraví, obsahuje dvě zásadní tematické oblasti Výchova ke zdraví (pro 2. 

stupeň) a Tělesná výchova (pro 1. a 2. stupeň), z hlediska prevence se věnuje významu 

pohybu, zdraví, bezpečnosti apod.) viz. ŠVP  naší ZŠ - tabulky předmětů 

- Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí – učivo zařazeno především  

do předmětů OV, VZ, CH, Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda, tato výuka je 

každoročně doplněna o celoškolní projekt Branný den. 

 

 

                                             Počet hodin věnovaných prevenci /školní rok 

OBLAST 

PREVENCE 

1., 2. 

roč. 

3., 4. 

roč. 

5., 6. 

roč. 

7., 8.,  9. 

roč. 

Celkový počet 

hodin/školní rok 

 

Záškoláctví 1 0 1 0 2 

Šikana/agrese 1 3 3 4 11 

Rizikové 

sporty/doprava 

1 2 3 2 8 

Rasismus/xenofobie 0 1 1 1 3 

Sekty 0 1 1 1 3 

Sexuální rizikové 

chování 

0 1 2 4 7 

Adiktologie 2 2 4 2 10 

Týrání/zneužívání 1 1 1 1 4 

Poruchy příjmu 

potravy 

0 2 4 2 8 

 6 13 20 17 56 

 

- Komentář k tabulce: 
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- Pokud učitel nebo MP zařadí oblast do konkrétní hodiny, zapíše do TK – oblast a 

poznámku prevence 

- Adiktologie – programy a aktivity, které souvisejí s užíváním a uživateli návykových 

látek  

 

5.4 Obecné pojetí znalostí, dovedností a kompetencí 

 

1. Znalosti: 

• Strukturovaný souhrn souvisejících poznatků a zkušeností z určité oblasti a k 

nějakému účelu.  

• Informace a vědomosti, kterými dítě disponuje na určitém stupni vývoje a ročníku 

školy (4 kategorie). 

• Jsou získávány intervencí nebo skrze vlastní zkušenost a následně uplatňovány v praxi 

(formou kompetencí). 

• Formulovány pomocí vhodných sloves – zná, prokazuje, identifikuje, rozumí, chápe, 

ví, ovládá, rozlišuje.  

• Znalosti bývají zpravidla utříděny v určitém hierarchickém systému znalostí. 

 

2. Dovednosti: 

• Schopnost použití odborných znalostí. 

• Vyjadřují, že dítě má vědomosti a zkušenosti potřebné pro vykonávání určité činnosti. 

• Souhrn postupů, metod, způsobů chování a jednání, se kterými je schopno dítě podle 

své úrovně v přiměřeném rozsahu pracovat. 

• Osvojení určité dovednosti znamená, že se člověk naučil, co má dělat (má příslušné 

vědomosti) a jak to má dělat (dokáže přenést své vědomosti do praxe).  

• Výsledkem je skutečnost, kdy někdo jiný může pozorovat jeho dovednost v akci a 

hodnotit ji. 

• Formulují se pomocí vhodných sloves – umí, uplatňuje, organizuje, realizuje, používá.  

 

 

3. Kompetence: 

• schopnost uplatňovat nabyté vědomosti, znalosti postupů a dovednosti ve stálých 

a opakujících se situacích, ale také v měnících se podmínkách.  

• Uplatnění toho, co člověk ví a co umí, v konkrétní úkolové či problémové situaci a  

využití této schopnosti v různých situacích. 

 

 

 

 

5.5   Konkrétní znalosti, dovednosti a způsobilosti: 

 

 ZÁŠKOLÁCTVÍ    

Ročník Znalosti Dovednosti Způsobilosti Hodinová 

dotace 

1., 2. 

 

 

 

 

 

Zná školní řád a 

pravidla omlouvání 

absence ve škole. 

Rozumí tomu, proč 

je důležité chodit 

pravidelně 

 Umí chodit pravidelně 

do školy a dodržovat 

školní 

řád. 

 Uplatňuje odložení 

uspokojení svých 

  Má jasně 

profilované 

postoje ke školnímu 

řádu 

a dodržuje školní 

docházku. 

1 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Poznatek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zku%C5%A1enost
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3., 4.  

do školy. 

Ví, jak navazovat a 

udržovat 

kamarádské vztahy 

se svými spolužáky. 

Chápe důvody, proč 

rodiče kontrolují 

školní docházku. 

Ví, jak se má učit a 

zvládat školní 

povinnosti a úkoly. 

Chápe, že vyhýbání 

se škole není 

řešením konfliktů se 

spolužáky nebo s 

učením. 

Ví, na koho se 

může obrátit, když 

má problém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------- 

aktuálních 

potřeb a umí se věnovat 

školním povinnostem. 

Umí se chovat slušně ke 

svým spolužákům a 

nevyvolávat 

konflikty. 

 Realizuje vytváření 

kladných 

vztahů ke spolužákům 

a škole. 

 Umí projevit své emoce 

a potřeby. 

 Umí si přiznat ev. 

problém 

se školní výukou nebo 

se spolužáky. 

 Realizuje komunikaci 

ohledně svých problémů 

doma i ve škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvládne pravidelně 

plnit 

školní a domácí 

úkoly. 

 Je schopno aplikovat 

své 

znalosti, postoje a 

dovednosti 

ve vztahu ke školním 

povinnostem a 

chování vůči 

spolužákům. 

Spolupracuje s rodiči 

a pedagogy při 

dodržování 

své docházky. 

Aplikuje získané 

znalosti 

a dovednosti v 

procesu 

omlouvání absence 

(nosí 

své omluvenky včas, 

předkládá 

je řádně třídnímu 

učiteli, dodržuje 

stanovený 

max. limit 

omluvených hodin 

apod.). 

 Je schopno se svěřit 

svému učiteli nebo 

školnímu 

psychologovi v 

případě potíží 

s výukou a spolužáky 

 

 

 

 

 

 

------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5., 6. Chápe systém 

omlouvání 

 Umí dodržovat 

stanovená 

 Je schopno 

respektovat 

1 
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školní absence. 

Ví, jak se projevuje 

záškoláctví. 

 Identifikuje rozdíl 

mezi situací, kdy 

nemůže jít (nemoc, 

úraz, rodinné 

důvody 

apod.) a kdy se mu 

nechce 

jít do školy. 

Ví, jak zvládat své 

školní 

i domácí úkoly. 

 Chápe, jak 

pracovat se 

školní neúspěšností 

a jak lze 

řešit problémy s 

výukou. 

 Ví, jak může 

pomoci 

kamarádovi, který 

má 

problémy s učením. 

Zná postihy, které 

by 

jej čekaly v případě 

nedodržování 

školního řádu 

a docházky. 

Chápe právní tresty, 

které by postihly 

jeho rodiče 

za jeho záškoláctví. 

 Rozpozná projevy 

záškoláctví 

u svého kamaráda/ 

spolužáka. 

Má k dispozici 

kontakty 

na zodpovědnou 

osobu ve 

škole, se kterou je 

možné řešit 

problémy se 

záškoláctvím. 

pravidla chování ve 

vztahu ke škole. Dokáže 

rozpoznat 

projevy záškoláctví u 

sebe 

i druhých. 

 Umí si pracovat na 

svých úkolech a 

rozvrhnout si čas 

rovnoměrně mezi práci 

a zábavu. 

Uplatňuje spolehlivé 

a zodpovědné chování 

k sobě i k ostatním. 

Umí komunikovat 

o svých problémech 

(školních 

i osobních). Realizuje se 

v pomoci 

kamarádovi, který má 

problémy s výukou. 

 Umí si vytvořit a 

obhájit 

svoji pozici v třídním 

kolektivu. 

 Uplatňuje dovednost 

odolat tlaku vrstevnické 

skupiny a „nejít za 

školu“. 

Umí odhadnout 

potencionální 

dopady záškoláctví. 

 Používá své znalosti, 

tak 

aby rozpoznal projevy 

záškoláctví 

u svého kamaráda. 

Umí spolupracovat 

s odborníky při řešení 

ev. 

problémů se 

záškoláctvím 

u sebe či svého 

kamaráda/ 

spolužáka/sourozence. 

školní řád. 

 Zvládne 

identifikovat 

znaky záškoláctví u 

sebe 

i svých spolužáků. 

 Má jasně profilované 

kladné postoje ke 

vzdělávání 

a systému školní 

výuky. 

 Zvládá dodržovat 

termíny 

úkolů a plnění 

školních 

povinností. 

 Spolupracuje v 

komunikaci 

s rodiči a pedagogy 

v případě problémů s 

výukou. 

 Je schopno pomoci 

svému spolužákovi s 

učením 

(tj. vysvětlit mu 

danou látku, 

pomoci s 

doučováním, spol. 

přípravou úkolů). 

 Aplikuje osvojené 

znalosti 

a dovednosti ve 

vztahu 

k omlouvání absence 

a dodržování 

školní docházky 

(tzn. nefalšuje 

omluvenky, 

dodává je včas 

třídnímu 

učiteli, nepřesvědčuje 

rodiče o omluvení 

záškoláctví, 

nepředstírá zdrav. 

potíže). 

Je schopno 

identifikovat 

a přiznat si ev. 

problémy se 

školní docházkou. 
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Spolupracuje při 

řešení potíží se 

záškoláctvím 

se školním 

psychologem, 

pedagogy a rodiči. 

 Je schopno vyhledat 

příslušnou osobu ve 

škole 

a pomoc v řešení 

problémů 

se záškoláctvím u 

svého 

spolužáka/kamaráda. 

7., 8., 

9. 

----------------- --------------------- -------------------- 0 

 

 ŠIKANA A 

EXTRÉMNÍ 

PROJEVY 

AGRESE 

   

Ročník Znalosti Dovednosti Způsobilosti Hodinová 

dotace 

1., 2.  Ví, že je zakázáno 

do školy nosit 

nebezpečné 

nástroje – nože, 

zbraně 

a střelné pistole 

apod. 

 Rozumí tomu, proč 

a jak jsou tyto 

nástroje nebezpečné. 

Zná možnosti, jak se 

chovat a bránit při 

napadení.  

 Ví, že není 

povoleno ubližovat 

spolužákům a týrat 

zvířata. 

 Chápe zásady 

slušného 

chování ve škole a 

vůči druhým 

lidem (viz školní 

řád). 

Umí dodržovat pravidla 

školy a třídy. 

Nemá potřebu fyzicky 

napadat či slovně útočit 

na druhé. 

 Používá slovní omluvu 

a umí přiznat chybu. 

Jedná s ohledem na 

druhé. 

Realizuje kamarádské 

vztahy. 

 Má kladný postoj ke 

zvířatům. 

 Umí základní techniky 

relaxace. 

Nestýká se s 

nedůvěryhodnými 

lidmi. 

Nevyhledává nebezpečná 

místa. 

Je schopné 

aplikovat 

znalosti a 

dovednosti v 

chování 

ke spolužákům a 

ke 

zvířatům (tj. neničí 

svým 

spolužákům osobní 

věci 

a školní pomůcky, 

netýrá 

zvířata a nemá 

potěšení 

z bolesti druhých 

atd.). 

 Je schopno přiznat 

a napravit své 

chyby z nedbalosti. 

Dokáže ovládat 

své 

chování (nechová 

se hlučně, 

vulgárně). 

Zvládne provádět 

jednoduchá 

2 
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dechová cvičení 

a relaxaci. 

3., 4.  Zná zásady 

bezpečnosti práce a 

provozu ve škole. 

Rozumí základním 

etickým a spol. 

pravidlům. 

Ví, jak se chovat 

v modelových 

nebezpečných 

situacích.  

Zná alespoň některé 

postupy, 

jak zvládat 

agresivitu. 

Chápe bolest, kterou 

může způsobit 

agresivním 

jednáním. 

Uvědomuje si rozdíl 

mezi agresivním 

chováním „hrdinů“ 

prezentovaným 

v médiích a v 

reálných situacích v 

životě. 

Ví, na koho se může 

obrátit v případě 

potíží se šikanou 

nebo agresivitou. 

Ví, jak má 

postupovat, 

když u spolužáka 

objeví nebezpečný 

předmět. 

Chápe postihy, které 

by 

měl při používání 

zbraní. 

Ví, jak se má 

zachovat, 

když zjistí, že je 

někomu ubližováno. 

  

 Je odpovědné za své 

chování. 

 Umí se chovat v souladu 

se zásadami slušného 

chování. 

 Umí se samo ocenit. 

 Realizuje se na řešení 

konfliktů s druhými 

lidmi. 

 Umí vyjádřit své pocity. 

Nepotřebuje si dokazovat 

svou hodnotu skrze 

ponižování. 

 Je ochotné domluvit 

se na společném řešení. 

Neuplatňuje svou sílu 

skrze ubližování slabším 

spolužákům. 

 Umí podpořit a pochválit 

svého 

kamaráda/spolužáka. 

 Je dostatečně empatické. 

Umí naslouchat druhým. 

Používá svých znalostí, 

tak aby poznalo na svém 

spolužákovi, že je obětí 

šikany. 

Umí upozornit spolužáka 

na vulgární výrazy a 

projevy 

agrese. 

Vnímá pocity studu za 

nevhodné chování vůči 

druhým. 

 Umí aktivně hledat při 

jednání kompromisní 

řešení. 

Umí se vcítit do 

problémů 

druhých lidí. 

Realizuje se na vytváření 

přátelských a 

rovnocenných 

vztahů s ostatními. 

  

 

 Je schopné 

aplikovat 

znalosti, postoje a 

dovednosti 

ve vztahu k 

dodržování 

školního řádu i 

etických 

pravidel.  

Dokáže 

respektovat 

práva a autonomii 

svých 

spolužáků. 

Zvládne pracovat 

se svou 

úzkostí a 

nervozitou. 

 Aplikuje osvojené 

znalosti 

a komunikační 

dovednosti 

v chování ke svým 

spolužákům 

(např. nemá 

potřebu je 

ponižovat, 

obviňovat, 

utlačovat 

či překračovat 

osobní 

hranice). 

 Dokáže usměrnit 

projevy 

svých negativních 

emocí 

a udržet afekty pod 

kontrolou. 

 Má jasně 

profilované 

postoje, hodnoty, 

znalosti 

a dovednosti ve 

vztahu 

k fyzické agresi. 

 Je schopno řešit 

konflikty 

jinak než útokem 

3 
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či 

odplatou.) Zvládne 

být pozorné ke 

svým potřebám i 

přáním 

ostatních. 

 Je schopno se 

orientovat 

v sociálně 

náročných 

situacích. 

  

5., 6. Zná právní normy 

týkající se trestných 

činů a hranice 

trestní 

zodpovědnosti. 

Ví, jaké zdravotní a 

sociální následky 

může mít ublížení 

nebo zásah zbraní 

druhého člověka. 

Uvědomuje si, jak je 

nepříjemné 

zastrašování 

a vydírání druhé 

osoby. 

Rozpozná projevy 

šikany 

ve třídě. 

Rozumí postupům, 

jak 

se bránit a 

nepodporovat 

agresivní chování ve 

škole. 

Ví, jak může 

ochránit 

slabšího spolužáka. 

B, D) Ví, jak může 

jako 

kamarád či spolužák 

pomoci 

někomu, kdo je 

šikanován 

a zná hranice své 

role. 

Chápe, že agresivní 

čin není řešením 

konfliktní situace. 

Umí dodržovat pravidla 

a normy slušného 

chování. 

Organizuje své jednání 

tak, že se neúčastní 

školních a pouličních 

rvaček. 

Uplatňuje ocenění 

druhého 

za jeho názor či dosažený 

úspěch. 

 Umí říct druhému, co 

mu 

vadí, neurážlivým 

způsobem. 

Neponižuje své 

vrstevníky. 

Nepoužívá vyhrožování 

v komunikaci se svými 

kamarády/spolužáky. 

Používá svých znalostí, 

aby rozpoznalo, že se 

stalo 

obětí šikany. 

Neužívá nátlaku, cit. 

Vydírání a manipulace 

k dosažení vlastních cílů. 

 Nemá potřebu ponižovat 

či urážet své vrstevníky. 

Umí projevit své emoce. 

 Umí otevřeně hovořit 

o problémech. 

 Nepoužívá verbální 

agresi 

a vulgární nadávky. 

 Realizuje své potřeby 

nekonfliktním způsobem. 

Umí požádat o pomoc 

Má osvojeny 

znalosti, 

postoje, hodnoty a 

dovednosti 

ve vztahu k sobě, 

druhým 

lidem i majetku 

(např. 

není ochotné 

přistoupit na 

neadekvátní 

požadavky od 

skupiny 

vrstevníků, není 

členem dětských 

gangů, 

neúčastní se 

davových setkání 

a demonstrací a 

nevykazuje 

projevy 

vandalismu). 

 Je schopno 

rozpoznat 

projevy šikany u 

sebe i ve 

třídě. 

 Je způsobilé 

odolat 

psych. manipulaci. 

Zvládne 

vyjednávat 

o kompromisu a 

řešení 

sporu. 

Dokáže 

zachovávat a 

nepřekračovat 
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Zná pravidla a 

zásady 

mezilidské 

komunikace. 

Ví, jak má 

postupovat 

v případě řešení 

konfliktů. 

Ví, jaké má 

možnosti, 

když se cítí ohrožené 

šikanou. 

 Má k dispozici 

kontakty na příslušné 

osoby ve škole, 

které mu mohou 

pomoci v řešení 

šikany a sporů se 

spolužáky. 

svého učitele, školního 

psychologa či 

výchovného 

poradce. 

intimní hranice. 

Je schopno vyjádřit 

své 

emoce 

kultivovaným 

způsobem. 

Dokáže 

komunikovat 

o problémech. 

Je způsobilé 

respektovat 

práva a potřeby 

druhých 

lidí. 

 Aktivně 

spolupracuje 

při vyšetřování 

šikany ve 

třídě (nezatajuje 

informace 

o dění a vztazích 

ve třídě, 

není ochotno krýt 

agresora 

či vinit oběť atd.). 

7., 8., 

9. 

 Zná zásady 

asertivního jednání. 

Ví, proč má význam 

hledat společná 

řešení 

konfliktů. 

 Rozpozná situace, 

které jej vyvedou z 

míry. Ví, jak se v 

nich orientovat a 

zachovat odstup. 

Zná možnosti, jak 

řešit 

mezilidské spory a 

konfliktní situace. 

Zná techniky, jak 

zvládat svůj stres a 

impulzivní jednání. 

Ví, co mu pomáhá 

ve 

zvládání afektů a 

náhlých změn nálad. 

Ví, jak se může 

člověk chovat v 

krizových situacích. 

 Uplatňuje alternativy 

a kompromisy v řešení 

konfliktů. 

Umí racionálně zhodnotit 

své kladné a záporné 

vlastnosti. 

Umí odhadnout, jak by 

se mohl/a chovat 

v krizových situacích. 

Je přirozeně sebevědomé. 

 Má kladné sebepojetí. 

Používá způsoby, jak 

zmírnit projevy svého 

sobectví a egoismu. 

 Umí pracovat 

s technikami ke zmírnění 

stresu a úzkosti. 

Realizuje jednoduché 

relaxační techniky. 

Používá metodu 

autogenního tréninku. 

Umí projevit svou 

individualitu a 

nezávislost 

nekonfrontačním 

 Je schopno 

uplatnit znalosti, 

schopnost 

asertivity 

a sociální 

dovednosti v 

jednání 

a mezilidských 

interakcích 

(např. dohodnout 

se 

na vzájemném 

kompromisu, 

hledat společná 

řešení, 

udržet si vlastní 

identitu 

v komunikaci se 

silnějším 

spolužákem, 

nechovat se 

destruktivně k sobě 

ani 

k ostatním atd.). 

 Dokáže se 
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Ví, co má udělat, 

když ho napadne 

zkratkovité jednání. 

Zná základy první 

pomoci. 

Ví, jak se psychicky 

bránit vůči nátlaku a 

manipulaci. 

Zná svoje vnitřní 

zdroje a limity. 

Ví, v čem mu může 

pomoci školní 

psycholog, metodik 

prevence či jiná 

kontaktní osoba ve 

škole. 

způsobem. 

 Uplatňuje strategie 

kontroly 

impulzivního jednání. 

Umí poskytnout první 

pomoc. 

Nemá tendenci 

manipulovat s druhými 

lidmi. 

 Realizuje své jednání 

s přiměřenou 

sebejistotou. Nepoužívá 

ve svém 

chování devalvaci 

hodnoty a sebedůvěry 

druhých spolužáků. 

 Umí vyhledat odbornou 

pomoc v případě 

problémů či ohrožení 

šikanou. 

vyrovnat se 

svou negativní 

náladou. 

Zvládá své 

afektivní stavy. 

Aplikuje relaxační 

techniky. 

Zvládne provádět 

autogenní 

trénink. 

Je schopné 

sociálně 

fungovat, i když 

má problémy 

s učením, rodiči 

nebo spolužáky. 

Aplikuje osvojené 

znalosti, 

a komunikační 

dovednosti 

v chování k 

druhým lidem 

(např. dokáže 

obhájit vlastní 

názory a hodnoty, 

zvládne 

uznat názor 

druhého 

a přitom si 

ponechat vlastní 

stanovisko, vyhýbá 

se konfrontačnímu 

stylu jednání). 

D) Zvládne 

dosahovat 

vytyčených 

cílů, aniž by 

muselo ubližovat 

druhým. 

 Je způsobilé 

obrátit se na 

příslušnou osobu 

ve škole 

a požádat ji 
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SPORTY  

A DOPRAVA 

OCHRANA 

ČLOVĚKA – 

BĚŽNÉ RIZIKA I 

MIMOŘÁDNÉ 

UDÁLOSTI 

Ročník Znalosti Dovednosti Způsobilosti Hodinová 

dotace 

1., 2. Ví, jak se má chovat, 

aby se přemístilo do 

školy a ze školy 

domů bez úrazů 

a nehody. 

 Identifikuje 

nebezpečná 

místa na své cestě. 

Ví, jak má 

postupovat, 

když se ztratí ve 

městě, 

nákupním centru, v 

parku, v ZOO atd. 

 Ví, jak se bezpečně 

pohybovat na 

chodníku, po vozovce 

či na přechodu. 

Chápe, proč je 

zakázáno 

hrát si na chodníku 

a v blízkosti 

dopravních 

komunikací. 

 Ví, jak se může 

chránit 

v dopravním provozu. 

Ví, co je důležité 

udělat 

před vstupem do 

vozovky. 

 Chápe význam 

světelné 

signalizace na 

semaforu. 

 Zná pravidla, jak se 

má chovat na 

křižovatce  

( jako chodec, 

cyklista, spolujezdec, 

atd.). 

Uplatňuje zásady 

bezpečného 

chování v 

dopravě 

a neohrožuje 

svým chováním 

ostatní účastníky 

silničního 

provozu. 

 Používá své 

znalosti, tak 

aby popsalo a 

rozpoznalo 

potencionálně 

nebezpečná 

místa na své 

cestě. 

Umí se vyhnout 

nebezpečným 

místům na své 

cestě 

do školy či 

domů. 

 Organizuje své 

chování 

v krizových 

situacích – umí 

se zachovat 

klidně a řešit 

vyrovnaně 

situaci, když se 

ztratí. 

Používá strategie 

odmítnutí, 

když po něm 

chce 

někdo něco 

nepříjemného. 

Uplatňuje 

nařízení a 

pokyny 

Zvládne ovládat své 

chování a zbytečně 

neriskovat v dopravním 

provozu. 

DJe schopné aplikovat 

osvojené znalosti a 

dovednosti 

na chování v dopravě 

(tj. vybrat si 

nejbezpečnější 

trasu své cesty, vyhnout 

se potenc. nebezpečným 

místům, nespolupracovat 

s ohrožujícími pasažéry 

apod.). 

Spolupracuje s pedagogy 

a příslušnými osobami při 

pohybu v silničním 

provozu. 

Je schopno vybrat si 

odpovídající fyzickou 

zátěž a pravidelně se jí 

věnovat.  

Aplikuje osvojené znalosti 

a dovednosti ve vztahu k 

rizikovým sportům (tj. 

nevyhledává nebezpečné 

činnosti, dbá na osobní 

bezpečnost, nosí ochranné 

pomůcky atd.). 

1 
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Chápe základní 

pravidla sportovních 

her a bezpečného 

sportování. 

ze strany 

vyučujících, 

městské policie 

při pohybu 

po dopravních 

komunikacích, 

přechodu přes 

vozovku 

apod.) Umí 

respektovat 

pravidla 

silničního 

provozu při 

sportech (jízdě 

na kole, 

kolečkových 

bruslích či 

míčových 

krách). 

3., 4. Ví, co může udělat 

samo a na co je třeba 

se zeptat rodičů. 

 Zná základní 

předpisy 

pohybu po 

dopravních 

komunikacích, zásady 

bezpečné chůze a 

přecházení 

přes vozovku. 

Chápe pravidla 

chování při cestování 

v jednotlivých 

dopravních 

prostředcích. 

Ví, že si nesmí 

sednout 

k cizímu člověku do 

auta. 

Zná zásady a 

doporučení 

bezpeční jízdy na 

kole. 

 Ví, co jsou to 

reflexní 

prvky a jak je správně 

používat. 

Chápe zásady 

správného přecházení 

přes vozovku 

Používá své 

znalosti 

ohledně školního 

řádu a dodržuje 

pravidla 

slušného 

chování k sobě, 

k druhým 

lidem i školnímu 

a veřejnému 

majetku. 

Umí 

identifikovat 

potencionální 

nebezpeční ve 

sportu 

či dopravním 

provozu. 

Organizuje své 

chování 

vzhledem k 

dodržování 

pravidel 

v silničním 

provozu. 

Umí rozlišit a 

respektovat 

pravidla 

bezpečnosti 

chování v 

různých 

Aplikuje osvojené znalosti 

a dovednosti v oblasti 

dodržování pravidel 

bezpečného 

chování v silničním 

provozu. 

Je způsobilé respektovat 

dopravní předpisy v 

silniční 

i železniční dopravě (např. 

registruje výstražný zvuk. 

signál, červené světlo na 

semaforu, 

nestrká se s kamarády 

na nástupišti/zastávce, 

nenaskakuje do 

rozjíždějícího 

se vlaku, vystupuje až 

po úplném zastavení vlaku 

apod.). 

 Aplikuje dosažené 

znalosti 

a dovednosti týkající 

se správného použití 

reflexních 

prvků při konkrétních 

situacích (tzn. nosí je na 

svém batohu, při sportu či 

pohybu na méně osvětlené 

komunikaci). 

Zvládne správně používat 
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(na křižovatce s i bez 

semaforu, 

v pěší zóně, městské 

či 

obytné části obce). 

Ví, že je povinné 

nosit 

přilbu při jízdě na 

kole, kolečkových 

bruslích, lyžování 

a dalších sportech. 

Chápe zásady a 

doporučení 

pro bezpečný kontakt 

se zvířaty. 

Identifikuje, který 

hmyz může být pro 

člověka nebezpečný. 

Chápe příčiny, proč 

zvíře napadne člověka 

(boj o teritorium, 

dominantní pozici, 

obrana mláďat, 

samice 

apod.) 

Zná zásady, jak 

předcházet napadení 

zvířetem. 

Ví, jak se má 

zachovat při napadení 

zvířetem. 

Ví, co je to „želví 

pozice“ a k čemu 

může být užitečná. 

Zná linky tísňového 

volání. 

dopravních 

prostředcích. 

Uplatňuje 

používání 

reflexních prvků 

a ochranných 

pomůcek při 

sportu či 

pohybu v silniční 

dopravě. 

Používá svých 

znalostí 

tak, aby odhadlo, 

který 

sport je pro něj 

vhodný, 

a dle toho si 

zvolí přiměřenou 

pohybovou 

aktivitu. 

Uplatňuje 

stanovená 

pravidla ve 

sportu. 

Organizuje své 

chování 

při sportu a 

outdoorových 

aktivitách tak, 

aby 

neohrožovalo 

sebe ani ostatní. 

Umí se chovat 

zodpovědně 

a férově při 

sportovních 

utkáních. 

Umí si při 

pobytu v přírodě 

zvolit vhodné 

oblečení, 

obutí a ochranné 

pomůcky. 

Respektuje 

nápisy a pravidla 

chování v 

zoologické 

zahradě. 

Umí být opatrné 

v kontaktu 

ochranné pomůcky při 

sportu (chrániče, helmu). 

Je schopno nevyhledávat 

a neprovozovat rizik. 

sporty. 

Aplikuje osvojené 

znalosti, dovednosti a 

postoje ve vztahu ke 

zvířatům a pobytu 

v přírodě (tzn. 

nevyhledává 

nebezpečná místa, nekrmí 

zvířata v ZOO, nehladí 

cizí zvířata, nevstupuje na 

jejich území apod.). 

Zvládne zavolat 

v případě problému na 

linku tísňového volání. 
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se zvířaty, v 

přírodě 

a chránit se. 

Uplatňuje rychlé 

a pohotové 

jednání při 

napadení 

sebe či druhé 

osoby 

zvířetem. 

5., 6. Ví, jak se má chovat 

ve škole při hodině a 

o přestávkách. 

Chápe školní řád a 

pravidla 

slušného a 

bezpečného 

chování. 

Rozlišuje pravidla 

chování na hřišti, v 

tělocvičně, v šatně či 

ve školní družině. 

Ví, co je smyslem 

těchto pravidel a proč 

jsou užitečná. 

Ví, jak lze předcházet 

úrazům doma, ve 

škole a při sportu. 

 Identifikuje, které 

předměty 

mohou být doma či 

ve 

škole nebezpečné. 

Ví, jak lze pracovat 

s potenc. 

nebezpečnými 

předměty. 

Identifikuje místa, 

kde 

lze bezpečně 

sportovat 

(tj. jezdit na kole, 

kolečkových 

bruslích, skateboardu 

apod.). 

Zná zásady, jak 

pečovat 

o své jízdní kolo, aby 

bylo 

funkční. 

Uplatňuje zákl. 

etické 

normy ve vztahu 

k druhým 

lidem a 

dodržování 

školního 

řádu. 

 Umí se chovat v 

souladu 

s dopravními 

předpisy. 

Používá pravidla 

bezpečného 

chování při hře 

a pobytu venku. 

Organizuje své 

činnosti, 

tak aby 

eliminovalo 

možná 

rizika v 

dopravním 

provozu 

– při přecházení 

cest, 

jízdě na kole či 

kolečkových 

bruslích apod. 

 Umí rozpoznat 

potencionálně 

nebezpečné 

činnosti 

a předměty. 

Realizuje 

bezpečnou 

manipulaci s 

domácími 

spotřebiči 

a pot. 

 Aplikuje své znalosti 

a dovednosti ve vztahu vl. 

bezpečnosti a 

přizpůsobuje 

tomu chování ve škole, 

doma a v silničním 

provozu. 

Je způsobilé předcházet 

úrazům a zraněním 

pomocí 

preventivních opatření. 

Zvládne aplikovat své 

znalosti a dovednosti ve 

výběru vhodného místa 

ke sportu – tj. umí si najít 

ve svém okolí 

cyklostezku, 

klidnou komunikaci či 

park, 

hřiště, stadion apod.). 

Zvládne pravidelně 

pečovat 

např. o své jízdní kolo 

(např. pravidelně 

kontroluje 

funkčnost brzd, seřízení 

přehazovaček, světla, 

odrazky, 

pneumatiky, atd.). 

Aplikuje dosažené 

znalosti, 

postoje a dovednosti 

v oblasti bezpečného 

sportování 

(nepřeceňuje své 

síly, nenutí se k 

extrémnímu 

výkonu, sportuje na 

vyhrazených 

místech, dodržuje 

3 
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 Chápe, jak lze 

předcházet 

úrazům a nehodám 

při 

sportu, v přírodě, 

pohybu 

ve městě či 

dopravním 

provozu. 

 Ví, jak správně 

ošetřit 

drobná poranění. 

Zná základy první 

pomoci. 

Ví, na koho se může 

obrátit v případě 

poranění 

či úrazu. 

nebezpečnými 

předměty doma i 

ve škole. 

Organizuje si 

svůj čas na 

aktivní i pasivní 

odpočinek 

a regeneraci. 

Umí pečovat o 

své sportovní 

pomůcky a 

udržovat 

jejich funkčnost. 

Používá svých 

znalostí 

o zdraví a 

pravidelně si 

udržuje dobrou 

fyzickou 

kondici. 

Umí poskytnout 

první 

pomoc a 

vyhledat 

příslušnou 

odbornou pomoc 

v případě vlastní 

nebo cizí 

potřeby. 

předepsaná pravidla, volí 

vhodné oblečení a obuv, 

nosí ochranné pomůcky, 

atd.). 

Dokáže poskytnout první 

pomoc v případě nutnosti. 

7., 8., 

9. 

 Rozumí významu 

důležitých 

dopravních značek. 

Vnímá své zdraví 

jako 

hodnotu. 

Chápe význam 

prevence 

úrazů a zranění 

v kontextu vlastního 

života a osobních 

hodnot. 

Zná důsledky a trvalé 

následky úrazů ve 

sportu a dopravě. 

Chápe rizika a zdrav. 

Dopady vrcholového 

sportu. 

Zná svoje limity ve 

sportování. 

Ví, jaký sport je pro 

Organizuje své 

chování 

ve vztahu k 

dodržování 

dopravních 

předpisů. 

 Umí poznat 

základní 

dopravní značky. 

Uplatňuje 

pravidla 

bezpečného 

chování ve 

sportu 

a v dopravě. 

Umí odhadnout 

své 

tělesné 

schopnosti a 

výkon 

ve sportu. 

Je schopno aplikovat 

znalosti a dovednosti v 

oblasti 

bezpečného chování 

v silničním provozu. 

Má jasně profilované 

postoje a hodnoty ve 

vztahu 

k vlastnímu zdraví. 

 Aplikuje osvojené 

znalosti, 

postoje a dovednosti ve 

vztahu ke sportu (tj. 

vyhýbá se rizikovým 

sportům, nosí přilbu a 

ochranné pomůcky, 

je dostatečně opatrné 

apod.). 

Je způsobilé provozovat 

sport na sobě vyhovující, 

individuální úrovni. 

2 



 44 

něj vhodný. 

Zná místa, kde se dá 

tento sport bezpečně 

provozovat. 

Ví, jak se má 

zachovat 

v nouzové a život 

ohrožující situaci. 

Ví, že je zakázáno jet 

na kole či motocyklu 

pod vlivem alkoholu 

a jiných návykových 

látek. 

 Má k dispozici 

kontakty 

na dětské lékaře a 

zdravotnická 

zařízení ve svém 

okolí. 

Organizuje své 

sportovní 

aktivity a 

pravidelně je 

zařazuje do 

svého denního 

programu. 

Respektuje své 

tělesné 

limity a výkon 

ve sportu. 

Umí si vybrat 

vhodný 

sport a místa, 

kde jej může 

bezpečně 

praktikovat. 

Používá své 

znalosti 

ve správném 

postupu při 

dopravní nehodě. 

Umí poskytnout 

první pomoc 

a vyhledat 

odbornou 

lékařskou pomoc 

v případě 

potřeby ošetření. 

Realizuje 

bezpečnou 

jízdu na kole a 

neřídí motorku 

pod vlivem 

alkoholu 

a návykových 

látek. 

 Je schopno identifikovat 

potencionální nebezpečí 

a přizpůsobit svoje 

chování 

konkrétní krizové situaci. 

Je způsobilé poskytnout 

první pomoc či 

zprostředkovat 

kvalifikovanou zdrav. 

péči. 

Je schopno neprovozovat 

sport či jízdu na kole 

a motocyklu pod vlivem 

alkoholu a jiných návyk. 

látek. 

 

 

 PREVENCE 

PROJEVŮ RASISMU 

A XENOFOBIE 

   

Ročník Znalosti Dovednosti Způsobilosti Hodinová 

dotace 

1., 2. ---------- --------- ---------- 0 

3., 4. Má základní informace 

o národnostních 

menšinách, které žijí na 

našem území. 

Ví, že každý člověk má 

 Uplatňuje 

osvojené 

znalosti a postoje 

ve vztahu 

k příslušníkům 

Má jasně profilované 

postoje tolerance a 

respektu 

k odlišným etnickým 

skupinám. 

1 
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stejná práva bez ohledu 

na své názorové, 

náboženské či 

politické přesvědčení. 

Rozlišuje různé způsoby 

života, odlišné názory, 

myšlení a vnímání světa. 

Rozumí tomu, že všechny 

etnické skupiny si jsou 

rovnocenné a žádná rasa 

není nadřazená nad jinou. 

 Identifikuje společné 

a rozdílné rysy svojí 

kultury s kulturou určité 

národnostní menšiny. 

Chápe odlišnosti a 

specifika dané etnické 

skupiny jako obohacující 

a přínosné pro naše 

kulturní prostředí – 

nikoliv jako zdroj 

konfliktů. 

Rozpozná projevy 

rasismu 

a xenofobie ve svém 

okolí. 

jiné etnické 

skupiny či 

národnostní 

menšiny a vnímá 

je jako 

plnoprávné a 

rovnocenné 

spoluobčany. 

 Umí ocenit 

individualitu 

své osobnosti i 

svého spolužáka. 

Umí vytvářet 

rovnocenné 

a přátelské 

vztahy. 

Uplatňuje snahu 

porozumět 

kulturním, 

sociálním 

a individuálním 

odlišnostem 

dětí z jiné etnické 

skupiny. 

Respektuje 

názory, práva 

a potřeby 

druhých lidí. 

Umí projevit svůj 

názor. 

Používá v 

komunikaci 

dostatek prostoru, 

tak aby 

mohl druhý 

člověk otevřeně 

vyjádřit své 

emoce, názory 

a postoje. 

Umí přijmout 

druhého 

člověka jako 

osobnost se 

stejnými právy. 

Je schopen 

realizovat 

modelově různou 

formu 

pomoci svému 

spolužákovi, 

Je způsobilé 

aplikovat 

své znalosti a 

dovednosti 

v chování k 

příslušníkům 

jiné etnické skupiny 

či národnostní 

menšiny. 

Aplikuje 

komunikační 

dovednosti 

ve vztazích s dětmi 

z odlišné etnické 

skupiny 

(např. pomůže 

spolužákovi, 

který má problémy s 

výslovností 

či gramatikou, 

používá 

neverbální 

komunikaci aj.) 

Spolupracuje s 

druhými 

dětmi při společných 

úkolech 

ve škole. 

Aplikuje osvojené 

znalosti, 

dovednosti a postoje 

v chování k tělesně 

slabšímu, 

handicapovanému či 

jinak soc. 

znevýhodněnému 

spolužákovi. 

Je schopno se 

inspirovat 

odlišnostmi druhých 

lidí 

a aplikovat je do 

svého 

života. 



 46 

který má 

problémy kvůli 

své etnické či 

náboženské 

příslušnosti. 

5., 6. Zná hlavní rysy chování, 

kulturní tradice a 

odlišnosti 

etnických menšin, které 

žijí 

v české a evropské 

společnosti. 

Chápe individ. rozdílnosti 

v chování a jednání lidí 

z jiné národnostní 

menšiny. 

Pozná projevy a náznaky 

rasové nesnášenlivosti či 

intolerance ve své třídě 

a škole. 

Zná příčiny vzniku a 

dopady 

rasismu v dějinách 

lidstva. 

Uvědomuje si svou 

vlastní 

kulturní identitu, tradice 

a hodnoty. 

Rozumí specifickým 

odlišnostem v chování a 

životě příslušníků 

národnost. menšin. 

Ví, jak se má zachovat 

v případě podezření na 

projevy intolerance, 

xenofobie 

či rasismu ve svém okolí 

(třídě, škole, vrstevnické 

či 

referenční skupině). 

Má k dispozici kontakty 

na příslušnou osobu ve 

škole či v poradně 

zabývající 

se problematikou národ. 

menšin. 

Umí identifikovat 

projevy 

či náznaky 

rasismu a 

xenofobie. 

Používá svých 

znalostí 

o kultuře, aby 

mohlo porozumět 

kulturně 

specifickým 

rozdílům určité 

etnické 

skupiny či 

minority. 

Umí odlišit 

negativní 

projevy 

příslušníků dané 

kultury od jejich 

tradičních 

zvyků (hlučnost 

vs. spontaneita 

chování). 

Uplatňuje 

toleranci 

v přístupu ke 

specifickým 

zájmům, názorům 

a projevům 

příslušníků z 

odlišné 

etnické skupiny. 

Je dostatečné 

empatické. 

Umí naslouchat 

druhým. 

Uplatňuje svá 

práva v souladu s 

právy druhých 

lidí. 

Umí podpořit 

svého spolužáka 

z jiné etnické 

skupiny 

Má jasně profilované 

postoje, znalosti a 

dovednosti 

k projevům rasismu 

a xenofobie ve své 

třídě 

a soc. prostředí. 

Aplikuje znalosti a 

komunikační 

dovednosti ve spol. 

životě s příslušníky 

odlišné 

kultury. 

Spolupracuje s dětmi 

z jiných etnických 

skupin 

a národ. menšin ve 

své třídě 

(podílí se na 

příznivém klimatu 

ve třídě, vytváří 

podpůrnou 

atmosféru apod.). 

Je schopno aplikovat 

pozitivní postoje ve 

vztahu 

k příslušníkům jiných 

etnických 

skupin. 

Zvládne rozvíjet 

pocity 

a vědomí 

sounáležitosti 

s jinými národ. 

menšinami. 

Je schopno být 

aktivní dle svých 

možností v oblasti 

prevence rasismu, 

xenofobie, 

nedodržování 

lidských 

práv. 

Je způsobilé nést 

zodpovědnost 

1 
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a zapojit ho do 

školního 

kolektivu. 

Realizuje se v 

prevenci 

vzniku a potírání 

projevů 

rasismu a 

xenofobie ve své 

třídě a škole. 

Umí zohlednit 

práva 

a potřeby 

minoritních 

skupin. 

Uplatňuje smysl 

pro spravedlnost 

a solidaritu. 

za své společenské 

jednání. 

7., 8., 

9. 

Má dostatek informací 

o různých etnických 

skupinách 

žijících v české a 

evropské 

společnosti. 

Chápe v obecných 

souvislostech 

zdroje odlišnosti 

projevů, chování a 

jednání 

lidí z různých etnických 

skupin či minorit. 

Zná principy civilizované 

a demokratické 

společnosti. 

Zná Listinu základních 

práv a svobod a Úmluvu 

o právech dítěte. 

Rozumí významu 

globalizace 

v moderní společnosti. 

Chápe příčiny a důsledky 

diskriminace, xenofobie 

a rasismu. 

Rozumí významu 

integrace jedince z 

minoritní skupiny 

do majoritní populace. 

Ví, jak se bránit 

předsudkům a negativním 

stereotypům 

Umí racionálně 

zhodnotit 

a kriticky 

posoudit kladné 

a záporné 

vlastnosti 

příslušníků 

určité národnostní 

menšiny. 

Používá kritické 

myšlení. 

Umí si vytvořit 

objektivní 

názor a nezávislý 

postoj. 

 Realizuje 

komunikaci se 

svými vrstevníky 

a mladými 

lidmi na bázi 

vzájemného 

porozumění, 

tolerance 

a otevřeného 

jednání. 

Umí vytvářet 

přátelské, 

rovnocenné a 

důvěrné 

vztahy. 

Respektuje 

fyzické a 

 Aplikuje osvojené 

znalosti 

a dovednosti, postoje 

v chování k 

příslušníkům 

odlišných etnických 

skupin. 

Spolupracuje při 

řešení 

problémů s rasismem 

či xenofobii ve svém 

okolí. 

Je schopno 

reflektovat 

a respektovat 

zvyšující se 

sociokulturní 

rozmanitost 

v našem prostředí. 

Zvládne rozvíjet 

vztahy 

s druhými bez ohledu 

na jejich etnický, 

sociální či 

náboženský původ. 

Dokáže uplatnit cizí 

jazyk 

jako prostředek 

komunikace 

s příslušníky jiné 

etnické 

skupiny a jako nástroj 
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vůči příslušníkům 

etnických menšin. 

psychické 

odlišnosti lidí z 

jiných 

etnických skupin. 

Používá znalostí 

o zázemí a soc. 

podmínkách 

příslušníků 

národnostních 

menšin a umí je 

pochopit 

a tolerovat. 

Umí vnímat 

sám/a sebe 

Jako 

právoplatného 

občana 

naší společnosti a 

orientovat 

se v pluralitní 

společnosti. 

celoživotního 

vzdělávání. 

Je schopno využívat 

interkulturních 

kontaktů 

k obohacení sebe i 

druhých. 

 

 

 PREVENCE RIZIK 

SPOJENÝCH 

S PŮSOBENÍM SEKT 

A ČLENSTVÍ V NICH 

   

Ročník Znalosti Dovednosti Způsobilosti Hodinová 

dotace 

1., 2. --------------------- ----------------- ------------- 0 

3., 4. Dokáže uplatnit cizí 

jazyk 

jako prostředek 

komunikace 

s příslušníky jiné etnické 

skupiny a jako nástroj 

celoživotního 

vzdělávání. 

Je schopno využívat 

interkulturních kontaktů 

k obohacení sebe i 

druhých. 

Má kritické 

myšlení. 

Je přirozeně 

zvídavé. 

Umí si najít svůj 

způsob 

sebevyjádření. 

Umí aktivně 

projevit 

vlastní iniciativu. 

 Realizuje 

přiměřený kontakt 

se svými 

vrstevníky. 

Zvládne uznat a 

ocenit skutečnou 

autoritu. 

Je schopno se 

vyrovnat 

s pocitem viny. 

Dokáže projevit svůj 

nesouhlas s názorem 

referenční 

skupiny. 

Má jasně 

profilované 

postoje, hodnoty, 

znalosti 

a dovednosti ve 

vztahu k vrstevnické 

skupině (tj. cení si 

svou hodnotu, 

nepodléhá 

skupinovým tlakům 
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apod.). 

5., 6.  Zná alespoň některé 

církve, 

které jsou v ČR státem 

uznané a registrované a 

zná 

příklady skupin 

považovaných 

za sekty. 

Zná tyto sekty a jejich 

pravidla. 

Chápe, že určité 

náboženské 

přesvědčení a praktiky 

mohou být nebezpečné. 

Ví, jak se projevuje 

skutečná a falešná 

autorita 

a rozumí rozdílu mezi 

autoritou a 

autoritářstvím. 

Ví, kde má svoje hranice 

– 

tj. kam až je možné 

připustit 

druhé a kam už ne. 

Zná možnosti, jak se 

bránit nátlaku ze strany 

druhých. 

Ví, jak se má zachovat 

v konfliktních situacích. 

Má schopnost 

analytického 

a racionálního 

myšlení. 

Umí se samostatně 

rozhodovat. 

Přijímá 

zodpovědnost za 

své jednání. 

B) Je odolné vůči 

konfrontaci. 

Umí poznat pravou 

autoritu od falešné. 

Používá své 

znalosti 

o psych. 

manipulaci a umí 

rozpoznat její 

projevy. 

Umí přijmout 

názor 

druhého a přitom si 

uchovat vlastní 

přesvědčení. 

Uplatňuje postupy, 

jak se 

vyrovnat s 

potřebou samoty 

a soc. izolace. 

Je schopno logicky 

argumentovat. 

Je způsobilé 

nepodléhat 

kolektivnímu 

myšlení, 

založenému 

na nátlaku. 

Dokáže se vyrovnat 

s komplexem 

méněcennosti. 

Je schopno 

projevovat 

vlastní snaživost a 

aktivitu. 

Je způsobilé odolat a 

čelit 

psych. manipulaci. 

Zvládne se 

orientovat ve 

svých potřebách a 

cílech. 

Je schopno pracovat 

se 

sklony k soc. 

izolaci. 

1 

7., 8., 

9. 

Má dostatečný přistup 

k novým informacím a 

objektivním 

info. zdrojům. 

Chápe v obecné rovině 

význam dogmat a 

církevních pouček. 

Ví, jaké metody a 

strategie 

používají příslušníci sekt 

k získání nového člena. 

Zná rizika spojená se 

vstupem do některé 

sekty. 

Ví, že určité rituály 

a sexuální praktiky 

nejsou 

slučitelné s náboženským 

přesvědčením. 

Umí pracovat s 

novými 

informacemi. 

Je flexibilní v 

myšlení. 

Umí si vytvořit 

vlastní názor. 

Má jasně 

formulované 

své životní cíle, 

priority a plány do 

budoucna. 

 Má dostatečně 

rozvinuté 

zdravé 

sebevědomí. 

Používá adekvátní 

hodnocení 

závažnosti 

Aplikuje osvojené 

znalosti, 

dovednosti a 

hodnoty 

ve vztahu k vlastní 

filosofii 

a osobním cílům. 

Je schopno přijmout 

svoje negativní 

vlastnosti 

a vyrovnat se s 

pocitem viny 

za drobné 

prohřešky. 

Zvládne naplnit 

potřebu výlučnosti a 

nadřazenosti ve 

spol. přijatelných 

aktivitách. 
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 Zná v obecné rovině 

projevy a změny 

chování, 

které mohou být spojeny 

se členstvím v sektě. 

Má k dispozici kontakt 

na 

odpovědnou osobu ze 

své 

školy, na kterou se může 

v případě ohrožení 

sektou 

obrátit. 

negativního 

činu a dopadů 

svého 

jednání. 

Umí se vyrovnat 

s pocitem 

prázdnoty a 

frustrace. 

Realizuje se ve 

školních 

a mimoškolních 

aktivitách 

a umí se obrátit na 

příslušnou 

osobu v případě 

potřeby 

pomoci. 

Je schopno žít podle 

svých přesvědčení a 

vyhnout se 

nebezpečnému 

chování druhých. 

Je způsobilé si 

vytvořit 

sociální zázemí a 

podpůrnou 

soc. síť. 

Dokáže pracovat 

s technikami 

relaxace a meditace, 

tak aby se vyrovnalo 

s úzkostí a tendencí 

uniku 

z reality. 

 

 

 PREVENCE 

SEXUÁLNÍHO 

RIZIKOVÉHO 

CHOVÁNÍ 

   

Ročník Znalosti Dovednosti Způsobilosti Hodinová 

dotace 

1., 2, -------------- --------------- ----------------- 0 

3., 4. Ví, že existuje 

sexuální 

chování a rozumí 

pojmu sexualita u sebe 

i u druhých lidí. 

Vnímá sexualitu jako 

přirozenou součást 

života. 

Ví obecně, jak vzniká 

a rodí se dítě. 

Zná, jak funguje lidské 

tělo. 

Chápe, že existují 

biologické, psychické 

a sociální rozdíly mezi 

chlapci a dívkami. 

V obecné rovině zná 

Rozdíly 

mezi„mužskými“ 

a „ženskými“ vzorci 

chování. 

Přiměřeně se 

zajímá se o 

lidskou 

reprodukci. 

Umí mluvit o 

svém těle 

bez rozpaků a 

pocitu studu. 

Umí reagovat na 

zvědavost 

sebe i druhých. 

 Uplatňuje 

samostatné 

rozhodování. 

Umí na své 

úrovni 

komunikovat 

o sexualitě. 

Realizuje 

možnosti řešení 

problémů se 

vztahy k blízkým 

lidem. 

Umí projevit 

Je schopno si vyhledat 

potřebné informace, které 

potřebuje vědět. 

Je způsobilé dodržovat 

základní hygienu a péči 

o tělo. 

Je schopno činit 

informovaná 

rozhodnutí. 

 Zvládne se zeptat svého 

učitele na otázky týkající 

se sexuality a 

reprodukce. 

Je schopno aplikovat 

osvojené znalosti a 

dovednosti 

do modelových situací 

sexuálního chování. 
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souhlas 

i nesouhlas v 

záležitostech 

týkajících se 

zdraví a těla. 

5., 6. Zná rozdíly mezi 

průběhem dospívání u 

dívek a u chlapců. 

Identifikuje primární 

a sekundární pohlavní 

znaky. 

Chápe tělesné a 

duševní 

charakteristiky/rozdíly 

příslušníků stejného a 

opačného pohlaví. 

Ví, jak probíhá zdravý 

menstruační cyklus. 

A) Pozná u sebe 

problémy 

s menstruací a pohl. 

orgány. 

Ví, že existuje a jak se 

projevuje u žen 

premenstruační 

syndrom. 

Rozumí svým emocím 

a prudkým změnám 

nálad. 

Chápe, jak probíhá 

vývoj dítěte uvnitř 

matky. 

Identifikuje, které věci 

mohou poškodit plod. 

Uvědomuje si rizika 

spojená s interrupcí. 

Ví, kdy je člověk zralý 

pro sexuální styk. 

Chápe, že masturbace 

není škodlivá a zdraví 

nebezpečná. 

Ví, jak se má chovat 

k osobám opačného 

pohlaví. 

Rozlišuje mezi 

odbornými 

a nedůvěryhodnými 

zdroji informací 

popisujících 

sexuální chování a 

Umí identifikovat 

pohlavní 

rozdíly mezi 

chlapci 

a dívkami. 

Uplatňuje získané 

znalosti 

v přístupu k 

vlastnímu tělu. 

Umí respektovat 

druhé 

lidi a jejich 

osobní svobodu. 

Uplatňuje 

odpovídající 

sociální a 

genderové role. 

Používá osvojené 

znalosti ve vztahu 

ke svému 

fyzickému 

i duševnímu 

zdraví a péči 

o tělo. 

Umí porozumět 

svým emocím a 

kontrolovat je. 

Má dostatečně 

rozvinutou 

sebekontrolu. 

Umí odmítnout 

projevy 

náklonnosti, které 

jsou mu 

nepříjemné. 

Uplatňuje etické a 

morální 

hodnoty týkající 

se sex. chování 

a mezilidských 

vztahů. 

Používá dosažené 

znalosti 

o vhodném 

chování v 

Je schopno vytvářet 

hodnotné osobní vztahy. 

Dokáže být věrné ve 

vztahu k blízkému 

člověku. 

Zvládne se vyrovnat 

s urážkou a odmítnutím. 

Umí přijmout 

kompliment. 

Aplikuje osvojené 

znalosti, 

dovednosti a postoje ve 

vztahu k příslušníkům 

stejného i opačného 

pohlaví. 

Dokáže uspokojit svou 

touhu po nových 

zážitcích a vzrušení 

nerizikovým 

způsobem chování. 

Je schopno klidně mluvit 

o mezilidských vztazích 

a sexuálním chování. 

Spolupracuje při výuce 

sexuální výchovy a klade 

otázky, které jej zajímají. 

Zvládne přijít za svým 

učitelem/školním 

psychologem 

a požádat o pomoc 

v problémech s 

prožíváním 

dospívání či vývoje sex. 

chování. 

Je schopné si zjistit 

odpovědi 

na své otázky týkající se 

sexuality v 

důvěryhodných 

zdrojích. 

Zvládne aplikovat 

dosažené 

znalosti a dovednosti 

v přístupu k médiím a 

skupině 

2 
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proces 

dospívání. 

Ví, že je zakázáno 

(a proč) navštěvovat 

erotické 

stránky na internetu 

a sledovat filmy 

označené 

jako nevhodné pro děti 

a mladší 18 let. 

Rozumí tomu, proč je 

dětem zakázáno číst či 

nosit do školy 

pornografické 

časopisy 

a jiný podobný 

materiál. 

Má k dispozici 

dostatečně 

odborné a vzhledem 

k věku relevantní 

informační zdroje. 

Ví, koho ve škole 

může požádat o radu 

v oblasti sexuálního 

chování. 

interakcích 

s druhými lidmi. 

Umí si najít 

potřebné 

informace 

ohledně 

dospívání, 

vývoje sexuality a 

sex. chování 

v seriózních 

zdrojích. 

Realizuje získané 

znalosti 

o sex. chování v 

přístupu 

k médiím 

(internetu a 

televizi). 

Je odolné vůči 

tlaku 

vrstevníků. 

Umí si obhájit 

vlastní názory a 

postoje ve vztahu 

k sexualitě. 

Má osvojeny 

základní 

etické a morální 

principy 

týkající se 

sexuálního 

chování 

a mezilidských 

vztahů. 

Umí pracovat s 

potřebou 

vyhledávání 

nových zážitků 

a „zakázaného 

ovoce“. 

Uplatňuje 

strategie řešení 

problémů se 

sexuálním 

chováním a umí 

vyhledat 

odbornou pomoc 

v případě 

potíží s vlastní 

sexualitou. 

vrstevníků. 

Je schopno doporučit 

kamarádovi/spolužákovi, 

kam se může obrátit o 

radu 

v oblasti sex. chování. 

Je způsobilé disponovat 

odpovídajícími znalostmi 

a dovednostmi 

potřebnými 

pro úspěšný vstup do 

puberty. 
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7., 8., 

9. 

 Má dostatek 

informací 

o antikoncepčních 

prostředcích. 

Ví, co je to bezpečný 

sex. 

Uvědomuje si rizika 

spojená s nákazou 

virem HIV 

a nemocí AIDS. 

Ví, jak se používá 

kondom. 

Rozumí významu 

prevence 

sexuálně přenosných 

chorob. 

Ví, jak se může chránit 

před sex. přenosnými 

nemocemi. 

Zná způsoby, kterými 

se přenáší virus HIV. 

Ví, jak se nelze 

nakazit. 

Identifikuje rozdíl 

mezi virem HIV a 

nemocí AIDS. 

Má k dispozici přehled 

faktů a mýtů o nemoci 

AIDS. 

Zná postupy, jak se 

léčí pohlavně přenosné 

nemoci. 

Chápe význam a 

výhody plánovaného 

rodičovství. 

Rozlišuje znaky a 

hodnoty 

trvalého partnerského 

vztahu. 

Ví, jak předcházet 

nechtěnému 

těhotenství. 

Zná rizika spojená 

s časným a 

dlouhodobým 

užíváním hormonální 

antikoncepce. 

Ví, jak probíhá porod 

dítěte. 

Zná možnosti 

Rozumí 

srovnávání 

spolehlivosti a 

účinnosti 

jednotlivých 

antikoncepčních 

metod. 

Uplatňuje 

zodpovědné 

chování v oblasti 

sexuality. 

Umí odhadnout, 

který způsob 

antikoncepce 

bude pro něj do 

budoucna 

nejvhodnější. 

Používá své 

znalosti 

a umí poznat 

symptomy sex. 

přenosné nemoci. 

mí poznat 

potencionálně 

sex. rizikového 

partnera. 

Má rozvinutou 

sebeúctu. 

Umí si najít 

potřebné 

informace. 

Používá znalosti z 

rodinné 

výchovy a umí si 

představit, 

co obnáší 

rodičovské 

chování. 

Uplatňuje projevy 

lásky a 

náklonnosti vůči 

druhé osobě. 

Umí si představit, 

jak funguje 

normální 

partnerský 

vztah. 

Uplatňuje své 

kladné 

vlastnosti ve 

Má jasně profilované 

postoje znalosti a 

dovednosti ve vztahu k 

sex. chování. 

Dokáže navazovat 

rovnocenné 

vztahy s jedinci 

opačného pohlaví. 

Je schopno přistupovat 

k lidem nakaženým 

AIDS 

s respektem a 

pochopením. 

Je způsobilé se vyhnout 

sex. Rizikovým 

praktikám. 

Zvládne si uvědomit 

rizika 

spojená s náhodným 

sexem. 

 Dokáže prožít úzkost 

a strach z pohlavních 

nemocí, 

tak aby se vyhnulo sex. 

rizikovému chování. 

Je způsobilé najít si 

relevantní 

a aktuální informace 

o AIDS. 

Má jasně profilované 

svoje postoje k sexualitě, 

lásce, partnerství a 

rodičovství. 

Je schopno prožít 

intimitu 

ve vztahu s druhým 

člověkem. 

Má ujasněné živ. priority 

a postoje ve vztahu k 

plánovanému 

těhotenství a 

rodičovskému 

chování. 

Je schopno si stanovit 

cíle, které budou 

slučitelné 

s profesní i rodičovskou 

rolí. 

Dokáže projevit 

dostatečnou 

4 
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alternativních 

způsobů porodu. 

Ví, kam se obrátit v 

případě 

podezření na nechtěné 

těhotenství. 

Uvědomuje si 

zodpovědnost 

za rozhodnutí mít dítě. 

Ví, co to je orgasmus. 

Zná rozdíly mezi 

mužským a ženským 

orgasmem. 

Chápe, kdy (situace) 

a proč se dostaví 

erekce. 

Ví, že je v dospívání 

běžné mít 

neočekávanou erekci 

či noční poluce. 

Rozumí jednotlivým 

sex. poruchám a 

dysfunkcím. 

Ví, jak se projevují a 

jaké jsou mezi nimi 

rozdíly. 

Má ujasněny představy 

o zdravě fungující 

sexualitě. 

Ví, jaký je vztah mezi 

láskou a sexem. 

Chápe, jaký je rozdíl 

mezi láskou a sex. 

přitažlivostí. 

Ví, že není nemocí 

nebo poruchou 

zamilovat se do 

příslušníka stejného 

pohlaví. 

Chápe, že 

homosexualita 

je přirozená a 

přijatelná 

alternativa sex. 

chování. 

Zná rozdíl mezi 

heterosexuální, 

homosexuální 

a bisexuální orientací. 

Ví, že i heterosexuálně 

vztahu k druhému 

pohlaví. 

Umí prezentovat 

své názory, 

postoje a 

myšlenky 

před skupinou 

vrstevníků. 

Umí identifikovat 

projevy 

nebezpečného 

sex. chování. 

Používá strategie 

odmítnutí 

nedůvěryhodného 

člověka či 

nebezpečné sex. 

aktivity. 

Umí dát najevo 

druhému 

člověku, co se mu 

na něm líbí. 

Uplatňuje 

možnosti jak 

potěšit a 

polichotit 

druhému 

člověku. 

Umí jednat 

asertivně. 

Uplatňuje 

kontrolu nad 

svým sex. 

chováním 

(nevytváří 

nátlak na své 

vrstevníky, 

nenutí je do sex. 

rizikových 

praktik a 

nepřesvědčuje 

k nechtěnému 

sex. styku 

apod.). 

Používá/aplikuje 

strategie, 

jak předcházet 

znásilnění 

a sex. rizikovému 

chování. 

sebeúctu a úctu 

k životu. 

Zvládne diskutovat 

o kontroverzních 

otázkách 

týkajících se vlastní 

sexuality. 

Je schopno se chovat 

zodpovědně a čestně k 

osobám 

opačného pohlaví. 

Má ujasněny své postoje 

ve vztahu k promiskuitě 

a prostituci. 

Zvládne se chovat citlivě 

a pozorně k příslušníkům 

opačného pohlaví. 

Má vytvořeny etické 

normy, hodnoty a 

postoje, o které se může 

opřít při důležitých 

rozhodováních 

v osobním životě. 

Aplikuje osvojené 

hodnoty, postoje, znalosti 

a dovednosti v přístupu 

k homosexuálně 

orientovaným 

lidem. 

Dokáže naslouchat 

druhým. 

Je schopno empatie. 

Je způsobilé jednat 

důstojně s lidmi odlišné 

sex. orientace. 

Zvládne odmítnout 

rizikovou sex. aktivitu a 

nechtěný styk. 

 Dokáže aplikovat 

osvojené strategie 

v prevenci znásilnění  

v konkrétních 

situacích. 

Je způsobilé vyhledat 

pomoc 

lékaře/gynekologa 

v případě zdrav. potíží. 
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orientovaní lidé 

mohou 

za určitých okolností 

mít homosexuální či 

bisexuální 

fantazie a projevy. 

Má k dispozici 

kontakty, 

kam se obrátit a kde 

hledat pomoc v 

případě nejasností 

se svou sex. orientací. 

Nemá strach ani 

stud se přiznat k 

příp. 

homosexuální 

orientaci. 

Má ujasněny 

postoje 

k homosexuálním 

lidem. 

Umí být 

tolerantní vůči 

sexuálním 

menšinám. 

Umí se chovat 

ohleduplně 

k druhým lidem. 

Respektuje 

autonomii 

a osobní práva 

druhých lidí. 

Uplatňuje 

dosažené 

znalosti o 

komunikaci a 

chování 

ve vztazích k 

druhému 

pohlaví. 

Umí požádat 

svého 

pedagoga o radu 

či pomoc 

s problémy 

týkající se 

sexuálního 

chování. 

 PREVENCE V 

ADIKTOLOGII 

   

Ročník Znalosti Dovednosti Způsobilosti Hodinová 

dotace 

1., 2, Ví, že existují 

návykové látky, a 

základní z nich zná. 

Chápe, že některé 

látky, které jsou běžně 

doma, mohou 

být nebezpečné a měly 

by být bezpečně 

skladovány. 

Ví, že je zakázáno 

Umí rozpoznat, 

co je a co 

není poživatelné. 

 Umí doma uložit 

léky na bezpečné 

místo.  

Používá své 

znalosti o 

zásadách 

bezpečného 

Má jasně profilované 

postoje, znalosti a 

dovednosti 

ve vztahu k volně 

dostupným 

lékům (např. v domácí 

lékárničce atd.). 

Aplikuje strategie 

odmítnutí nabídky látky 

nabízené cizí nebo 

2 



 56 

vlastnit některé látky – 

drogy. 

Rozlišuje, že alkohol a 

tabák jsou také drogy, 

přestože není zakázáno 

je vlastnit. 

Ví, že nemá nic 

přijímat a konzumovat 

od cizích osob. 

Vnímá rozdíly mezi 

zdravým životním 

stylem a užíváním 

drog. 

Chápe hodnotu zdraví 

a vidí nevýhody 

špatného zdrav. stavu. 

Zná doporučení, jak 

udržovat duševní 

zdraví a zdravý 

životní styl. 

chování 

– umí poznat 

nevhodná místa 

a vyhnout se jim. 

Uplatňuje 

doporučené 

způsoby, jak 

odmítnout drogu. 

Umí identifikovat 

neznámou 

a potencionálně 

nebezpečnou 

látku. 

Umí pojmenovat 

základní 

rizika spojená s 

užíváním 

alkoholu, tabáku 

a dalších 

drog – včetně 

zneužívání léků. 

Uplatňuje své 

znalosti 

o významu zdraví 

a integruje 

je do svého 

zdravého živ. 

stylu. 

podezřelou osobou. 

Je schopno identifikovat 

a aplikovat znalosti a 

dovednosti ve vztahu 

k rizikovým místům a 

přizpůsobit své 

jednání situaci na 

takových místech. 

Dokáže předcházet 

rizikovým situacím 

(nezdržuje se na 

nebezpečných místech, 

vyhýbá se těmto místům 

v rizikových hodinách, 

aplikuje bezpečnostní 

pravidla pohybu na 

nebezpečných 

místech). 

3., 4. Zná zákony omezující 

kouření, užívání 

alkoholu 

a nelegálních drog. 

Ví o hlavních 

negativních 

(zdravotních a 

společenských) 

důsledcích užívání 

drog. 

Ví, co má udělat, když 

se dozví, že jeho 

kamarád užívá drogy. 

Zná strategie, jak 

odmítnout, když mu 

nabídne drogu 

kamarád/spolužák/ 

rodič/cizí osoba. 

Ví na koho se ve škole 

obrátit v případě 

problémů 

s užíváním návyk. 

Je schopen/a 

korigovat 

své chování na 

základě 

pochopení 

důsledků a zdrav. 

rizik návykových 

látek. 

Má vnitřní 

morální 

přesvědčení, 

že nechce užívat 

drogy. 

Umí nasměrovat 

kamaráda, 

který se dostane 

do problémů s 

užíváním drog. 

Umí odmítnout 

drogu od blízké i 

cizí osoby. 

Realizuje se ve 

Je způsobilé aplikovat 

osvojené znalosti a 

dovednosti v přístupu 

k návykovým látkám (tj. 

zná jejich rizika, dokáže 

odhadnout 

škodlivé zdrav. a sociální 

následky apod.). 

Zvládne aplikovat 

strategie odmítnutí drogy 

nabízené 

od blízké i neznámé 

osoby. 

Je schopno požádat o 

pomoc v případě užívání 

drog a přijít za 

příslušným školním 

metodikem prevence. 

Spolupracuje při řešení 

problémů svého 

kamaráda/ 

sourozence/rodiče, který 

2 
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látek. 

Má přehled o 

organizacích 

poskytujících pomoc 

mimo školu, včetně 

kontaktů 

a telefonních čísel. 

hledání pomoci v 

případě užívání 

drog. 

Umí sám/a 

vyhledat 

odbornou pomoc 

v případě 

problémů s 

užíváním 

návykových 

látek. 

Uplatňuje své 

komunikační 

dovednosti ve 

spolupráci 

se službami 

poskytujícími 

poradenskou 

pomoc. 

má problémy se 

závislostí. 

Zvládne komunikovat 

s pedagogy/psychology 

či policii při vyšetřování 

užívání drog ve škole. 

5., 6. Zná informace o 

jednotlivých 

kategoriích 

návykových 

látek. 

Identifikuje zdravotní 

rizika a škodlivé 

následky 

užívání drog. 

Rozpozná pozitivní a 

negativní účinky 

alkoholu. 

Chápe nebezpečí a 

rizika spojená s 

kouřením tabáku. 

Je informován o 

sociálních 

faktorech a dopadech 

užívání drog. 

 Má přehled o 

možnostech, jak a kde 

trávit volný čas. 

Zná alternativy, jak 

naplnit potřebu 

vyhledávání 

nových zážitků a 

vzrušení. 

Má základní znalosti 

o možnostech a 

úskalích 

komunikace a řešení 

Uplatňuje své 

znalosti o vlivu 

drog na zdraví 

člověka. 

Umí rozpoznat 

uživatele 

drog dle typu 

návyk. látky. 

Umí identifikovat 

rizika spojená 

kouřením tabáku. 

Prokazuje 

schopnosti 

a dovednosti 

odmítnout 

drogu. 

Používá 

konstruktivní 

strategie řešení 

problémů. 

Organizuje si svůj 

volný 

čas vhodným 

způsobem, 

aniž by 

vyhledávalo 

rizikové 

činnosti. 

Umí řešit 

vrstevnické 

konflikty a 

Je způsobilé aplikovat 

osvojené znalosti o vlivu 

drog na zdraví. 

Aplikuje obecné znalosti 

a dovednosti týkající se 

komunikace v oblasti 

mezilidských 

vztahů. 

Zvládá usměrnit projevy 

negativních emocí. 

Je schopno nepodléhat 

depresivní náladě a 

negativním myšlenkám. 

Dokáže používat 

konstruktivní 

postupy řešení 

problémů a sporů. 

Je schopno aktivně 

odpočívat. 

Dokáže preferovat 

skupinu vrstevníků, kteří 

neinklinují k užívání 

návykových látek. 

Je schopné vyhledávat 

takové formy zábavy a 

skupiny, které uspokojí 

potřebu vzrušení a 

nových zážitků, ale 

neinklinují k užívání 

drog. 

Dokáže aplikovat na 

4 
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sporů 

ve vrstevnické 

skupině. 

Zná příklady technik 

jak zvládat stres a 

negativní emocionální 

stavy. Rozpozná, jak 

identifikovat 

skrytou reklamu na 

alkohol a tabák. 

Rozumí pojmu vlastní 

hodnota. 

Rozumí pojmu 

vnímání 

vlastní účinnosti. 

nepodléhat tlaku 

skupiny 

týkajícímu se 

užívání 

návykových látek. 

Ovládá alespoň 

nějakou 

metodu zvládání 

emocí 

a zátěžové 

situace. 

Umí odolat 

tlakům médii 

a kriticky 

posoudit reklamu 

na alkohol a 

tabákové 

produkty. 

Má kladný vztah 

k sobě 

a vlastnímu 

zdraví. 

Uplatňuje 

kontrolu nad 

svými činy a 

vnímá se jako 

aktivní činitel v 

procesu 

řízení vlastního 

života. 

modelových situacích 

vztah mezi zvládáním 

stresu a prožívanou 

úzkostí a návykovými 

látkami. 

Zvládne se adaptovat na 

změny v prostředí a 

flexibilně řešit nové či 

obtížné situace. 

Je schopno řídit svůj 

život a náročné situace 

vnímat jako výzvy. 

7., 8., 

9. 

Zná chemické, 

biologické, 

zdrav. a sociální 

účinky drog. 

Zná základní motivy, 

proč lidé 

experimentují 

s drogami. 

Identifikuje specifické 

účinky návyk. látek na 

mozek a psychické 

procesy a stavy. 

Rozpozná krátkodobé 

a dlouhodobé účinky 

drog na tělesné a 

kognitivní funkce. 

Má znalosti o školních 

předpisech týkajících 

se 

užívání drog. 

 Umí 

identifikovat 

hlavní zdravotní a 

společenské 

dopady užívání 

drog. 

Realizuje se v 

diskuzích 

o rizicích 

návykových látek. 

Zachovává si 

negativní 

postoje k užívání 

drog. 

Umí vysvětlit své 

postoje 

a chování z 

pohledu 

zachování 

a podpory zdraví. 

Aplikuje osvojené 

znalosti a dovednosti, 

postoje 

a hodnoty ve vztahu k 

abstinenci. 

Je schopno odolat tlaku 

vrstevnické skupiny a 

udržovat přátelské vztahy 

navzdory 

určitým rozdílům. 

Dokáže aplikovat 

osvojené znalosti a 

dovednosti vzhledem k 

prevenci a podpoře 

zdraví. 

Je schopné používat své 

znalosti ve vztahu 

k dodržování školních a 

společenských pravidel. 

Zvládne upřednostnit 

2 
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Chápe právní důsledky 

užívání, uchovávání a 

distribuce drog. 

Orientuje se v základní 

trestní problematice 

drog. 

Zná pozitivní vliv 

relaxace, duševní 

hygieny a aktivního 

odpočinku na zdraví. 

Rozumí zásadám 

zdravého životního 

stylu a ví, co obnáší 

jeho realizace. 

Rozumí pojmu vnitřní 

zdroje. 

Má osvojené 

základní 

znalosti o užívání 

drog ve škole. 

Umí se orientovat 

v základní 

právní legislativě 

týkající se 

užívání, držení 

a distribuce drog. 

Vykazuje 

schopnost 

formulovat své 

cíle, hodnoty 

a živ. priority 

neztotožnitelné 

s užíváním drog. 

Orientuje se při 

řešení konfliktu 

spíše na problém 

a jeho řešení než 

na vlastní osobu a 

emoce. 

 Umí pracovat s 

nudou. 

racionální řešení 

problémů před 

impulzivním jednáním. 

Je způsobilé 

komunikovat 

se specializovanými 

službami 

(linka důvěry, krizové 

či kontaktní centrum). 

Dokáže se vyrovnat 

s vlastním pocitem 

selhání a neúspěchem. 

Je schopno vyjádřit své 

pocity různými způsoby 

(tanec, hudba, drama, 

kresba, poezie, próza, 

atd.). 

Je způsobilé si stanovit 

reálné cíle, které vylučují 

užívání drog. 

 

 

 

 PREVENCE 

PORUCH 

PŘÍJMU 

POTRAVY 

   

Ročník Znalosti Dovednosti Způsobilosti Hodinová 

dotace 

1., 2.  ------------ -------------- --------------- 0 

3., 4. Rozumí konceptu 

problémů se 

stravováním. 

Ví, že není správné 

nejíst, když má hlad. 

Zná hlavní zdravotní 

rizika provázející 

hladovění. 

Chápe význam 

pravidelnosti v 

příjmu potravy. 

Má představu o tom, 

jak vypadá zdravé 

jídlo. 

Ví, že některá jídla 

Umí si připravit 

jednoduchou 

zdravou svačinu. 

Organizuje si 

pravidelný 

denní režim a 

životosprávu. 

Snaží se jíst v klidu. 

Důkladně žvýká. 

Umí požádat rodiče 

o zvýšení příjmu 

ovoce a zeleniny. 

Uplatňuje své znalosti 

o zdravé výživě ve 

výběru 

Je schopno jíst 

pravidelně 

a v klidu. 

Aplikuje osvojené 

znalosti, postoje a 

dovednosti ve 

vztahu ke konzumaci 

dostatečného 

množství ovoce 

a zeleniny a příjmu 

tekutin. 

Zvládne preferovat a 

vybrat si čerstvou a 

vyváženou stravu. 

Dokáže mít kladný 
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je 

vhodné jíst častěji a 

jiná méně. 

Ví, že je rozdíl mezi 

tím, když hubne 

dospělý člověk 

(maminka, starší 

sestra) a tím, když 

hubne dítě ve 

vývinu. 

Zná výhody 

pravidelného 

sportování. 

Ví, jak má provádět 

jednoduché 

cviky na protažení 

a posílení těla. 

a konzumaci potravin. 

Umí ocenit význam 

zdraví a dobrého 

tělesného stavu. 

Umí si najít oblíbený 

sport. 

Pravidelně se věnuje 

vybrané tělesné 

aktivitě. 

Umí provádět 

rovnovážná 

cvičení. 

Realizuje se v 

zájmové 

sportovní činnosti. 

postoj ke svému zdraví 

a tělesnému vzhledu. 

Je schopno vnímat 

a ocenit hodnotu 

fyzického 

a psychického zdraví. 

Aplikuje získané 

znalosti, dovednosti a 

postoje ve vztahu ke 

sportu. 

Zvládne jednoduchou 

rozcvičku a 

protahovací 

pohyby. 

Je schopné pravidelně 

cvičit a mít dostatek 

pohybu 

na čerstvém vzduchu. 

5., 6. Ví, že poruchy 

příjmu potravy 

jsou duševní 

nemoci. 

Zná rozdíly mezi 

mentální anorexií a 

mentální bulimií. 

Má informace o 

symptomech 

ortorexie, 

kompulzivního 

přejídání a závislosti 

na jídle. 

Ví, že emocionální 

stav a aktuální 

nálada se podílí 

na množství a typu 

potravy. 

Zná doporučené 

denní dávky 

vitaminů a min. 

látek. 

Identifikuje 

přirozené 

zdroje základních 

živin – sacharidů, 

bílkovin a tuků. 

Ví, jak funguje 

trávicí soustava a 

proces metabolismu 

živin. 

Chápe negativní 

 Umí odlišit projevy 

mentální 

anorexie od mentální 

bulimie. 

Uplatňuje získané 

znalosti o poruchách 

příjmu 

potravy – umí poznat 

na druhém problémy 

s výživou 

a identifikovat 

poruchu 

příjmu potravy, 

odlišit 

somatické projevy při 

nedostatku 

živin a představit 

si, jak vypadá člověk 

trpící 

poruchou příjmu 

potravy. 

Umí si naplánovat 

jídelníček 

s ohledem na svůj 

zdravotní stav a 

energetický výdej. 

Dodržuje osvojené 

stravovací 

a pitné návyky. 

Umí identifikovat 

škodlivé dopady časté 

konzumace 

Je způsobilé 

identifikovat 

rozdíl mezi mentální 

anorexií a bulimií. 

Zvládne nebýt 

úzkostné, 

když sní občas 

„nezdravé“ jídlo. 

Aplikuje znalosti a 

dovednosti 

směrem ke konzumaci 

vyvážených jídel. 

Je schopno nepodléhat 

rychlému střídání 

nutričních doporučení. 

Aplikuje znalosti o 

výživě do svých 

nutričních preferencí. 

Je způsobilé dodržovat 

základní nutriční 

doporučení. 

Zvládne se vyhnout 

jídlům z rychlého 

občerstvení. 

Je schopné si vybrat 

a vyžádat do svého 

jídelníčku 

široké spektrum 

pestrých a čerstvých 

potravin. 

Dokáže méně solit 

a omezit cukr ve 
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následky zvracení na 

fyziologické 

procesy trávicí 

soustavy. 

Ví, kolik kilogramů 

je optimální 

zhubnout za týden/ 

měsíc/půl roku/rok. 

Uvědomuje si 

zdravotní rizika 

hladovění. 

Zná negativní 

důsledky 

intenzivního cvičení. 

Ví, že hubnutí může 

být forma 

návykového 

chování. 

 Chápe nereálnost 

reklam a časopisů 

prezentujících 

extrémně štíhlé 

modelky a modely. 

Zná zdravotní a 

sociální důsledky 

obezity. 

Ví, že užívání 

anabolických 

steroidů není 

efektivní 

a zná jejich škodlivý 

vliv na 

zdraví. 

Ví, na koho se ve 

škole obrátit v 

případě podezření 

na poruchu příjmu 

potravy či nadváhu. 

 Má kontakty na 

školního 

psychologa, 

nutričního 

specialistu, 

metodika prevence. 

Zná výhody dobrého 

zdrav. stavu na 

tělesný výkon 

a psychickou 

činnost. 

jídel z rychlého 

občerstvení. 

Umí odlišit zdravou 

potravinu od té, která 

pouze vypadá zdravě 

(díky 

reklamě), ale není 

nutričně vyvážená. 

Uplatňuje své znalosti 

v přípravě a výběru 

jídel. 

Umí identifikovat 

rizika a zdrav. i 

sociální 

dopady PPP. 

Disponuje přehledem 

kontaktů a informací 

o možnostech 

pomoci s poruchou 

příjmu potravy a je 

schopno 

se na dané 

osoby/instituce 

v případě potřeby 

aktivně 

obrátit. 

Umí odolat tlaku 

médií na přehnaně 

štíhlý vzhled. 

Uchovává si 

racionální 

přístup k hodnocení 

nových 

i současných 

poznatků o výživě. 

Uplatňuje své znalosti 

o vlivu reklamy 

nepodléhá 

extrémním dietám 

a nevhodným 

výživovým směrům. 

Umí identifikovat 

redukční a léčebnou 

dietu 

od zdravého 

stravovacího 

modelu. 

Umí se obrátit na 

kompetentní 

osobu v případě 

výživě. 

Je schopno odříct si 

sladkou a tučnou 

potravinu, pokud 

dodržuje dietní režim 

při redukci nadváhy. 

Má jasně profilované 

postoje, znalosti a 

hodnoty ve vztahu k 

fyzickému vzhledu 

a životních priorit. 

Dokáže ocenit 

jedinečnost svého 

tělesného vzhledu. 

Je schopno odhadnout 

reálné míry a vzhled 

modelů a modelek 

prezentovaných 

v médiích. 

Dokáže neposuzovat 

váhu svých kamarádek 

a nevytvářet 

na ně tlak (např. 

aby zhubly, více se 

podobaly modelkám 

apod.). 

Je způsobilé sledovat 

aktuální trendy ve 

výživě 

a kriticky je 

vyhodnotit. 

Má jasně profilované 

postoje, 

znalosti a dovednosti 

ve vztahu ke 

sportování. 

A) Je schopné věnovat 

dostatečný čas relaxaci 

a uvolnění svalů. 

A) Dokáže zaměřit 

pozornost 

na správné držení těla. 

A) Je schopné usilovat 

o soulad tělesného a 

duševního 

zdraví. 
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problémů s PPP. 

Uplatňuje vytrvalost 

a sílu ve sportu. 

Má zdravý a 

vyrovnaný 

náhled na své 

stravování 

a celkový životní styl. 

7., 8., 

9. 

Zná zásady správné 

životosprávy, 

psychohygieny 

a zdravého životního 

stylu. 

Chápe hodnotu 

vlastního zdraví a 

tělesné pohody. 

Je si vědomo svých 

předností 

a nedostatků 

týkajících 

se vzhledu. 

Ví, jak identifikovat 

poruchy 

příjmu potravy – u 

sebe 

i druhého člověka. 

Zná doporučený 

poměr mezi 

energetickým 

příjmem a 

výdejem/den. 

Chápe doporučený 

poměr esenciálních 

živin v potravě. 

Zná výživovou 

pyramidu. 

Chápe nevýhody 

instantních 

a chem. upravených 

potravin. 

Zná škodlivé dopady 

časté konzumace 

jídla 

z rychlého 

občerstvení. 

Rozumí významu 

zdravé výživy v 

prevenci obezity, 

nemocí zažívacího 

traktu a nádorových 

Umí identifikovat 

nadváhu, obezitu, 

normální hmotnost,  

podvýživu a 

malnutrici. 

Uplatňuje poznatky 

o významu zdraví 

v kontextu duševní 

pohody a životního 

stylu. 

Umí ocenit své 

přednosti týkající se 

fyzického vzhledu. 

Používá techniky 

sebe- 

-monitoringu a umí u 

sebe 

poznat, že má 

problémy se 

stravováním. 

Uplatňuje získané 

poznatky 

o výživě k sestavení 

zdravého jídelníčku. 

Umí se orientovat v 

základních 

výživových 

doporučeních. 

Organizuje své 

chování 

podle předem 

stanovených, 

reálných cílů 

vzhledem ke 

zdravému stravování. 

Umí si vytvořit 

vlastní 

jídelníček na základě 

svých 

tělesných potřeb. 

Realizuje své potřeby 

s ohledem na význam 

Aplikuje své znalosti, 

postoje a dovednosti 

v přístupu k tělesnému 

i duševnímu zdraví. 

Je schopno se vyrovnat 

se svými tělesnými 

nedostatky. 

Dokáže se ocenit za 

dosažený úspěch. 

Vykazuje známky 

kladného 

sebehodnocení. 

Je schopné si 

uvědomovat 

pocit vlastní hodnoty. 

A) Má jasně 

profilované 

postoje, znalosti a 

hodnoty 

směrem ke kvalitnější 

výživě 

– preferuje je více než 

jídla 

typu „junk-food“. 

Dokáže odhadnout 

orientační 

kalorickou hodnotu 

potravin. 

Aplikuje získané 

znalosti a dovednosti 

do svého denního 

režimu a zvládá 

vyvážit podíl tělesné a 

duševní aktivity, práce 

a zábavy, trávení 

aktivního volného 

času a odpočinku. 

Je schopno se zaměřit 

na rovnoměrné 

zvyšování fyzické i 

psychické síly. 

Má jasně profilované 
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onemocnění. 

Zná negativní 

důsledky 

poruch příjmu 

potravy na možnost 

těhotenství a 

celkový 

zdrav. stav. 

Ví, co je Body Mass 

Index a jak spočítat 

jeho hodnotu. 

Zná možnosti, jak 

zdravě zhubnout. 

Uvědomuje si 

nebezpečí rychlého 

zhubnutí a působení 

jo-jo efektu. 

 Chápe, že tělesný 

vzhled není 

ukazatelem 

hodnoty člověka. 

Rozumí reklamním 

spotům 

prezentujícím 

nezdravé potraviny a 

léky na hubnutí. 

zdraví. Umí 

identifikovat rizika a 

dopady PPP na 

zdraví. 

Používá své znalosti o 

rizicích a možnostech 

hubnutí – umí si 

vybrat bezpečný 

způsob redukce 

nadváhy. 

Pravidelně posiluje 

svalstvo a udržuje si 

tělesnou kondici. 

Realizuje nácvik 

posilovacích 

i uvolňovacích cviků. 

Umí koordinovat 

dech při tělesném 

cvičení. 

Používá svých 

znalostí 

o masmediální 

komunikaci 

– umí identifikovat 

věrohodnost 

a validitu informací 

z reklamy. 

postoje, znalosti a 

dovednosti 

ve vztahu ke skupině 

vrstevníků a jejich 

hodnocení (např. 

není ochotno naplnit 

nereálné představy o 

svém vzhledu 

na nátlak kamarádů). 

Je způsobilé rozlišit 

odborná a vědecká 

výživová doporučení 

od laických 

a neprofesionálních 

rad. 

Je schopné nepodléhat 

tlaku médií a 

vrstevnické skupiny. 

Dokáže se vyhýbat 

nutričně nevyváženým 

dietám. 

Je schopno odolávat 

a nepodléhat módním 

trendům ve výživě. 

 

 PREVENCE 

TÝRÁNÍ, 

ZNEUŽÍVÁNÍ A 

ZANEDBÁVÁNÍ 

DĚTÍ 

   

Ročník Znalosti Dovednosti Způsobilosti Hodinová 

dotace 

1., 2. Ví, že není povoleno, 

aby se jej intimně 

dotýkal cizí člověk. 

Chápe, že jej nesmí 

nikdo nutit do toho, 

aby se ono intimně 

dotýkalo druhých 

lidí. 

Rozumí tomu, proč je 

zakázáno intimně se 

dotýkat svých 

spolužáků/žaček. 

Umí odlišit, které 

chování je nevhodné 

a co je zakázáno, aby 

mu činil někdo 

druhý. 

Umí požádat o 

pomoc v případě 

ohrožení nebo 

strachu z týrání a 

sex. zneužívání. 

Používá vhodné 

způsoby, jak na sebe 

přitáhnout pozornost 

odpovídajícím 

způsobem. 

Má jasně profilované 

postoje k autoritám a 

umí 

je uplatnit v 

konkrétních 

situacích. 

Zvládne odmítnout 

nevhodné chování 

blízké i cizí osoby. 

Je schopno udržovat 

osobní a intimní 

hranice ve vztazích se 

svými vrstevníky, 

mladšími i staršími 

kamarády, rodiči, 

1 



 64 

Uplatňuje slušné 

chování ke svým 

spolužákům/ 

žačkám. 

sourozenci a 

příbuznými. 

3., 4. Ví, že existují a jak se 

projevují nejčastější 

sex. poruchy chování 

(pedofilie, zoofilie, 

exhibicionismus atd.). 

Chápe, že to není 

ostuda ani jeho vina, 

když se stane obětí 

týrání či sex. 

zneužívání. 

 Rozumí tomu, proč je 

důležité a pro něj 

užitečné ohlásit 

projevy zneužívání 

svému 

učiteli/školnímu 

psychologovi. 

Má k dispozici 

kontakty na odbornou 

pomoc (linky 

bezpečí, krizová 

centra, PPP, 

střediska pro rodinu 

apod.). 

Ví, jak se projevují a 

jak poznat znaky 

důvěryhodných 

lidí. 

Identifikuje 

potencionálního 

agresora a 

nebezpečnou 

osobu. 

Chápe, že je zakázáno 

krýt agresora a podílet 

se na týrání či sex. 

Zneužívání zvířat/ 

spolužáků/ 

sourozenců. 

Zná možnosti, kam 

nasměrovat 

spolužáka, 

který může mít 

problémy se 

syndromem týraného 

a zneužívaného 

 Používá svých 

znalostí o sex. 

poruchách chování 

a umí identifikovat 

jednotlivé druhy 

v modelových 

situacích. 

Umí rozpoznat 

projevy týrání, 

zanedbávání péče 

a zneužívání. 

Používá strategie 

odmítnutí na 

člověka, který mu je 

nesympatický, 

obtěžuje jej, či 

si vynucuje sex. 

praktiky. 

Posiluje adekvátně 

své sebevědomí. 

Umí si vytvořit 

pohlavní identitu. 

Umí vyhledat 

odbornou 

pomoc (krizové 

centrum, 

PPP, školního 

psychologa či 

lékaře). 

Uplatňuje své 

znalosti o druhých 

lidech v konkrétních 

vztazích - není 

ochotno krýt 

agresora a 

spolupracovat 

s osobou týrající či 

zneužívající 

děti. 

Umí rozpoznat 

znaky cit. vydírání, 

sex. zneužívání 

nebo zanedbávání 

povinné péče u sebe 

i svého spolužáka. 

Je schopno v 

 Má osvojeny etické 

normy, hodnoty, 

postoje, znalosti a 

dovednosti ve vztahu 

k sexualitě a dokáže 

je adekvátně použít 

v daných situacích a 

vztazích. 

Je schopno přiměřeně 

projevovat své emoce, 

sex. chování a vlastní 

atraktivitu – není 

zbytečně vyzývavé, 

koketní, neprovokuje 

své okolí. 

Je způsobilé 

kritického 

myšlení. 

Spolupracuje při 

vyšetřování týrání, 

zanedbávání 

či sex. zneužívání 

sebe, spolužáka nebo 

dítěte ze 

svého okolí. 

Aplikuje získané 

znalosti 

a dovednosti v 

komunikaci 

a mezilidských 

vztazích. 

Je schopno 

identifikovat 

potencionálního 

agresora či 

nebezpečná místa a 

přizpůsobit 

své chování pohybu 

a kontaktu na 

takových místech. 

Má osvojeny 

odpovídající 

soc. role, postoje a 

hodnoty a umí je 

použít v konkrétních 

sociálních interakcích. 

1 
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dítěte (CAN). modelových 

situacích pomoci 

kamarádovi, 

který se stal obětí 

týrání či 

zneužívání – umí 

poskytnout 

emocionální 

podporu, vyhledání 

kontaktů, doporučení 

na odbornou pomoc. 

Dokáže navazovat 

přátelské a 

rovnocenné vztahy. 

5., 6. Zná základní 

dokumenty o právech 

a svobodách dítěte. 

Orientuje se obecně 

v legislativě týkající 

se trestných činů. 

Chápe právní postihy, 

které jsou za týrání 

zvířat, lidí a sex. 

zneužívání dětí. 

Ví, jaké jsou základní 

fyzické, psychické a 

citové potřeby dítěte a 

dospívajícího. 

Chápe, jak se 

projevuje 

syndrom týraného a 

zneužívaného 

dítěte (CAN). 

C) Zná způsoby jak 

pracovat 

se svými emocemi. 

Umí poznat znaky 

týrání, sex. 

zneužívání či 

zanedbávání 

povinné péče u sebe 

i druhého. 

Používá svých 

znalostí 

o trestní legislativě 

týkající se týrání a 

zneužívání dětí. 

Umí rozpoznat 

přiměřený 

a neadekvátní 

tělesný trest. 

Uplatňuje strategie 

asertivního sebe-

prosazení 

ve skupině. 

B) Umí jednat 

rozhodně 

a nezávisle na 

druhých. 

C) Má přiměřené 

požadavky 

na sebe sama i své 

okolí. 

C) Umí ovládat své 

emoce. 

Má osvojeny znalosti, 

dovednosti, postoje a 

hodnoty v přístupu 

k utrpení a bolesti 

druhých – záměrně 

nepůsobí bolest sobě 

ani druhým lidem, 

nechová se 

sebedestruktivně, 

nevyhledává 

slabá místa druhých 

a nezneužívá své 

místo ve skupině 

vrstevníků. 

Dokáže pracovat 

s prožíváním stresu, 

úzkosti 

a frustrace. 

B) Zvládne se ovládat 

v konfliktních 

situacích. 

C) Je schopno 

pracovat se 

svou agresivitou a 

impulzivitou. 

1 

7., 8., 

9. 

Rozumí tomu, jakou 

péči mu mohou rodiče 

vzhledem ke svým 

finančním a časovým 

Možnostem 

poskytnout. 

Zná znaky 

rodičovského 

týrání, zanedbávání či 

sex. zneužívání u sebe 

Umí identifikovat 

hranice bezpečného 

vztahu rodič–dítě. 

Uplatňuje strategie 

odmítnutí na 

neslušné návrhy, 

nepřiměřené nebo 

sexuální 

požadavky, které 

překračují 

Zvládne identifikovat 

hranice vztahu se 

svými rodiči. 

Dokáže jednat citlivě 

a důstojně s druhými 

lidmi. 

Má osvojeny základní 

hodnoty – pocity 

jistoty a bezpečí a umí 

je uplatnit 

1 
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i ostatních dětí. 

Chápe, jak funguje a 

projevuje se zdravá 

sexualita. 

Má přehled o 

jednotlivých 

sex. poruchách a 

dysfunkcích. 

Ví, že je nutné ohlásit 

ve škole nebo na 

policii projevy 

týrání či sex. 

zneužívání 

u sebe či svého 

spolužáka/ kamaráda. 

Zná strategie a 

techniky, 

jak se bránit 

vyhrožování, 

cit. vydírání, 

zesměšňování, 

nátlaku a snaze o 

manipulaci. 

Ví, jak předcházet 

znásilnění. 

Zná zásady asertivity. 

Ví, že má nárok 

požádat 

sociálněprávní orgány 

o pomoc 

při ochraně svých 

práv. 

Má k dispozici 

kontakty 

na pověřené osoby ve 

škole, kterým se může 

svěřit s problémy v 

oblasti týrání, 

zanedbávání či 

zneužívání. 

Ví, kam má nahlásit 

zjištěné týraní a sex. 

zneužívání. 

jeho intimní hranice. 

Umí odlišit 

konstruktivní 

kritiku od 

neoprávněných 

a rozporuplných 

požadavků. 

Uplatňuje vlastní 

sex. identitu ve 

vztazích k opačnému 

pohlaví. 

Nebojí se přiznat, že 

se stalo obětí týrání 

či sex. zneužívání. 

Používá znalosti o 

syndromu CAN – 

umí upozornit 

svého učitele na jeho 

projevy či podezření 

u sebe i spolužáka. 

Uplatňuje 

naslouchání 

a empatii ve vztahu 

k druhým. 

Umí se chovat slušně 

ke svým spolužákům 

a pedagogům 

– není vulgární, 

hrubé a neužívá 

perverzních 

narážek. 

Umí se orientovat ve 

svých pocitech a 

duševních stavech. 

 Realizuje se v 

komunikaci 

s institucemi v 

případě potíží 

či podezření na 

týrání, zanedbávání 

či sex. zneužívání 

dětí. 

Umí se obrátit na 

příslušné orgány 

OSPOD a požádat 

o pomoc v oblasti 

dodržování 

práv dítěte. 

v mezilidských 

vztazích. 

Je schopno použít 

svých znalostí, 

komunikačních 

dovedností a 

asertivních 

schopností v 

konkrétních 

situacích (konflikty, 

konfrontace, 

kritika apod.). 

Je schopno aplikovat 

získané znalosti, 

asertivní 

schopnosti a 

dovednosti 

v komunikaci s 

potencionálním 

agresorem. 

Je způsobilé jednat 

rovnocenně s druhými 

lidmi 

– neužívá psych. 

manipulaci, 

nátlak, vydírání, 

zastrašování 

a jiné praktiky 

působící 

stres a úzkost dotyčné 

osobě. 

Je schopno v 

modelových 

situacích empaticky 

přistupovat ke svému 

spolužákovi, 

který se stal obětí 

syndromu CAN. 

V modelových 

situacích je schopno 

spolupracovat 

s orgány policie, 

sociálněprávní 

ochrany a dalšími 

institucemi při řešení 

týrání či sex. 

zneužívání sebe nebo 

svého spolužáka. 

Převzato z publikace Návrh doporučené struktury MPP prevence rizikového chování pro ZŠ, 

M. Miovský a kol., 2012 
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SEBEPOŠKOZOVÁNÍ 

 

Existují různé způsoby sebepoškozování (dále také jako SP) s rozdílnou závažností 

poškození. Nejčastěji pozorovaným sebepoškozujícím (automutilačním) chováním je 

 řezání (žiletkou, střepem atd.)  

 pálení kůže.  

Jinými formami jsou  

 škrábání,  

 píchání jehlou,  

 rozrušování hojících se ran,  

 značkování rozpáleným kovem nebo například značkovací pistolí, 

 obrušování popálené kůže,  

 kousání, údery, nárazy,  

 dloubání, tahání kůže a vlasů/ochlupení a další.  

 emoční labilita 

 impulzivita 

 výrazný egocentrismus, 

hraniční (borderline) rysy 

osobnost 

 harmonický vývoj osobnosti 

s adekvátní asertivitou a 

odolností vůči zátěži 

 zanedbávání 

 zneužívání 

 invalidace pocitů a prožitků 

 chybění hranic ve výchově 

 chybění prostoru pro zdravé 

vyjádření agresivity  

 dysfunkční rodina 

 časná ztráta nebo separace 

od jednoho z rodičů, 

nezaměstnanost rodičů 

rodina 

 kompletní rodina 

 podpůrné a motivující rodinné 

zázemí 

 jasné hranice ve výchově 

 

 hraniční porucha  

 porucha příjmu potravy 

(anorexie, bulimie) 

 posttraumatická stresová 

porucha 

psychiatrické poruchy 

 medikamentózní terapie, ale 

zejména psychoterapie 

uvedených poruch 

 šikana 

 negativní vzory –

 poškozující se 

spolužák/skupina (emo, 

gotici) 

 šokovaný, indiskrétní, 

odsuzující, trestající učitel 

 

škola 

 vnímavost školy vůči 

osobnostním specifikům 

 otevřená komunikace (učitel, 

školní psycholog) 

 pochopení, respekt 

a diskrétnost v jednání 

s poškozujícím se  

 ochota naslouchat bez 
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hodnocení a zděšení 

 

 

Sebepoškozování se může týkat kterékoliv části těla, nejčastějším místem poškození však 

bývají ruce, zápěstí a stehna. Závažnost poškození může sahat od povrchových ran až po 

poranění vedoucí k trvalému znetvoření. 

 

PŘÍSLUŠNOST K SUBKULTURAM 

 

Nespecifická a specifická primární prevence 

Preventivní působení v oblasti subkultur je minimálně sporné, a to z důvodu, který je 

zmiňován už v úvodu textu, že příslušnost k určité skupině (třeba menšinové) je přirozeným 

vývojovým krokem v životě dospívajících. Můžeme tedy mluvit o prevenci některých 

rizikových projevů chování, které jsou s určitými subkulturami úzce a někdy typicky spjaty.  

Na úrovni nespecifické primární prevence je možné se zaměřit (stejně jako v případě 

projevů jiných typů RCH) na vytváření bezpečného prostředí, v jehož rámci se mohou 

subkultury bezpečně rozvíjet a projevovat. Do této oblasti patří podpora otevřenosti 

k názorům druhých (tolerance k názorové pluralitě), rozvíjení dovednosti naslouchat, podpora 

koheze třídních kolektivů, ale také nastavování organizačních a vztahových pravidel uvnitř 

skupiny (třídy, školní komunity). Příslušnost k jakékoliv subkultuře nesmí být zdrojem 

nebezpečí ani pro jedince, ani pro skupinu v jeho okolí, ani pro společnost.  

Specifická prevence se potom může zaměřovat na jednotlivé rizikové faktory provázející 

jednotlivé typy subkultur, tak jak jsou popsány v rámci části Východiska. Zásadním krokem pro 

takové působení by mělo být seznámení se skutečnou historií a vývojem jednotlivých 

subkultur a informace o jevech, které mohou být pro jedince a jeho okolí rizikové. 

1) Samotná příslušnost k subkultuře ještě nic neznamená, nenese automaticky nebezpečí 

výskytu rizikového chování. Negativní pohled na danou subkulturu může být 

výsledkem vlastních předsudků. 

- nenechte se zmást vzhledem – to, že někdo vypadá pro dospělého nepřijatelně, ještě 

nemusí znamenat, že se nepřijatelně i chová 

- snažte se akceptovat příslušnost žáka k subkultuře jako jeho vývojovou potřebu, 

nezesměšňujte jej, nekomentujte to, co lze z pohledu dospělého jedince považovat za 

nevhodné či směšné 

- kritizujte chování, nikoliv subkulturu: případnou kritiku směřujte na daného jedince a 

jeho chování, nikoliv na jeho příslušnost k dané skupině, nebo snad na skupinu jako 

celek („to je těmi tvými kumpány a tou hudbou, kterou posloucháte“), vytváří to pocit 

křivdy a „házení do jednoho pytle“ 

2) Snažte se o dané subkultuře něco dovědět – pomůže vám to v komunikaci s daným 

jedincem. Naprostá většina dospívajících je vnitřně nejistá, proto uvítá spíše přijetí než 

kritiku – na tu bude reagovat defenzivně. 

3) Možná rizika dané subkultury berte jako možnost, ne jako jistotu. 

- skutečnost, že v rámci dané subkultury existuje zvýšené riziko rizikového chování, ještě 

neznamená, že tak jednají všichni. 

Specifická intervence je řízena povahou rizikového chování (viz doporučený postup při 

závislosti na návykových látkách, záškoláctví apod.). 
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Co by mělo být cílem řešení: Cílem řešení by mělo být oddělit příslušnost k subkultuře a 

projevy rizikového chování. Tj. neřešit a nesankcionovat příslušnost k subkultuře, ale pouze 

rizikové chování. Žádná subkultura nemá za „povinnost“ brát drogy či chodit za školu. 

Hazardní hraní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ rizikového 

chování 

 

Jako hazardní hraní či hráčství lze označit jakékoliv jednání, které 

vyžaduje nevratné investice (peníze nebo jinou hodnotu) s vidinou 

zisku založeného na náhodě nebo nejistém výsledku. Součástí tohoto 

chování je představa rychlého získání peněz nebo jiných hmotných 

výher a nastavení pravidel hazardních her tak, že jsou z dlouhodobého 

hlediska nevýhodné pro sázející a vytvářejí bludný kruh. Ti, kteří 

hrají, získávají patologickou závislost na hře. S tím přichází a rostou 

finanční problémy, které se hráči snaží vyřešit další účastí na hře. To s 

sebou přináší širokou škálu dalších rizik. 

 

Co vše může spadat pod hazardní hraní, definuje například Výroční 

zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015 (Mravčík et 

al., 2016). Patří sem: peněžité nebo věcné loterie (losy), tomboly, 

číselné loterie a okamžité loterie, bingo, kurzové, dostihové a jiné 

sportovní sázky, sázkové hry v kasinu (ruleta, blackjack apod.), 

výherní hrací přístroje, sázkové hry provozované prostřednictvím 

centrálního a lokálního loterijního systému, karetní hry a sázkové hry 

na internetu. 

 

Poměrně novým a častým jevem u mladých lidí je on-line hazardní 

hra. Jedná se o službu spojenou s peněžitým vkladem do hazardní hry, 

loterie nebo sázky, která je poskytována na dálku, elektronickou 

cestou a na individuální žádost příjemce služeb (Evropská komise, 

2011). Jde tedy o hraní prostřednictvím internetu pomocí počítače, 

tabletu, mobilního telefonu či digitální televize. On-line hraní je 

nebezpečné zejména proto, že může být provozováno dlouhou dobu 

velmi skrytě, je takřka všude dostupné, manipuluje se pouze 

s virtuálními penězi. Dalším rizikem je pouze formální kontrola 

minimálního věku 18 let (například kliknutí na prohlášení typu: „Ano, 

je mi více než 18 let“). 

 

Hazardní hraní můžeme dále dělit na: 

1. Drobné neorganizované – jde o všechny formy hry o peníze, jiné 

statky či protislužby, které probíhají po domluvě mezi jednotlivci či 

v partě a řídí se specifickými domluvenými pravidly. Ve školním 

prostředí jde nejčastěji o karetní hry jako je mariáš, poker či oko, dále 

pak o kostkové hry nebo o částečně dovednostní hru čára. Žáci se dále 

například mohou i sázet, zda nastane či nenastane nějaká událost.  

2. Legálně organizované – jde o státem a zákony regulované 

podnikání, které samo sebe často označuje jako zábavní průmysl. 

Nejčastěji se jedná o menší kamenné provozovny zvané herny 

s automaty a video-loterijními terminály (VLT), dále o větší kamenná 

kasina vybavená navíc i ruletami a karetními stoly nebo o virtuální 

kasina, tj. speciální webové stránky. Komerční hazardní hry se 

vyznačují asymetrickým vztahem mezi provozovatelem hry a hráčem. 
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Hráči jako celek tedy vždy prohrávají peníze vůči provozovateli.  

3. Nelegálně organizované – jde o nejnebezpečnější formu hazardu 

organizovanou nelegálně. Nejsou odváděny žádné daně a zadlužený 

hráč je často dále vydírán a zapojován do nelegální činnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Východiska 

 

Škodlivé (též problémové) hráčství lze charakterizovat jako 

jakýkoliv druh opakovaného hraní hazardních her jedincem, které 

způsobuje nebo zhoršuje negativní důsledky, jako jsou finanční 

problémy a dluhy, rozvoj závislosti, problémy ve vztazích, ale i 

problémy fyzického a duševního zdraví. Negativní důsledky prožívá 

také sociální okolí hráče. Škodlivé (problémové) hráčství bývá také 

označováno jako nutkavé anebo nezodpovědné hráčství. Za škodlivé 

můžeme považovat i jakékoliv hazardní hraní u dětí a mladistvých, a 

to nejen proto, že je do 18 let věku zákonem zakázané, ale zejména 

proto, že závislost se u dětí a mladistvých rozvíjí velmi rychle a může 

mít vážné důsledky pro rozvoj jejich osobnosti.  

 

Pro hazardní hraní se často v médiích i v běžné mluvě používá výraz 

gambling převzatý z angličtiny. Stejně tak odvozené označení 

gambler je pouze slangovým nikoliv odborným označením pro 

hazardního hráče. V České republice se užívá výrazu patologický 

hráč, i když i proti tomuto označení jsou ze strany některých 

odborníků vznášeny jisté etické námitky (nálepkování, dehonestace, 

patologizování apod.). Pojem patologický hráč chápeme jako extrémní 

případ škodlivého hraní. Tento pojem se často užívá pro medicínské 

účely.  

 

Patologické hráčství je oficiální psychiatrickou diagnózou (F63.0). 

Podle Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 (World Health 

Organization, 2008) patří mezi nutkavé impulzivní poruchy a spočívá 

v častých opakovaných epizodách hráčství‚ které dominují v životě 

člověka. Způsobují újmu hodnot a závazků sociálních‚ vyplývajících 

ze zaměstnání‚ materiálních a rodinných. U jedince se vyskytují tato 

čtyři diagnostická kritéria:      

1. Během období nejméně jednoho roku se vyskytnou dvě nebo více 

epizod hráčství. 

2. Tyto epizody nejsou pro jedince výnosné a opakují se přesto, že 

vyvolávají tíseň a narušují každodenní život. 

3. Jedinec popisuje silné puzení ke hře, které lze těžko ovládnout, a 

hovoří o tom, že není schopen silou vůle hře odolat.  

4. Jedinec je zaujat myšlenkami a představami hraní a okolností, které 

tuto činnost doprovázejí. 

 

Trochu odlišnými leč inspirativními kritérii pro diagnostiku 

patologického hráčství disponuje Diagnostický a statistický manuál 

Americké psychiatrické společnosti DSM-5 (American Psychiatric 

Association, 2013). Zde nalezneme pojem gambling disorder. Jde o 

druh chování, při kterém se v mozku aktivuje tzv. systém odměn 

podobně jako při zneužívání drog. Mluvíme o tzv. závislosti na 
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procesu. Z tohoto důvodu jsou symptomy typické pro gambling 

disorder do značné míry podobné závislostem na návykových látkách.  

 

Chování, které přináší okamžité uspokojení, má tendenci být 

opakováno. Při častém opakování se pak z dlouhodobého hlediska 

stává zvykem či návykem i navzdory tomu, že má negativní následky. 

V posledních desetiletích je v psychiatrické literatuře trend rozšířit 

pojem závislost z látkových závislostí i na behaviorální (nelátkové) 

závislosti. Lidé se tak stávají závislými ne přímo na droze či určitém 

chování, ale na prožitcích, které jsou jimi vyvolány, a ty jsou v mnoha 

ohledech totožné. Zdá se, že existuje pouze jedna závislost, kdy štěstí 

pramení pouze z uspokojování jediné potřeby, z určitého chování či 

vztahování se k nějakému objektu, které dává zapomenout na starosti 

(Vacek, Vondráčková, 2012). 

 

Diagnostická kritéria pro tuto diagnózu dle DSM-5 jsou následující. 

Jde o neustálé a opakující se problematické hazardní chování, jež vede 

ke klinicky významnému zhoršení stavu jedince a míry jeho stresu, 

které indikujeme v případě, kdy osoba vykazuje čtyři (nebo více) z 

následujících znaků v průběhu 12 měsíců: 

1. Aby dosáhl požadovaného uspokojení, musí jedinec zvyšovat 

množství peněz vkládaných do hazardní hry. 

2. Když se pokouší omezit hazardní hru nebo s ní skončit, je neklidný 

nebo podrážděný. 

3. Opakovaně a neúspěšně vyvinul úsilí, aby hazardní hru ovládal, 

omezil nebo s ní úplně přestal. 

4. Často je zaujat hazardní hrou (např. má neustálé myšlenky, při 

kterých znovuprožívá minulé zážitky související s hazardní hrou, 

plánuje další hazardní hru, přemýšlí nad možnostmi, jak získat peníze 

k hazardní hře). 

5. Častokrát, když se necítí dobře, hazardně hraje (např. když cítí 

bezmoc, úzkost, vinu, sklíčenost). 

6. Častokrát se následující den vrací, aby vyhrál nazpět peníze, které 

ztratil důsledkem hazardní hry (nahrazování svých ztrát). 

7. Lže, aby skryl rozsah svého zaujetí hazardní hrou. 

8. Kvůli hazardní hře ohrozil nebo ztratil důležitý vztah, práci, nebo 

vzdělávací či kariérní příležitost. 

9. Spoléhá se na druhé, aby mu poskytli finanční prostředky ke 

zmírnění zoufalé finanční situace zapříčiněné hazardní hrou.  

 

Fáze vývoje závislosti: 

1. Etapa: fáze výher – hráč je vtažen do hry a vyhrává. Je příznačná 

silná euforie. Chce stále více vyhrávat. Zvyšuje částky a roste mu 

sebevědomí. 

2. Etapa: fáze proher – Hráč začíná častěji prohrávat, a protože chce 

peníze získat zpět, sází čím dál častěji. Když už nemá ze svého co 

sázet, začne si brát z cizích prostředků (okrádá rodinu, zadlužuje se u 

přátel). Gambler se snaží své problémy utajit. V případě odhalení 

slibuje nápravu. Bohužel s největší pravděpodobností začne hrát 

znovu s větší opatrností, aby nebyl odhalen. 
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3. Etapa: fáze zoufalství – Gambler ztrácí kontrolu nad sebou samým. 

Při získávání finančních prostředků si může počínat i nezákonně. Má 

tendenci svalovat vinu na ostatní. Věří, že se brzy dočká výhry. Ocitá 

se v izolaci, kterou často řeší alkoholem. Gambler trpí častými 

depresemi nebo myšlenkami na sebevraždu (Caster, 1984). 

 

Tato diagnostická kritéria jsou určena pro dospělé. U dětí a 

dospívajících bude patologická forma hazardu nejspíše 

diagnostikována jako jiná forma poruchy chování F 91.8 (musí ovšem 

jít o opakované projevy po dobu minimálně 6 měsíců). Tuto 

diagnostiku provádí psychiatr.  

 

U dětí a dospívajících vznikají závislosti, a tedy i chorobné hráčství 

mnohem rychleji než u dospělých. Je to způsobeno věkem 

experimentování, nezralostí mozku, hledáním vlastní identity, ale i 

velkou mírou volného času. 

 

Možné příznaky hazardního hraní u žáka a související problémy: 

Do jisté míry můžeme vycházet z příznaků popsaných v teoriích 

vývoje závislostí obecně, podle kterých se příznaky mohou projevovat 

na všech rovinách bio-psycho-sociálního modelu. Jde konkrétně 

například o následující příznaky: 

chlubení se hrou a výhrami, používání hráčského slangu, lhaní, 

utrácení peněz, záškoláctví, změny nálad, výbušnost, popudlivost, 

stranění se kolektivu, samotářství, uzavřenost, nízká sebedůvěra, 

myšlenky na hru, ztráta zájmu o koníčky, problémy doma i ve 

vztazích a v kolektivu, zhoršení prospěchu, krádeže doma a ve škole, 

psychosomatické projevy, deprese, úzkost, suicidiální myšlenky a 

tendence, užívání návykových látek, závislost na hraní počítačových 

her a na internetu, raná zkušenost s hazardní hrou, potíže s adaptací a 

pravidly, dluhy, finanční problémy, trestná činnost atp. 

 

Pro představu uvádíme následující typologii hráčů, kde lze vysledovat 

možné příčiny hraní. 

 

Typologie hráčů: 
Tato typologie představuje pouze možné ilustrativní typy hráčů či 

motivací ke hře. Každý individuální případ může být kombinací 

různých typů s různou intenzitou problému. Ke každému jedinci je 

nutné přistupovat s ohledem na jeho jedinečnost.  

 

Typ A – je charakterizován výraznou snahou zopakovat si hazardní 

jednání, znovuprožití hráčské zkušenosti s rostoucí potřebou 

finančního vkladu do hry a stupňování prožitků a nezastaví se ani před 

nezákonnými činy, jak získat další finance na hru. Jedná se o sociálně 

narušeného jedince s osobnostními rysy nezdrženlivosti a sociální 

nepřizpůsobivosti. 

Typ B – má nejvýraznější vyjádřenou potřebu útěku od reality ke hře, 

hledá náhražku své úzkosti, pocitu viny a nedostatečnosti ve vztahu k 

okolí. Nedokáže se k problému přiznat, lže a snaží se problém zakrýt. 
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Předpokládá pomoc a převzetí odpovědnosti za své prohry svými 

blízkými. Tento typ tíhne k neurotickému řešení problémů, je u něj 

patrná zvýšená úzkostnost a nejistota v sebehodnocení. 

Typ C – má nejvíce vyjádřenou neschopnost kontrolovat hru, 

projevuje se podrážděností při myšlence či snaze o ukončení hraní, 

považuje hru za svou potřebu, které se nemůže zbavit a nepřipouští si 

výrazný sociální dopad, izolaci a ztrátu společenského postavení. 

Jedná se o typ s výraznou závislostní dispozicí a nutkavostí v řešení 

situací (Blaszczynski & Nower, 2002). 

 

Přestože existují určité typologie, závislost na hazardním hraní může v 

určitém kontextu ohrozit každého (bez ohledu na pohlaví, věk, 

vzdělání či socioekonomický status). Každý může mít svůj jedinečný 

příběh a specifické příčiny, které ho ke hraní přivedly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protektivní a 

rizikové faktory 

 

Úkolem pedagogického pracovníka je hledat a podporovat protektivní 

faktory. Například podporovat a snažit se zajistit zdravé školní 

prostředí, podporovat dobré vztahy žáků s učiteli, nastavovat 

srozumitelná pravidla, podporovat včasnou systematickou a efektivní 

specifickou primární prevenci, snažit se o zajištění participace žáků a 

rodičů atp. 

 

Protektivní faktory Oblast Rizikové faktory 

- svědomitost 

- citová stabilita 

- sebeovládání 

- úspěch ve škol 

- realistický vztah k 

penězům, vážení si 

hodnoty peněz 

OSOBNOST - vyhledávání nových a 

vzrušujících zážitků 

- impulzivita 

- hyperaktivita 

- poruchy chování či 

disharmonický vývoj 

- soutěživost 

- hraní počítačových 

(mobilních) her a trávení 

mnoho času na internetu 

- prožitá traumata 

- jiné psychické 

onemocnění 

- rozvoj schopností a 

podpora cílevědomosti a 

volnočasových aktivit  

- existence kvalitních 

vztahů v rodině 

- orientace na pozitivní 

životní hodnoty 

- přiměřená rodičovská 

kontrola a znalost 

způsobů trávení volného 

času dítěte 

- vhodné způsoby 

hospodaření s penězi a 

RODINA - nedostatek rodičovské 

kontroly 

- orientace na konzum 

- hazardní hraní či užívání 

návykových látek v rodině 

- nepodnětné rodinné 

prostředí 

- nezaměstnanost rodičů a 

chudoba 

- nefunkční či narušené 

rodinné vztahy 

- institucionální výchova 

- příslušnost k menšinám  



 74 

kapesným 

- bezpečné používání 

internetu, platebních 

karet, zabezpečení účtů 

- vysoká úroveň školy 

(kvalita výuky a 

absolventů) 

- vytváření příležitostí 

pro efektivní trávení 

volného času 

- včasná diagnostika a 

intervence 

- specifická prevence 

hazardního hraní 

- zapojování rodičů do 

preventivních aktivit 

ŠKOLA - užívání návykových 

látek a hazardní hraní u 

spolužáků 

- absence preventivních 

programů nebo jen jejich 

formální plnění 

- malá či žádná nabídka 

smysluplného trávení 

volného času 

- malá kontrola nad 

užíváním informačních 

technologií žáky 

- pozitivní vzory ve 

společnosti 

- racionální politika 

přísně regulující hazard 

- finanční podpora 

preventivních aktivit na 

školách 

- podpora rodin a 

zdravého životní stylu  

 

SPOLEČNOST - přílišná dostupnost 

hazardních her 

- agresivní mediální 

kampaň a reklama na 

hazard 

- prostředí ohrožené 

sociálním vyloučením 

- chudoba a krize 

 

 

 

 

 

 

 

Síť partnerů, 

spolupráce 

v komunitě, 

kraji 

 

 

Školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny), 

střediska výchovné péče 

- metodická podpora, diagnostika, intervence… 

 

Nestátní neziskové organizace zaměřené na problematiku 

adiktologických služeb a primární prevence 

- preventivní programy, poradenství, intervence, nízkoprahové kluby 

pro děti a mládež, vzdělávání… 

 

Zdravotnická zařízení (ordinace klinických psychologů, adiktologické 

poradny, psychiatrické AT ambulance, psychiatrické nemocnice) 

- poradenství, diagnostika, léčba… 

 

Protidrogoví koordinátoři, krajští školští koordinátoři prevence, 

koordinátoři prevence kriminality aj. 

- koordinace, financování programů, vzdělávání… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základem prevence hazardního hraní je na tento problém zaměřený 

preventivní program, tj. aktivity specifické všeobecné primární 

prevence. Takový program by se měl interaktivní a zážitkovou 

formou věnovat zejména těmto a podobným tématům: 
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Typ prevence - 

nespecifická 

prevence, 

specifická 

prevence 

(všeobecná, 

indikovaná, 

selektivní) 

 

- Zvýšení informovanosti žáků o povaze a rizicích hazardního hraní, 

včetně korekce chybných informací a mylných přesvědčení o hazardní 

hře. Odhalování matematických a statistických principů sázek. (Mezi 

nejčastější omyly hráčů patří iluze o rychlém zbohatnutí, o zajímavosti 

hry, o navrácení prohraných peněz a o tom, že hrou se dá uniknout 

před neřešenými osobními, rodinnými, citovými nebo pracovními 

problémy). 

- Změnu postoje k hazardním hrám ve směru odklonu od těchto 

aktivit, což snižuje riziko závislosti v dospělosti.  

- Budování finanční gramotnosti žáků, která obnáší i problematiku 

dluhových pastí, hospodaření s domácím rozpočtem či bezpečností při 

vedení účtů.  

- Kontrola nad impulzivním řešením problémů a podpora schopností 

řešení problémů, plánování a efektivního rozhodování. 

- Propojování tématu hazardního hraní i s tématy jiných závislostí, 

zejména pak s internetovou závislostí a užíváním návykových látek. 

- Informovanost žáků o tom, na koho se v případě problémů s hazardní 

hrou mohou obrátit o pomoc (kromě pedagogů jde i o specializované 

poradny, linky důvěry či například pracovníky nízkoprahových klubů 

pro děti mládež). 

 

Příkladem kvalitního projektu může být program prevence 

problémového hráčství s názvem Stacked Deck (v překladu „cinknutý 

balíček karet“) (Williams et al., 2010). Dalším příkladem mohou být 

certifikované programy.  

 

I v prevenci hazardního hráčství mohou být alternativou tzv. peer 

programy (tj. programy realizované prostřednictvím vrstevníků, kteří 

působí na posílení „zdravých“ a odmítání „nezdravých“ norem, 

mínění a chování ve skupině). 

 

Za významný preventivní krok můžeme považovat i rozhodný a jasně 

proklamovaný postoj školy jako instituce, která hazardní hru 

netoleruje a činí v tomto ohledu konkrétní preventivní opatření. 

 

V rámci všeobecné nespecifické prevence se dají doporučit aktivity 

zaměřené na podporu rozvoje osobnosti, zvládacích strategií, 

sebedůvěry, komunikace, zdravého životního stylu či zapojení do 

širokého spektra volnočasových aktivit. 

 

Programy selektivní primární prevence pracují s osobami, rodinami 

či komunitami, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové 

faktory pro vznik a vývoj hazardního hraní, tj. u těch, kdo jsou více 

zranitelní nebo jsou vystaveni působení více rizikovým faktorům než 

jiné skupiny populace (např. nepříznivé sociální podmínky, rizikové 

prostředí, riziková povolání, sociální exkluze). Jedná se tedy o 

skupiny definované spíše lokálně nebo příslušností k nějaké skupině 

(např. děti z vyloučených lokalit, děti trávící většinu svého volného 

času bez dozoru na ulici, děti ze zařízení pro výkon ústavní a ochranné 

výchovy, příslušníky etnických a národnostních menšin apod.). 
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Programy indikované primární prevence lze pojímat jako prevenci, 

která je určena pro jedince vystavené působení výrazně rizikových 

faktorů, případně pro ty, u kterých se projevy hazardního hraní již 

vyskytly. Cílem prevence nemusí být jen zabránění hraní, ale často též 

alespoň snížení rizikovosti či intenzity hraní. Jedná se o individuální i 

skupinovou práci s jedinci se specifickými osobnostními 

charakteristikami, specifickým problémovým chováním či jinými 

psychickými komplikacemi. Velmi ohroženy jsou i děti, jejichž rodiče 

patří k hazardním hráčům. Programům většinou předchází určitá 

forma screeningu nebo diagnostiky. Uvedené programy bývají též 

označovány jako včasná intervence. Hlavním úkolem pedagoga je 

identifikace žáka, který má s danou problematikou problém na základě 

indicií popsaných výše. Pedagog musí velmi citlivě postupovat a 

s žákem na toto téma navázat kontakt. K danému žákovi musí 

přistupovat citlivě, nestigmatizovat ho. Základem je otevřená 

komunikace a schopnost navázat důvěrný vztah s nabídkou adekvátní 

pomoci s odkazy na dané odborné služby. Může pomoct přímo 

zprostředkovat kontakt na dané zařízení. Neodmyslitelnou součástí 

řešení je spolupráce s  vedením školy a především rodiči/zákonnými 

zástupci žáka. Programy indikované prevence by měli provádět 

proškolení a zkušení preventivní pracovníci (Charvát, Jurystová & 

Miovský, 2012).  

 

Poradci, kteří pracují s hazardními hráči, zjistili, že otázky na zjištění 

hloubky problému mohou být překvapivě jednoduché a přímočaré - 

jako například: 

1) Patří sázení či hraní k tvým zálibám? 

2) Je to zábava, nebo někdy otrava? 

3) Můžeš mi o tom něco povědět? 

(Jackson, Goode, Smith, Anderson, & Thomas, 2006) 

 

Následující dvě otázky mohou být též užitečné jako rychlý screening 

problémů s hazardní hrou: 

1) Už jsi měl někdy pocit, že je třeba vsadit více peněz? 

2) Už jste někdy lhal svým blízkým o tom, kolik jsi prohrál? 

Kladná odpověď na jednu nebo obě otázky může naznačovat zásadní 

problém (Johnson et al., 1997). 

 

Existuje celá řada diagnostických nástrojů, které mohou pomoci 

odhalit problém s hazardní hrou nebo rizikovými osobnostními rysy, 

které ke hře mohou vést. Např. Dotazník na patologické hráčství „The 

South Oaks Gambling Screen“ (SOGS), nebo dvacet otázek dotazníku 

Anonymních gamblerů. Tyto nástroje mohou využívat jak lékaři a 

psychologové, tak i pedagogové. 

 

 

 

Doporučené 

postupy z 

 

Vhodný přístup  

- Identifikovat problém, citlivě na něho reagovat. Nebagatelizovat ho. 

- Zmapovat situaci ve třídě - prevalence, názory, informace o 
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hlediska 

pedagoga - 

školy 

(efektivní 

postupy by měly 

být evaluovány, 

založeny na 

vědecky 

ověřených 

datech….) vs. 

nevhodné 

postupy 

 

problematice.   

- Tvorba nástěnky nebo předání informací o rizicích, hráčských 

bludech, kontaktech na odbornou pomoc.  

- Zpracovat tématiku hráčství do tzv. minimálního preventivního 

programu školy. 

- Adekvátnost programu a intervencí ve vztahu k věku, potřebám a 

mentálním schopnostem dítěte. 

- Kontinuální proces programu, programy by na sebe měly navazovat. 

- Zaměření na změnu postojů a chování. 

- Živé interaktivní učení, podpora zájmu a zvědavosti vhodnými 

zábavnými metodami. 

- Využívání směrodatných vzorů, pokud možno z blízkého okolí. 

- Otevřená hodnotově orientovaná diskuse. 

- Realizaci programů navrhují a řídí kvalifikovaní interdisciplinárně 

orientovaní odborníci. 

- Zaměření se na témata, jako je způsob trávení volného času žáků a 

hospodaření s financemi. 

 

Nevhodný přístup 

- Bagatelizace problematiky (např. tolerovat karetní hru o peníze).  

- Odstrašování, triviální „Prostě řekni ne.“ 

- Jednorázové neinteraktivní akce, multimediální akce, divadelní a jiná 

kulturní představení bez návaznosti. 

- Zaměření pouze na poznatky. 

- Přednášková forma. 

- Jednorázové aktivity. 

- Neosobnost, formalismus, využívání atrakcí (např. ex-gamblerů).  

- Potlačování diskuze, nebo naopak „bezbřehost“ diskuse. 

- Amatérismus realizátorů, například výběr „spasitelů“ neškolených 

v primární prevenci. 

 

V mnoha ohledech je úspěšný preventivní přístup k hazardnímu hraní 

podobný přístupu k návykovým látkám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možnosti 

 

Kromě výše zmíněných preventivních aktivit je dobré věnovat 

pozornost i následujícím možnostem a okolnostem.  

 

Hazardní hra v prostorách školy a v jejím okolí by se neměla 

tolerovat. U drobných neorganizovaných hazardních her (karty o 

peníze ve škole atp.) se přes zdánlivou nevinnost jedná o prvotní 

formy hazardu a je potřeba jim ze strany školy věnovat pozornost, byť 

nejde o vysoce rizikové aktivity. Školní řád by to měl zakazovat a 

pracovníci by dodržování tohoto zákazu měli hlídat. Škola by se též 

měla vhodných způsobem jasně veřejně vymezovat proti této formě 

rizikového chování.  

Legální organizovaný hazard lze též podrobit dohledu a kontrole. 

V posledních letech panuje kolem legálního hazardu velká 

celospolečenská debata. Na úrovni státu i obcí jsou zaváděny různé 

formy regulace (plošný zákaz, omezení časová a prostorová, kontroly 
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a limity 

pedagoga – 

školy 

dodržování zákonů, zvýšení daní atp.). Škola tak může například 

hlídat zákaz výskytu heren či reklamy na hazard ve svém okolí, 

spolupracovat s policií při kontrole dodržování minimálního věku 

návštěvníků heren a sázkových kanceláří atp. Nelegální organizovaná 

hazardní činnost už překračuje možnosti a kompetence školy a proti 

této formě hazardu by měla vždy zasahovat policie. 

 

Škola může zamezit zejména on-line hazardním aktivitám tím, že se 

naučí účinně blokovat hazardní servery na své internetové síti 

(počítačové učebny, wifi). Zabezpečený internet na škole a jasná 

pravidla pro používání informačních technologií (například 

chytrých mobilních telefonů či tabletů atp.) žáky i zaměstnanci jsou 

základem pro předcházení problémů. 

 

Pedagog může dále do preventivních aktivit zapojit i rodiče, 

například tím, že je informuje o dodržování následujících zásad, které 

mohou účinně předcházet problémům s hráčstvím u jejich dětí: 

• Sami hazardně nehrajte a svými penězi na hraní nepřispívejte - 

rodiče mají nejdůležitější vliv na utváření postojů dětí (např. otázka 

hodnoty peněz, seznamovat dítě adekvátním způsobem s 

hospodařením s penězi v rodině).  

• Posilujte zdravé sebevědomí dítěte.  

• Získejte si plnou nebo alespoň částečnou důvěru dítěte, naučte se 

naslouchat svým dětem, věnovat jim svůj čas, posilujte jejich vazbu na 

rodinu.  

• Předcházejte nudě, podporujte kvalitní zájmy a záliby.  

• Opatřete si dostatek informací a o problému s dítětem zasvěceně 

hovořte - otevřeně deklarujte svůj postoj k této problematice.  

• Stanovte a důsledně prosazujte zdravá pravidla, za porušení pravidel 

by měly následovat adekvátní a předem domluvené sankce (např. při 

hraní krácení kapesného).  

• Vneste do finančního hospodaření dítěte pořádek, nedávejte mu větší 

finanční částky.  

• Pokud máte pocit, že problém narůstá, nebojte se spolupráce s 

odborníky.  

(zdroj: www.poradenskecentrum.cz)  

 

V neposlední řadě je potřeba zmínit, že ohroženi hazardní hrou jsou 

i pedagogové. Jedná se o náročnou profesi. Informační a preventivní 

strategie by měly tedy směřovat i k zaměstnancům školy. Vhodné 

mohou být například aktivity zaměřené na prevenci syndromu 

vyhoření.  

 

Autoři: PhDr. Eva Maierová, Ph.D., Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D. 

 

 

    Základem osvojování dovedností a způsobů jednání je praktický nácvik, provádění ukázek 

a nácvik reakcí v modelových situacích, které jsou součástí výuky v každém ročníku. 

Pro efektivitu vzdělávání a výchovy jsou doporučovány metody prožitkové pedagogiky 

(praktický nácvik, skupinový trénink, simulační hry). Rozsah vědomostí i nácviku dovedností 

http://www.poradenskecentrum.cz/
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je pak třeba volit vždy přiměřeně vzhledem k věku a schopnostem žáků. Uvědomujeme si, že 

způsobilosti, které žáci získají jsou těžko hodnotitelné a těžko se ověřují. 

 

 

Aktivity: 
1. – 5. ročník 

 

 společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli 

 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 (například formou 

komunitního kruhu) 

 rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci „ne“ 

 navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě  

 osvojování a upevňování základních návyků v rámci ZŽS – hygiena, životospráva, sdělení 

základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami  

 základy etické a právní výchovy  

 zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných 

postižení  

 všestranný rozvoj osobnosti žáka  

 soustředěnost na včasné diagnostikování rizikového chování ve třídních kolektivech  

 důraz na spolupráci s rodiči  

 široká nabídka volnočasových aktivit  

 ekologická výchova  

 návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů, besed, specializovaných zařízení, 

apod. Účast v soutěžích výtvarných, sportovních, zdravotnických, dopravních atd. jako 

v předchozích letech  

 

 

6. – 9. ročník  

 

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 příchod nových spolužáků, 

zvýšené nároky na objem a strukturu učiva. 

 

 vzájemné poznávání účastníků 

 vytváření vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem 

 stanovení pravidel soužití třídní komunity 

 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, sexuálního chování, apod. 

 začlenění nových žáků do komunity třídy 

 trénink obrany před manipulací, s uměním říci „ne“ 

 trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí 

 zvládání náročných fyzických i duševních situací 

 umění vyrovnat se s neúspěchem 
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 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 (včetně mediální hygieny, vlivu reklamy, apod.) 

 modelové, projektové situace poskytující návody k řešení problémů 

 metoda samostatné práce s informacemi 

 využívání vzdělávacích programů, které jsou realizovány externími subjekty 

 

Další aktivity podporující primární prevenci   

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

a způsobů chování  

 akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů 

spolupráce s Policií ČR a městskou policií)  

 zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, 

vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod.  

 dovednost volby správné životosprávy – poruchy příjmu potravy – mentální anorexie 

a bulimie (blok v rámci hodin VZ a PŘ, videoprojekce)  

 přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS (absolvování 

vybraných pořadů dle nabídky na základě zkušeností s jejich úrovní z minulých let.)  

 akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu  

a xenofobie  

 zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, 

exkurzí, ŠVP, lyžařského výcvikového kurzu atd.  

 organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění 

školního prostředí (celoškolní projekty, sportovní akce, kurzy, zahraniční zájezdy atd.)  

 široká nabídka volnočasových aktivit  

 účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích  

 ekologická výchova (návštěva čističky odpadních vod, výukové programy v rámci 

přírodovědné stanice, zapojení do vyhlášených ekologických soutěží jako v min. letech, 

jako je sběr plastových lahví, sběr prázdných baterií, papíru, recyklovaní apod.)  

 školní časopis – dává prostor pro tvořivost žáků. Zvyšuje také zájem a povědomí žáků o 

dění ve škole. 

 Žákovský parlament – Rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné soužití. 

Je prostorem pro zapojení žáků do organizace školy. Pravidelná setkání umožňují 

kontinuální práci a prevenci problémů ve třídách.  

 Schránka důvěry je využívána žáky, kteří chtějí vznést různé dotazy, je pravidelně 

vybíraná MP, zástupcem ředitele a dotazy jsou zodpovídány na parlamentu nebo 

předávány konkrétním osobám 

 

 

Metodické, učební materiály a další pomůcky  

 

Konkrétní témata prevence jsou zapracována do vzdělávacího procesu, jsou součástí 

učebních plánů. Za klíčové vyučovací oblasti považujeme: 
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 oblast zdravého životního stylu – prolíná všemi předměty 

 oblast společenskovědní 

 oblast přírodovědnou 

 oblast občanské výchovy 

 oblast sociálně právní 

 oblast sociální patologie 

 oblast tělovýchovnou 

 

Škola odebírá odborné časopisy a metodickou literaturu (např. Prevence, Škola a rodina, 

Učitelské noviny...), z těchto jsou vybírány metodikem prevence některá témata, která 

jsou zveřejňována na nástěnkách ve sborovnách nebo na nástěnce metodika. 

Odborná literatura je buď zakoupena a uložena u metodika prevence nebo je stažena 

z webových stránek, např. MŠMT, odborně orientovaných stránek – odrogách, drogy.cz 

nebo z webových stránek odborných organizací a přeposílána na pracovní emaily učitelů. 

Učitelé vytvářejí vlastní výukové materiály, určené pro interaktivní tabule, které používají 

ve výuce. 

 

 

 

 

Metody, formy práce a konkrétní aktivity 

 

Dialogické – rozhovory 

Monologické – vyprávění, výklad, vysvětlování, přednáška 

Projektové – pozorování 

Autodidaktické – práce s publikací, učebním textem, programem, pracovním sešitem, 

listem 

 

Každý žák by měl získat znalosti, dovednosti a způsobilost tyto má každý učitel v tištěné 

formě a materiály byly okopírovány z publikace Návrh doporučené struktury MPP 

prevence rizikového chování pro ZŠ, Michal Miovský a kol.,UK, 1. Lékařská fakulta v Praze a Všeobecná 

fakultní nemocnice v Praze a Klinika adiktologie 

 
PROJEKT EU - DAP Unpluggend 

 

Předmět: Občanská výchova 

Ročník: 6. 

Třída: VI. A, B, C 

Vyučující:  Mgr. Iva Mláková (VP), Jitka Mosoová (MP) 

Učebnice: Pracovní sešit Unplugged - prevence na škole 2009 

 

Měsíc: Tematický celek  Poznámky:  

Září 

 

Zahájení programu Unplugged (1. lekce) 1 h 

Říjen 

 

Chceš patřit do skupiny (2. lekce) 1 h 

Listopad Poznej mýty a fakta o alkoholu (3. lekce) 

 

1 h 

Prosinec Je to čemu věříš podloženo fakty (4. lekce) 

 

1 h 
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Leden Poznej mýta fakta o kouření (5. lekce) 

 

1 h 

Únor Neboj se projevit (6. lekce) 

Uč se hájit své názory (7. lekce) 

2 h 

Březen Hvězda večírku (8. lekce) 

Poznej mýty a fakta o nelegálních drogách (9. lekce) 

2 h 

Duben Dovednosti pro zvládání obtížných situací (10. lekce) 

 

1 h 

Květen   

 

Rozhodování a řešení problémů (11. lekce) 1 h 

Červen Drž se svého cíle (Evaluace) (12. lekce) 

 

2 h 

Zpracovala: I. Mláková 

 

4. Dokumentace a další součásti MPP 

 

6.1 Deník ŠMP 

 

Během školního roku se metodik účastní jednání s rodiči a žáky ve spolupráci s TU, VP, 

vedením školy a školní psycholožkou (z každého jednání je pořízen protokol, který je uložen 

u VP a kopie u MP). 

ŠMP si vede záznamy o jednotlivých akcích. Součástí jeho evaluace a deníku je i Dotazník 

TU, který odevzdává na konci každého měsíce. 

 

 

Vzor tiskopisu pro hodnocení práce třídního učitele za měsíc: 

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888 

Evaluace práce třídního učitele – Výskyt rizikového chování, výchovných  

a výukových problémů ve třídě 

 

Třída:…………………  Měsíc/rok:……………………………………… 

Třídní učitel:…………………………………………………………………….. 

 

Výchovný problém: 

(např. ničení školního majetku, majetku spolužáků, nevhodné chování k učiteli…-jméno/a-

popis situace, s kým a jak řešeno) 

Výukový problém: 

Rizikové chování: 
(např. záškoláctví- jméno, počet hodin –důvod, s kým řešeno, projevy nevhodného chování, 

ubližování…-jméno/a –popis situace, s kým řešeno) 

 

Ostatní problémy a sdělení – druhá strana     Podpis TU: 

 

 

6.2 Krizový plán  
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Obsahuje postupy, které přesně řeší některé krizové situace /ve spojitosti s projevy 

rizikového chování žáků/, které ve škole mohou nastat. 

 

 

Základní škola Benešov, Jiráskova 888 
 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY, část 3. SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO 

CHOVÁNÍ 

PŘÍLOHY:  „Co dělat, když – intervence pedagoga (Rizikové chování ve školním prostředí)“ 

Č. j. MSMT-5217/2017-1 přílohy 1 - 22 mají k dispozici všichni zaměstnanci školy 
   

 

KRIZOVÝ PLÁN  

 

 

Obsahuje postupy, které přesně řeší některé krizové situace /ve spojitosti s projevy 

rizikového chování žáků/, které ve škole mohou nastat. 

 

Tyto postupy jsou přesně popsány v přílohách a rizikové chování a sankce ve Školním řádu. 

Určují konkrétní odpovědnost jednotlivých zaměstnanců. Definují intervenční, komunikační a 

bezpečnostní postupy a v neposlední řadě i následná preventivní opatření. 

 

- kdo provádí první pomoc/intervenci/ 

- kdo komu hlásí v systému školy 

- kdo kam zapíše 

- kdo informuje zákonné zástupce žáků 

- kdo a v kterých případech informuje Policii ČR,OSPOD 

- kdo a jak informuje rodiče ostatních žáků školy 

- kdo a jak informuje ostatní žáky školy 

- kdo a jak informuje zřizovatele, media…. 

 

Pracovní tým: 

-  ředitelka školy – Mgr. Milena Prášková 

- zástupce ředitelky Mgr. Petr Šedivý, Jitka Moosová 

- metodik prevence – Jitka Moosová 

- výchovný poradce – Mgr. Iva Mláková 

- školní psycholožka – PhDr. Anna Balatová 

- třídní učitelé 

 

 

 

A. AKUTNÍ KRIZE (z pokynu MŠMT 21291/2010-28 a 1398/2015-1) – přílohy 1-22 

B. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 

(Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)  

C. Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) 

k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) ve 

školách a školských zařízeních:  
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D. a)      vymezuje aktuální terminologii, která je v souladu s terminologií v zemích EU a 

začlenění prevence do školního vzdělávacího programu a školního řádu,  

E. b)      popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického 

pracovníka,  

F. c)      definuje Minimální preventivní program,  

G. d)     doporučuje postupy škol a školských zařízení při výskytu vybraných rizikových 

forem chování dětí a mládeže.  

Metodické doporučení… 

     Priloha_1_Navykove_latky  

     Priloha_2_Rizikove_chovani_v_doprave  

     Priloha_3_poruchy_prijmu_potravy  

     Priloha_4_Alkohol 

     Priloha_5_Syndrom_CAN  

 Priloha_6_Skolni_sikanovani 

 Priloha_7_Kybersikana  

 Priloha_8_Homofobie  

 Priloha_9_Extremismus_rasismus_xenoffobie_antisemitismus  

 Priloha_10_Vandalismus  

 Priloha_11_Zaskolactvi  

 Priloha_12_Kradeze  

 Priloha_13_Tabak  

 Priloha_14_Krizove_situace_spojene_s_nasilim  

 Priloha_15_Netolismus  

 Priloha_16_Sebeposkozovani  

 Priloha_17_Nova_nabozenska_hnuti  

 Priloha_18_Riziikove_sexualni_chovani  

Priloha_19_Prislusnost_k_subkulturam  

 Priloha_20_Domaci_nasili  

Priloha_21_hazardni_hrani  

Příloha 22: Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků 

s PAS ve školách a školských zařízeních.   

http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_1_Navykove_latky.rtf
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_2_Rizikove_chovani_v_doprave.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_3_poruchy_prijmu_potravy.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_4_Alkohol.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_5_Syndrom_CAN.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_6_Skolni_sikanovani.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_7_Kybersikana.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_8_Homofobie.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_9_Extremismus_rasismus_xenoffobie_antisemitismus.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_10_Vandalismus.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_11_Zaskolactvi.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_12_Kradeze.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_13_Tabak.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_14_Krizove_situace_spojene_s_nasilim.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_15_Netolismus.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_16_Sebeposkozovani.doc
http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_17_Nova_nabozenska_hnuti.doc
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http://www.msmt.cz/uploads/priloha_21_hazardni_hrani.docx
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Zdroj: www.msmt.cz/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny 

H. OBECNÉ POSTUPY 

Jsou rozpracována rámcová doporučení v Příloze č. 1 Metodického pokynu k primární 

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

a každý učitel školy má k dispozici Přílohu „Co dělat, když… 

Třídní učitelé se zaměřují na identifikaci žáků, kteří spadají do rizikové skupiny s 

násilnickými sklony, je komplexní a zvažovat by se měly zejména následující faktory, 

které mohou posilovat násilné chování:  

 fascinace mediálním násilím, zbraněmi a výbušninami, 

 snížená schopnost lítosti,  

 hrubé chování k ostatním lidem i zvířatům, 

 nedostatek pozitivních vztahů k dospělým a ke škole, 

 onemocnění spojená s možnými ataky násilného a nekontrolovaného jednání. 

 
 

Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem  

(součást školního řádu) 

 

I. KONKRÉTNÍ POSTUPY 

- Při výskytu rizikového chování informuje učitel – TU – společně pak VP 

nebo MP (popřípadě oba), pokud není problém velký, pracuje se v týmu učitel 

– třídní učitel – MP – VP) – během řešení je informována ředitelka školy – 

informace rodičům telefonicky a pozvání na osobní jednání, kterého se 

zúčastní jmenovaný tým – TU výsledek řešení probere se třídou 

- Při výskytu závažnějšího problému učitel – TU – VP + MP + ředitelka školy 

+ školní psycholožka, popřípadě zástupce ředitelky – informace telefonicky 

rodičům a následné osobní jednání – TU probere výsledek řešení se třídou 

- Návyková látka ve škole, vandalismus, krádež – učitel – TU – MP + VP + 

ŘŠ – informace rodičům – přizvání PČR, v případě potřeby Záchranná služba 

(volání z kanceláře školy) – zajistí MP, návykovou látku odebere žákovi učitel 

a neprodleně jí odevzdá v kanceláři zástupců, kde bude vložena do obálky, 

zalepena a pokud hned nepřijede policie, bude uložena do trezoru školy 

- Záškoláctví – TU – VP +  MP – informace ředitelce školy – telefonicky a 

potom následně ústně rodiče – OSPOD zajistí VP,  TU probere situaci se 

třídou 

- Úraz – učitel (sepíše Záznam o úrazu a odevzdá statutárnímu zástupci 

ředitelky školy) – TU – kancelář školy + ředitelka školy (ŘŠ + sekretářka mají 

základní zdravotnický kurz) – telefonicky rodiče, popřípadě Záchranná služba 

(volat z kanceláře školy), zajistí pracovnice v kanceláři, TU probere úraz se 

třídou 

- Šikana, násilí – učitel – TU – MP + VP + ŘŠ + školní psycholožka, popřípadě 

PČR, Záchranná služba, OSPOD – zajistí MP, - práce s agresorem a objetí – 

školní psycholožka, práce se třídou MP z PPP Benešov – zajistí MP  

- Fyzické násilí, psychický nátlak na učitele ze strany žáků a jejich 

zákonných zástupců a dalších osob, které jsou v kontaktu s pedagogickým 

pracovníkem – učitel vyšle žáka ze své třídy do vedlejší třídy, aby informoval 

přítomného pedagoga nebo, pokud má mobilní telefon zavolá do kanceláře 

školy 317721697 nebo kanceláře zástupců 3177223545, 
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J. POSTUP ŠKOLY VYPLÝVAJÍCÍ ze Zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek s platností zákona od 1. 6. 2017 

Zákon zakazuje: 

- § 8, …kouřit ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru ve škole a školském 

zařízení. Zde se zakazuje používat i elektronické cigarety. Elektronickou cigaretou se 

zde rozumí výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin nebo 

jiných výparů (nemusí tedy obsahovat nikotin). 

- § 11, … prodávat nebo podávat alkoholické nápoje ve škole 

- § 18, Osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, 

v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, se zakazuje 

vstupovat a zdržovat se … ve škole a školském zařízení. Zjistí-li vlastník prostoru 

školy a školského zařízení porušení tohoto zákazu, je povinen osobu, porušující zákaz 

vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je 

povinna výzvy uposlechnout. Zjistí-li vlastník prostoru školy a školského zařízení 

porušení tohoto zákazu, je povinen osobu, porušující zákaz vyzvat, aby v tomto 

jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy 

uposlechnout. 

- § 19, Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje 

nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo ve vztahu k níž jiný právní předpis 

stanoví zákaz požívat alkohol nebo užívat jiné návykové látky, nesmí požívat 

alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před 

jejím vykonáváním, a to tak, aby zajistila, že tuto činnost nebude vykonávat pod 

vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 

- § 20, Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření je povinna se podrobit 

osoba, u které je důvodné podezření, že pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky 

- § 21 Vyzvat osobu k tomuto vyšetření může příslušník Policie ČR, strážník obecní 

policie, nebo zaměstnavatel. 

- § 22, Orientační vyšetření může provést zaměstnavatel, odborné poskytovatel 

zdravotních služeb. 

    -Pokud se jedná o nezletilou osobu, bude ihned zavolána (z kanceláře školy)     

Záchranná služba, budou informováni zákonní zástupci, OSPOD a přivolána Policie 

ČR. 

 

- § 35, Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nedodržuje základní ustanovení zákona 

Tyto správní delikty projednává Česká školní inspekce. 

 

 

VŽDY MUSÍ BÝT: 

 

- Sepsán záznam o úrazu nebo o rizikovém chování se žákem, svědky (učitelem, 

který problém zachytil) nebo vedení školy, pokud má problém pedagog. 

V tomto případě bude o pomoc požádána Policie ČR 

- Sepsán záznam z jednání s rodiči (VP nebo MP nebo TU) 

- V třídní knize informace o řešení se třídou a v následné třídnické hodině práce 

se třídou (TU, který v případě potřeby informuje rodiče na třídních schůzkách 

a v případě potřeby svolá mimořádnou třídní schůzku) 

- Informováno vedení školy, které v případě nutnosti informuje zřizovatele, 

Školskou radu, média 

- TU informují na třídnické hodině své žáky 
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     U postupů, jejichž povaha to vyžaduje, je třeba realizovat také praktický výcvik. (např. 

výcvik pracovníků školy v poskytnutí první pomoci - DVPP; výcvik pracovníků školy a žáků 

v oznamování rizikových příznaků, přenosu informací mezi pedagogy, ostatními zaměstnanci 

školy, žáky, shromažďování, evakuace – každý rok pořádáme Branný den). 
 

 

Schváleno pedagogickou radou 30. 8. 2017 

 

     U postupů, jejichž povaha to vyžaduje, je třeba realizovat také praktický výcvik. (např. 

výcvik pracovníků školy v poskytnutí první pomoci - DVPP; výcvik pracovníků školy a žáků 

v oznamování rizikových příznaků, přenosu informací mezi pedagogy, ostatními zaměstnanci 

školy, žáky, shromažďování, evakuace – každý rok pořádáme Branný den). 

 

Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s PAS 

 

Jméno a příjmení žáka: 

Datum narození: 

Místo trvalého pobytu:  Kontaktní údaje na zákonného zástupce/telefon 
(v případě zletilého žáka na kontaktní osobu) 

 

Název a adresa školy/školského zařízení, ročník: 

Ošetřující lékař/odborný lékař: 

(na základě souhlasu zákonného zástupce uváděno pro případ konzultace při vzniku 

problémové situace např. psychiatr, neurolog, atp.) 

Pedagogický pracovník školského poradenského zařízení spolupracující na vytváření 

„Krizového plánu“: 

 

Třídní učitel: 

Druhý pedagog ve třídě: 

Asistent pedagoga: 

Ostatní vyučující žáka: 

Vychovatel/vychovatelka: 

Osoby zajišťující specializované činnosti ve škole/školském zařízení (např. fyzioterapeut, 

speciální pedagog, psycholog, výchovný poradce, atd.): 

Aktuální zdravotní stav žáka: 

Aktuální stav žáka (obsahuje popis speciálních vzdělávacích potřeb dle doporučení 

školského poradenského zařízení): 

 

Popis obtíží žáka (spouštěcí mechanismy vzniku problémových situací u konkrétního žáka 

v konkrétních situacích, na konkrétních místech, v přítomnosti konkrétních osob, v jejich 

přístupu apod., např. fyziologická potřeba, příjem potravy, tekutin, únava a „přetažení“, 

přecitlivělost na různé podněty jako zvuky, světlo, barvy, pachy, doteky, nepohodlí, změny 

aktuálního zdravotního stavu, či jiných faktorů, které ovlivňují jeho aktuální naladění): 

Doporučený postup prevence vzniku problémových situací (postup zpracován na základě 

osobnostní charakteristiky žáka viz „Popis obtíží žáka“ a dle doporučení školského 

poradenského zařízení, součástí plánu je „záznamový arch“ sloužící jako podklad pro 

vyhodnocování vhodně nastavených opatření pro prevenci vzniku nevhodného chování žáka, 

problémového chování či problémové situace): 

Doporučený postup v případě, kdy problémová situace nastala (obsahuje popis 

konkrétních kroků při vzniku nevhodného chování, problémového chování či problémové 

situace, vymezení kompetencí a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců, včetně přesného 
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stanovení podmínek kdy a za jakých okolností škola žádá o pomoc jiné odborníky, např. linku 

155): 

 

Podpisy informovaných osob (všech, kteří jsou s žákem v interakci v době jeho pobytu ve 

škole nebo školském zařízení): 

     

Podpis žáka: 

Podpis zákonného zástupce/kontaktní osoby v případě zletilého žáka:  

 

Místo, datum:                                                                              Zpracoval/a: 

        Podpis ředitele školy: 

- Tento plán zpracovávají TU a AP pro konkrétního žáka 

 

 

Doporučené postupy školy, které mají napomoci prevenci 
 

1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek 

v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i 

mimoškolní činnosti. 

2. Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek 

v prostorách školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí.  

3. Školním řádem školy a vnitřním řádem školského zařízení (dále jen „školní řád“) 

jasně vymezit zákaz užívání návykových látek ve škole, jejich nošení do školy. 

4. Poskytovat žákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění jejich 

ochrany před tímto jevem. 

5. Poskytovat žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je 

přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji. 

6. Působit na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek. 

7. Do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace o 

nebezpečnosti užívání návykových látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech 

souvisejících se školními aktivitami. 

8. Poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, jakož i jejich 

zákonným zástupcům, informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení 

situace. 

9. Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL je 

třeba spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi – Policie ČR, orgány 

sociálně-právní ochrany dětí, školská poradenská zařízení apod.  

10. V případech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací povinnost směrem k orgánům 

činným v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou 

působností a zákonným zástupcům žáka. 

 

Postupujeme podle: Zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek - platnost zákona od 1. 6. 2017 

         Zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých 

dalších zákonů, č. 183/2017 Sb., s účinností od 1. 7. 2017 
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Tabákové výrobky 

Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí 

žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená. 

1. Prostory školy je označen viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu 

kouření. Takto jsou označeny vnitřní i vnější prostory.  

2. Kouření v prostorách školy je zakázáno pod sankcemi uvedenými ve vyhlášce o 

základním vzdělávání. 

 

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. 

§ 8, Zakazuje se kouřit ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou 

stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření ve škole a školském zařízení. Zde se 

zakazuje používat i elektronické cigarety. Elektronickou cigaretou se zde rozumí výrobek, 

který lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin nebo jiných výparů (nemusí tedy 

obsahovat nikotin). 

 

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. 

Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce tímto stanovené školním 

řádem - postupuje se podle Zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek 1 

–platnost zákona od 1. 6. 2017 

 

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1 písm. 

c) školského zákona) 
 

Bod. č. 1  (další odstave)  ze Zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek 

§ 8, Zakazuje se kouřit ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně 

odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření, ve škole a školském zařízení. Zde se zakazuje 

používat i elektronické cigarety. Elektronickou cigaretou se zde rozumí výrobek, který lze 

použít pro užívání výparů obsahujících nikotin nebo jiných výparů (nemusí tedy obsahovat 

nikotin). 

§ 9, Zjistí-li vlastník prostoru školy a školského zařízení porušení tohoto zákazu, je povinen 

osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo zákaz používání elektronické cigarety, vyzvat, 
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aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy 

uposlechnout.  

§ 11, Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholické nápoje ve škole a školském zařízení. 

§ 18, Osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v 

němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, se zakazuje vstupovat a 

zdržovat se ve škole a školském zařízení. 

Zjistí-li vlastník prostoru školy a školského zařízení porušení tohoto zákazu, je povinen 

osobu, porušující zákaz vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. 

Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout. 

 

 Alkohol 

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

Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu 

podporovat.  

- § 11, Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholické nápoje ve škole 

- § 18, Osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, 

v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, se zakazuje 

vstupovat a zdržovat se … ve škole a školském zařízení. Zjistí-li vlastník prostoru 

školy a školského zařízení porušení tohoto zákazu, je povinen osobu, porušující zákaz 

vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je 

povinna výzvy uposlechnout. Zjistí-li vlastník prostoru školy a školského zařízení 

porušení tohoto zákazu, je povinen osobu, porušující zákaz vyzvat, aby v tomto 

jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy 

uposlechnout. 

 

1. Tímto školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době 

školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných.  

2. Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo 

přestupkem. 

 

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 (zejména odkud, od 

koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí 

vedení školy. 
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6. V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned 

zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně 

způsobilý k pobytu ve škole. 

7. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní 

ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od 

orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. 

8. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i 

v případě, kdy je žák schopen výuky. 

9. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-

právní ochrany dítěte.  Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.      

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

potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 

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

Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků 

k užívání alkoholických nápojů. 

12. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést 

orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě 

předem získaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka či 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. 

13. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod 

vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 

 

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.  
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d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná  

o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, 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. 

Omamné a psychotropní látky 

 

Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných  

a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu 

docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek. 

1. Tímto školním řádem škola stanovuje zákaz užívání OPL a jejich distribuci a 

přechovávání. Současně stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním 

řádem stanovuje rovněž tyto sankci za porušení zákazu: napomenutí třídního učitele, 

důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Porušení zákazu bude vždy projednáváno na 

pedagogické radě za účelem hodnocení klasifikace chování žáka.  

2. Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin 

nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188 

a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje 

trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR 

nebo státnímu zástupci.  

 

Konzumace OPL ve škole  

1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL 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. 

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 OPL 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 a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně 

způsobilý k pobytu ve škole. 

7. V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola 

ihned zákonného zástupce 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 žák konzumoval OPL ve škole  

i v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy). 
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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 OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. 

Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze 

sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením 

školního řádu. 

13. Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž  

za nebezpečné a protiprávní jednání. 

14. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést 

orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem 

získaného souhlasu zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let s orientačním 

testováním žáka na přítomnost OPL. 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. 

15. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod 

vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 

 

Distribuce OPL ve škole  

1. Distribuce OPL 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 OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák 

v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže 

specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako 

trestný čin, 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 OPL, 

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 OPL ve škole  
 

A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují 

za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: 

 

Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 
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O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo 

nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji  

do školního trezoru. 

O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. 

 

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 žáka. 

(5) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše 

uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou 

známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. 

 

C. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL 

u sebe, postupují takto: 

 

(1)Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení  

této situace spadá do kompetence Policie ČR. 

(2) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného 

zástupce žáka. 

(3) Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka 

v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.  

 

 Krádeže, vandalismus 

 

Krádeže, zejména mobilních telefonů, a ničení školního majetku, jsou nejčastějšími formami 

protiprávního jednáním, se kterými se lze v  prostředí škol setkat.  

 

Jak postupovat preventivně proti krádežím 
 

Krádeže jsou protiprávním jednáním  a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude 

tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému 

(jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. 

Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které 

může vést k jejich odcizení. Škola žákům doporučuje cenné věci, které nesouvisí 

s vyučováním a vzděláváním nemají žáci do školy nebo školského zařízení nosit, 

případně je mohou odkládat na místa k tomu určená. Pokud takové místo žáci nemají 

stanoveno, platí pro ně zákaz odkládání těchto věcí. 

I v případě, že bude žákům doporučeno nenosit do školy věci nesouvisející 

s vyučováním, nelze se odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo 

odložených věcech jednostranně zprostit a za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá 
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do výše 5 000 Kč (§ 1 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský 

zákoník); pokud budou věci převzaty do úschovy, hradí se škoda bez omezení.     
 

Pedagogové vedou žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví 

vůči svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc 

pedagogickému pracovníkovi školy. 

Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem 

 

O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc předat orgánům činným 

v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit 

poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost. V případě, že je znám 

pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let)  

a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení. 

 

Jak postupovat preventivně proti vandalismu 

 

Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola 

požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. V poučeních  

o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky 

opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání 

vyhnout. 

 

Jak postupovat při vzniku škody 

Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam  

a pokusit se odhalit viníka. V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném 

zástupci) vymáhat náhradu škody. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého 

dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou. 

 

 

Oblast prevence užívání návykových látek  

 

 

Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi 

manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného 

procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením. 

 

Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je 

v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok 

na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí. 

 

(1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému 

zástupci žáka.  

 

(2) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky.  

 

(3) Distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR 

zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním.  Škola je povinna v takovém 

případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci 

policejnímu orgánu.   
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(4) V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku 

v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat 

stejně jako v bodu (3).  

 

(5) Žáci se dále řídí pokynem, který jasně stanoví chováním ve škole a ŠD ( viz. příloha). 

(6) Všichni pedagogičtí pracovníci se řídí Školní preventivní strategií, která je součástí ŠVP a 

MPP. Oba dokumenty jsou přílohou tohoto školního řádu. 

 

(7) PP obsahuje přílohy: Směrnice k prevenci rizikového chování, Krizový plán školy, 

Program proti šikanování. Škola dále využívá přílohu k vyhlášce MŠMT č.j. 21291/2010 -28 

,,Co dělat, když…“ 

 

 

 

6.3 Legislativní podklady a normy týkající se prevence 

 

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

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28, 1398/2015-1 

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

školách a školských zařízeních, MŠMT, září 20106 

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

záškoláctví č.j. 10194/2002-14 

Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j. 

14 423/99-22 

Pedagogové proti drogám – Program preventivních aktivit uplatňovaných ve školách  

a školských zařízení (MŠMT 1999) 

Pravidla pro rodiče  a děti k bezpečnějšímu  užívání internetu, č.j. 11691/2004-24 

Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy  

Manuál pro tvorbu MPP pro školy, Skácelová, cit. 07-06-2011, str. 2-5 

Vyhláška č. 72/2005 Sb, novela č. 116/2011 o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních 

Vyhláška č. 73/2005 Sb., novela č. 147/2011 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí a studentů mimořádně nadaných 

RVP ZV 

Dlouhodobý plán na 2015-2017 

Plán práce školy na školní rok 2017/2018 

Směrnice k prevenci rizikového chování, od 1. 12. 2010 (příloha č. 5) 

Program proti šikanování (příloha č. 7) 

Školní řád 

Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení 

rizikového chování žáků – MŠMT, prosinec 2013 

Taraumatologický plán školy, od 26. 4. 2011 

ŠVP ZV „ Pojďte s námi „  

Školní preventivní strategie 

Časopis PREVENCE – některé odborné články 

Návrh doporučené sktruktury MPP prevence rizikového chování pro ZŠ,  M. Miovský a kol. 

ISBN 978-80-87258-74-3, Praha 2012 
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Primární prevence rizikového chování ve školství, Miovský a kol. ISBN 978-80-87258-47-7, 

Praha 2010 

Informace k postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případech záškoláctví, MPSV 

2014/11306-231, Mgr. P. Hanuš 

Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení – ČŠI, 2015 

CO DĚLAT, KDYŽ – INTERVENCE PEDAGOGA (přílohy č. 1 – 22) 

Rizikové chování ve školním prostředí – rámcový koncept MŠMT –  1398/2015-1, 1999/2015 

 

6.4 Program proti šikanování 

 

Vychází Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 

šikany ve školách (září 2016), ze směrnice Řešení šikanování, Školního řádu a je součástí 

 MPP, struktura MPP má jednotný princip pro většinu projevů rizikového chování. 

 Všech 13 komponent (hlavních součástí) je použito v MPP, protože tyto komponenty mají 

univerzální charakter a lze je použít i pro ostatní rizikové chování. 

 

Charakteristika šikany: (čl. 2) 

 (1) Šikana je agresivní chování ze strany žáka/ů vůči žákovi nebo skupině žáků či učiteli, 

které se v čase opakuje (nikoli nutně) a je založeno na vědomé, záměrné, úmyslné a obvykle 

skryté snaze ublížit fyzicky, emocionálně, sociálně a/nebo v případě šikany učitele také 

profesionálně. Šikana je dále charakteristická nepoměrem sil, bezmocností oběti, 

nepříjemností útoku pro oběť a samoúčelností agrese.  

 

(2) Podoby šikany:  

 

Přímá šikana může mít podobu fyzickou (např. bití, plivání, tahání za vlasy), verbální 

(např. vulgární nadávky, zraňující komentáře k rase, národnosti, etnicitě, náboženství nebo 

sexualitě, výhružky, násilné a manipulativní příkazy); nebo neverbální (např. urážlivá gesta a 

zvuky, zírání, používání zastrašujících nebo výhružných výrazů ve tváři, nebo v řeči těla, 

ničení/schovávání/kradení věcí nebo učebních pomůcek).  

 

Nepřímá šikana má za cíl způsobit emocionální a psychologické utrpení a poškodit 

sociální status oběti. Tato šikana je vykonávána způsobem, kdy útočník působí bolest tak, aby 

to vypadalo, že žádný takový záměr ve skutečnosti nemá. Hlavní agresor k útoku často 

využívá prostředníka, neútočí přímo. Nepřímá šikana je většinou nefyzická, nicméně v 

některých případech může být také třetí strana manipulována do situace, kdy má zapříčinit 

fyzické ublížení. Nefyzické formy nepřímé šikany pak mohou zahrnovat záměrnou ignoraci 

nebo izolování žáka nebo učitele rozšiřování zákeřných pomluv a lží, neoprávněná nařčení ze 

sexuálního obtěžování nebo nespravedlivého hodnocení (u učitele), ničení pověsti a reputace, 

ponižování před ostatními žáky i pedagogy, nepříjemné sexuální provokace.  

 

kyberšikana, která 

může mít podobu např. zakládání falešných profilů na jméno žáka či učitele s dehonestujícím 

obsahem, prezentace ponižujících videí na portálech, jako je youtube.com, spoluzaci.cz nebo 

facebook.com apod., prezentace zraňujících komentářů na webu, rozesílání vulgárních nebo 

výhružných koláží s tváří žáka nebo učitele či příslušníků jeho rodiny, výhružné SMS nebo e-

maily apod. Oproti šikaně tváří v tvář má kyberšikana ze své podstaty mnohem větší dosah, 

čímž ještě více zhoršuje prožívání oběti. Pokud je oběť šikanována ve třídě, svědky pomluv,  
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2) nadávek, posmívání a ztrapňování je max. několik desítek lidí. V prostředí internetu může 

být svědkem (ale i útočníkem) stejného chování i několik desítek tisíc lidí. Kyberšikana bývá 

u dětí školního věku často doplňkem klasické přímé a nepřímé šikany. Je tedy důležité při 

řešení prověřit případné souvislosti s klasickou šikanou. Tedy pokud probíhá klasická šikana 

(např. nadávky, ponižování), je nutné zjistit situaci oběti v kyberprostoru (mobil, profil, chat 

apod.) a naopak. Škola by se kyberšikanou měla zabývat vždy, když se o ní dozví. Základním 

úkolem musí být zmapování konkrétního případu, které škole pomůže rozhodnout se pro 

správný postup řešení. 2  

 

(3) Hranice, která odlišuje šikanování od škádlení nebo agrese, bývá někdy nezřetelná. U žáků 

se za šikanování nepovažuje škádlení nebo agrese, které nemá znaky šikanování (viz Čl. 2 

odst. 1). Jedním z rozlišujících prvků je schopnost žáka škádlení opětovat, bránit se mu, 

zastavit ho. Ve chvíli, kdy se žák škádlení nebo agresi neumí nebo nemůže bránit, cítí se 

bezradný a bezmocný, a přesto škádlení nebo agrese pokračuje, pak toto chování přerůstá v 

šikanu. Podobně, jedná-li se o šikanu pedagoga žáky, pak šikana není zlobení a 

nerespektování ze strany žáků, které postrádá znaky šikany. Naopak přerůstá v šikanu, stává-li 

se vědomým, záměrným, úmyslným a cítí-li pedagog, že není v jeho moci jej zastavit, cítí se 

bezbranně, ztrácí autoritu a poměr sil v rolích žák/žáci x pedagog se obrací.  

 

(4) Většina obětí šikany a jejích svědků se snaží situaci udržet co nejdéle v tajnosti, bojí se 

někomu svěřit. Důsledkem může být podcenění závažnosti a rozsahu výskytu šikany nebo 

obtížné nalezení útočníků. Proto je v prevenci velmi důležité zaměřit se specificky na 

identifikaci rizikových znaků a signálů pro výskyt šikany.  

 

(5) Důvodem nebo obsahem šikany může být jakákoli odlišnost žáka nebo pedagoga, např. 

fyzická zdatnost, vzhled, hmotnost, barva pleti, tělesná neobratnost, inteligence - snížení 

rozumových schopností, nebo naopak nadání, jazyková/komunikační bariéra, socio-

ekonomická odlišnost, psychická odlišnost, speciální vzdělávací potřeby žáka apod. Šikana 

může mít také specifický obraz, odehrává-li se ve vztahu k žákům nebo pedagogům z důvodu 

etnicity (v ČR bývá v této souvislosti nejčastější anticiganismus), rasové nebo národnostní 

příslušnosti, náboženského vyznání nebo víry (často také v kombinaci s pohlavím např. 

muslimské dívky, židovští chlapci apod.), sexuální orientace (nejčastěji proti homosexuálům) 

apod. 

Žák je chráněn před šikanou.  

Fyzické a psychické napadání učitele je hrubé porušení školního řádu. 

 

 

 Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí.  

Důležité je zaměřit se na oblast komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách, a to bez ohledu na 

to, zda tam k projevům šikany již došlo či ne.  

Žák je chráněn před šikanou. 

 

  Základem prevence šikanování a násilí na škole je podpora pozitivních vzájemných vztahů  

mezi žáky i mezi žáky a učiteli. Škola při efektivní realizaci prevence šikanování usiluje  

o vytváření bezpečného prostředí a za tím účelem: 

 podporuje solidaritu a toleranci 

 podporuje vědomí sounáležitosti 

 posiluje a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy 

 uplatňuje spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt 

 rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní 
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odpovědnost jedince. 

 

V primární prevenci šikany na naší škole je nejdůležitější s žáky srozumitelně hovořit, 

pěstovat v nich co největší pocit důvěry k vyučujícím a vycházet vstříc v řešení podstatných i 

zdánlivě banálních problémů. 

Všichni pedagogové vyučující na naší škole jsou seznámeni s jednotným postupem při 

řešení šikanování, provádějí prevenci v průběhu vyučování (všechny předměty, 

mezipředmětové vztahy) i mimo něj (třídnické hodiny, ŠD). Snaží se o tzv. ochranný režim (= 

demokraticky vytvořený vnitřní řád-příznivé klima ve třídě), spolupráci s rodiči a se 

specializovanými zařízeními. Fungují účinné dozory učitelů, školní poradenská služba a 

v neposlední řadě se vyučující průběžně, formou DVPP, seznamují s dalšími novými trendy 

v této problematice. Naopak fyzické a psychické napadení učitele je hrubé porušení školního 

řádu.  

Byl zpracován stručný metodický materiál Informace k šikaně pro učitele, kde byla 

vytvořena osnova výchozích materiálů a z odborné literatury byly nafoceny základní 

informace k šikaně a několik návodů jak pracovat se třídou při odhalování projevů šikany 

Cílem pedagogického působení všech vyučujících  je posilovat sebevědomí žáků, vést žáky 

ke zdravému sebeprosazování, k efektivnímu využívání volného času, k získání dovedností, 

jak čelit negativnímu vlivu vrstevníků a rozvíjet u žáků schopnost vypořádat se s odmítnutím, 

zklamáním, selháním. 

K realizaci uvedených cílů využívají vyučující různé metody – například: 

 Výklad 

 Samostatná práce, domácí příprava 

 Projektové vyučování 

 Skupinová práce 

 Hraní rolí 

 Beseda 

 Diskuse s učiteli - řízený rozhovor 

 Práce s internetem 

 Schránka důvěry 

 Žákovský parlament 

 Problémové vyučování, práce s chybou 

 

Doporučené postupy, částečně upravené pro podmínky naší školy, vycházející 

z Metodického pokynu ministryně školství… (září 2016), které škola využívá při prevenci a 

řešení výskytu šikany, ale i dalšího rizikového chování, protože, jak uvádíme i na našich 

webových stránkách, většina rizikového chování má alespoň z počátku stejné příznaky a lze jí 

podobnými postupy řešit. 

 

Základní postup v řešení šikany (čl. 4) 
Preventivní opatření školy směřují k minimalizaci rizika výskytu šikany. Škola ale musí být 

připravena i na situaci, kdy se přes všechna opatření šikana objeví. Metodický pokyn uvádí 

základní pravidla v šetření a řešení šikany. Podrobnější informace k tématu včetně 

konkrétních příkladů řešení šikany lze nalézt v odborné literatuře a na webových odkazech viz  

(1) Účinná intervence vyžaduje od toho, kdo ji poskytuje, zkušenosti s fungováním skupinové 

dynamiky a vedením rozhovoru. Je důležité, aby škola disponovala pracovníky, kteří si tyto 

kompetence rozšířili dalším vzděláním  

(2) Školní šikanování má svůj zákonitý vnitřní vývoj. První stadium se v podstatě odehrává 

v jakékoli skupině. Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy jde o odmítání, 

nekomunikaci, pomluvy, intriky vůči některému, zpravidla neoblíbenému a nejméně 
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vlivnému členu skupiny. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko 

dalšího negativního vývoje. V dalším stadiu dochází ke stupňování manipulací, objevuje se 

zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese a ostrakizovaný žák slouží pro odreagování napětí 

skupiny. Třetí stadium je už klíčové, kdy se vydělí jádro útočníků a systematicky začne 

šikanovat nejvhodnější oběti. Následně ale dojde k bodu zlomu, kdy se šikanování stane 

nepsaným zákonem a celá skupina se stává krutou. V pátém stadiu se šikanování stane 

skupinovým programem  

(3) Pro volbu způsobu šetření a řešení šikany je zásadní vyhodnocení závažnosti situace. 

Škola musí nejprve posoudit a odhadnout závažnost šikany. Existuje zásadní rozdíl ve 

vyšetřování a řešení počátečních a pokročilých stadií šikany.  

(4) Po vyhodnocení závažnosti situace a dále v průběhu celého šetření škola musí zvažovat, 

zda je sama kompetentní šikanu šetřit a řešit nebo zdali požádá o pomoc zvenčí (např. 

pedagogicko-psychologickou poradnu, středisko výchovné péče, neziskovou organizaci).  

(5) Pedagogové, především školou pověřený a vyškolený pedagog pro prevenci a řešení 

šikany (např. školní metodik prevence), by měli zvládnout počáteční šikanu, tj. první, druhé 

a někdy i třetí stadium, kdy ještě nalezneme vhodné svědky a žáky ochotné spolupracovat na 

změně, a kdy ještě ubližování slabším není řízeno jádrem agresorů. V případě potřeby se 

škola obrací na externí odborníky.  
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(6) Při vyšetřování a řešení pokročilé šikany se škola obrátí na externí odborníky na šikanu, 

kteří jsou vybaveni pro řešení třetího, ale i čtvrtého a pátého stadia.  

(7) Jeden typ pokročilé šikany – výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynč, je výjimkou. 

Zde nelze čekat na odborníka, oběti hrozí těžké poškození zdraví, kromě toho později to již 

nelze vyšetřit. Z tohoto hlediska musí mít každá škola krizový plán obsahující předem 

promyšlené kroky, role a úkoly členů týmu . 

(8) Při řešení by měl být kladen akcent na to, že žák, který je obětí šikany, není jejím 

viníkem a neměl by tedy být důsledky řešení znevýhodněn. Je důležité se samotným 

žákem probrat, co škola může udělat pro to, aby se zase cítil bezpečně.  

(9) Po celou dobu řešení škola zajišťuje ochranu informací a informátorů, jasně 

vyjadřuje negativní postoj k násilí a ukazuje, že je toto téma považováno za vážné.  

(10) Součástí řešení pak musí být vždy nastavení ozdravných mechanismů pro všechny, 

kteří se šikany účastnili, a dále pro celou skupinu (třídu). Pro nápravu situace ve skupině je 

potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří 

přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina či menšina).  

(11) Doporučuje se dále pracovat s agresorem (vedení k náhledu na vlastní chování, motivy 

apod.) i s obětí šikany. V případě potřeby doporučit zákonnému zástupci péči dítěte v 

pedagogicko-psychologické poradně, středisku výchovné péče nebo jiných odborníků – 

klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů.  

(12) Škola eviduje projevy šikany a dále reviduje preventivní postupy, bezpečnostní a 

krizové plány a nastaví taková opatření, aby bránila návratu rizikového chování.   

(13) Při řešení se škola snaží vyvarovat těchto nevhodných postupů:  

 

 

 

s žákem o situaci před ostatními žáky, vedení rozhovorů žáků zapojených 

do šikany společně  

postupů nebo nepřiměřeného trestu  

blému je třeba přistupovat věcně)  

 

ke zhoršení situace, případně ke skrytějším formám šikany, nebo i k jinému rizikovému 

jednání  

 

útočníka)  

 

ojům budoucí šikany  

 

(14) Řešením situací komplikovaného chování žáků se zabývá materiál Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) s názvem „Využití právních opatření při řešení 

problémového chování žáků na školách“, který je zveřejněn na webových stránkách MŠMT: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyuziti-pravnich-opatreni-pri-reseni 

problemoveho-chovani. Podrobnější informace k možnostem právního řešení problematiky 

šikany ve školách je zpracováno v metodickém dokumentu „Poznámky k možnostem 

právního řešení problematiky šikany ve školách“, který je též zveřejněn na webových 

stránkách MŠMT: 6  
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http://www.msmt.cz/file/37239/ a který seznamuje školy s možnostmi preventivních, 

kázeňských a sankčních opatření při výskytech šikany ve školách.  
 
 
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,  
          
(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. 

 

 

Postupy pro vyšetření a řešení šikany   
 

První pomoc při počáteční šikaně:  Krizový scénář pro výbuch skupinového 

násilí při pokročilé šikaně:  

 

 

1. odhad závažnosti a formy šikany;  

2. rozhovor s těmi, kteří na šikanování 

upozornili, a s oběťmi;  

3. nalezení vhodných svědků;  

4. individuální rozhovory se svědky 

(nepřípustné je společné vyšetřování 

agresorů a svědků a konfrontace oběti s 

agresory);  

5. ochrana oběti;  

6. předběžné vyhodnocení a volba ze dvou 

typů rozhovoru:  

 

a) rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory 

(směřování k metodě usmíření);  

b) rozhovor s agresory (směřování k 

metodě vnějšího nátlaku);  

7. realizace vhodné metody:  

 

a) metoda usmíření;  

b) metoda vnějšího nátlaku (výchovný 

pohovor nebo výchovná komise s 

agresorem a jeho rodiči);  

8. třídní hodina:  

 

a) efekt metody usmíření;  

b) oznámení potrestání agresorů;  

A. První (alarmující) kroky pomoci  
1. zvládnutí vlastního šoku – bleskový 

odhad závažnosti a formy šikany;  

2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení 

skupinového násilí  

 

B. Příprava podmínek pro vyšetřování  
3. zalarmováni pedagogů na poschodí a 

informování vedení školy;  

4. zabránění domluvě na křivé skupinové 

výpovědi;  

5. pokračující pomoc oběti (přivolání 

lékaře);  

6. oznámení na policii, paralelně – 

navázání kontaktu se specialistou na 

šikanování, informace rodičům  

 

C. Vyšetřování  
7. rozhovor s obětí a informátory;  

8. nalezení nejslabších článků, 

nespolupracujících svědků;  

9. individuální, případně konfrontační 

rozhovory se svědky;  

10. rozhovor s agresory, případně 

konfrontace mezi agresory, není vhodné 

konfrontovat agresora (agresory) s obětí 

(oběťmi)  
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9. rozhovor s rodiči oběti;  

10. třídní schůzka;  

11. práce s celou třídou.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

D. Náprava  
11. metoda vnějšího nátlaku a změna 

konstelace skupiny.  

 

Tým, který řeší problematiku šikany: 

 

Třídní učitelé 

Ředitelka školy – Mgr. Milena Prášková 

Metodik prevence – J. Moosová 

Výchovný poradce – Mgr. Iva Mláková 

Školní psycholožka – PhDr. Anna Balatová 

Učitelé 1. st. Mgr. Jaroslava Klusoňová 

                     Mgr. Ilona Šedivá 

Učitelé 2. st. – Mgr. Eva Marešová 

 

Vnější odborníci:  

PPP Benešov 

MÚ – OSPOD Benešov 

Policie ČR 

 

 

Čl. 5  

Nápravná opatření  
Škola má k dispozici pro zastavení násilí agresorů nápravná opatření, z nichž některá 

přicházejí při šikanování v úvahu:  

 důtka ředitele školy; podmíněné 

vyloučení a vyloučení ze školy - nelze použít v případě žáka, který plní povinnou školní 

docházku);  

 

 

 výchovné skupiny (je třeba individuálně posoudit 

efektivitu tohoto opatření, aby nedošlo k přesunutí šikany do nového prostředí a podmínek);  

výchovné péče, případně doporučení realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v 

diagnostickém ústavu;  

-právní ochrany dětí k zahájení práce s rodinou, případně k 

zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v 

diagnostickém ústavu.  
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13 BODŮ PRO ŠKOLU BEZ NÁSILÍ  

A ŠIKANY 
 

ZÁSADY, KTERÉ NÁS VŠECHNY PODNÍTÍ 

K PŘEMÝŠLENÍ O VLASTNÍM CHOVÁNÍ 

 

 
 

 NEDĚLAT OSTATNÍM TO, CO NECHCEŠ, ABY DĚLALI TOBĚ. 

 

 VYSLECHNOUT NÁZOR DRUHÉHO 

 

 RESPEKTOVAT ODLIŠNOSTI DRUHÝCH 

 

 BÝT SILNÝ I BEZ NÁSILÍ 

 

 OZNÁMIT NĚKOMU NENÍ ŽALOVAT. 

 

 MÍT SVŮJ VLASTNÍ NÁZOR, ALE NEPROSAZOVAT HO ZA KAŽDOU  

CENU. 

 

 CHRÁNIT SLABŠÍ. 

 

 NEPONIŽOVAT ZA ÚČELEM STÁT SE LEPŠÍM. 

 

 PŘEDCHÁZET KONFLIKTŮM. 

 

 POMÁHAT SI VZÁJEMNĚ. 

 

 ZNÁM NĚKOHO ZE SVÉHO OKOLÍ, KTERÝ POTŘEBUJE POMOCI. POMŮŽU MU. 

 

 KAŽDÝ ŽÁK A KAMARÁD MÁ STEJNÁ PRÁVA A POVINNOSTI. 

 

 ŘÍCI SI O POMOC NENÍ SLABOSTÍ. 

 

 

 

DOPIS PRO RODIČE 
 

Vážení rodiče,  

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní 

inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti 

výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování 

silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem 

jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás 

pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření 

či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás 

obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Využít 

lze také naši e-schránku důvěry, která je k dispozici na webových stránkách školy. 



 105 

Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně 

řešit.   

Obraťte se na třídního učitele, školního metodika prevence – Ing., Bc. J. Moosovou 

(317721697, 317723545, jitka.moosova@zsjiraskova.cz), výchovného poradce – Mgr. I. 

Mlákovou (317721697), školního psychologa – PhDr. A. Balatovou (775306838), ředitele 

školy – Mgr. M. Práškovou (317721697). Využít lze také email školy – 

zsjiraskova@seznam.cz, schrankaduvery@zsjiraskova.cz,  email jmenovaných 

pracovníků, které jsou k dispozici na webových stránkách školy nebo pokud se jedná o 

anonymní podání lze stížnost, podnět vhodit do schránky důvěry v 1. patře – pravá část 

budovy nebo napsat  

na: schrankaduvery@zsjiraskova.cz, projekt NNTB https://nntb.cz/s/mrjti 

 

 

Zdroj: Kolář, 2011 

 

NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH  RAD  PRO  RODIČE  V  OBLASTI  PREVENCE  

ZVLÁŠTĚ PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ 

 

- upozorněte své dítě na to, že se nesmí o svých problémech bát hovořit ani doma, ani  

  ve škole s učiteli  

- seznamte své dítě s okruhem osob, na které se může v případě nebezpečí obrátit 

- věnujte svému dítěti pozornost 

- pravidelně se informujte na chování svého dítěte 

- promluvte, máte-li důvod, o svých obavách s třídní učitelkou, výchovnou poradkyní  

  (Mgr. Iva Mláková), se školním metodikem prevence (Ing. Bc. Jitka Moosová), se školní   

  psycholožkou (PhDr. Anna Balatová) 

- ptejte se učitelů, zda se problémem zabývají 

                                                                                                       Učitelé základní školy 

 

Rady pro rodiče, jak poznám, že mi šikanují dítě 

 

 Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. 

 Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se 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 při bedlivější pozornosti pozorovat 

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 objeví výkyvy nálad, zmínky o možné 

sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je 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. 

mailto:zsjiraskova@seznam.cz
mailto:schrankaduvery@zsjiraskova.cz
mailto:schrankaduvery@zsjiraskova.cz
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 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 víc, než mělo ve zvyku. 
 

 

 

DOPIS PRO ŽÁKY PRVNÍHO STUPNĚ 

 
Milý žáku, milá žákyně, 

pokud budeš mít pocit, že je Ti ubližováno, ať už spolužáky ve škole, školní družině či doma, 

neváhej se obrátit na třídní učitelku, výchovnou poradkyni (Iva Mláková), školní psycholožku 

(Anna Balatová) nebo metodika prevence (Jitka Moosová). Jsou to osoby, kterým se můžeš 

svěřit a  mohou Ti s Tvým trápením pomoci. 

Pokud se ostýcháš, nebo se stydíš o svých obavách hovořit, můžeš využít školní schránku 

důvěry, kam vložíš psaníčko s Tvými starostmi, které nemůžeš vyřešit sám, s kamarády nebo 

s rodiči. Na svůj vzkaz se podepiš a připiš jméno učitele, kterému nejvíce důvěřuješ. 

 

Neboj se a svěř se svými starostmi. Sdělená bolest je poloviční, když se o ni podělíš 

s někým, kdo pomůže!!!!!!! 

        

          

 

               

 

                                                                                        Učitelé ze základní školy 

 

 

DOPIS PRO ŽÁKY DRUHÉHO STUPNĚ 

 
 Nikdo nemá právo druhému ubližovat! 

 

 Spolužáci se k tobě chovají nepřátelsky, ubližují ti a ty nevíš, jak dál. 

 

 Víš o někom, kdo je šikanován, a je ti ho líto. 

 

PŘEKONEJ STRACH A ZAJDI ZA UČITELEM, KTERÉMU DŮVĚŘUJEŠ (ŠKOLNÍM 

PSYCHOLOGEM -PhDr. A. Balatovou, VÝCHOVNÝM PORADCEM - Mgr. I. Mlákovou, 

ŠKOLNÍM METODIKEM PREVENCE- Ing., Bc. J. Moosovou) nebo pokud se ostýcháš, 

nebo se stydíš o svých obavách hovořit, můžeš využít školní schránku důvěry, kam vložíš 

psaní s Tvými starostmi, které nemůžeš vyřešit sám, s kamarády nebo s rodiči. Na svůj vzkaz 

se podepiš a připiš jméno učitele, kterému nejvíce důvěřuješ. 
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 Co je to šikanování? 

 

 Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně 

ubližuje druhým. Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co ti je nepříjemné, 

co tě ponižuje, nebo to, co tě bolí. Strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci. Ale může ti 

znepříjemňovat život i jinak. Pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí spolužáky, aby s tebou 

nemluvili a nevšímali si tě. 

 Později se otravování života stupňuje a zdokonaluje. Nastupuje fyzické násilí (bití, krádeže 

a poškozování věcí). Šikanování je vážná věc a v řadě případů bývá trestným činem.  

 

Proč bývá člověk šikanován? 

 

 Není to proto, že by byl špatný, nebo proto, že by si to nějak zasloužil. Chyba není v něm, 

ale ve špatných vztazích mezi některými spolužáky. Převládá v nich bezohlednost a násilí. 

 

Jak se můžeš bránit? 

 

 Když se ptali jednoho zoufalého žáka, proč o svém trápení neřekl rodičům, odpověděl: „Já 

nevím, když přijdu domů, tak se na to snažím nemyslet. A doufám, že už to bude lepší.“ 

Myslet si, že to bude lepší, je omyl. Nikomu nic neříct, je strkání hlavy do písku, které situaci 

jenom zhoršuje. Nevzdávej to a udělej následující: 

 

- Obrať se na učitele, kterému důvěřuješ. Může ti skutečně pomoci, bude 

ti věřit a neprozradí tě. 

- Svěř se svým rodičům.  

- Zavolej nebo navštiv webové stránky 

 
 Webové stránky s tématikou školní šikany a kyberšikany 
schrankaduvery@zsjiraskova.cz  
 

Společenství proti šikaně, www.sikana.org 
E-Nebezpeci pro učitele, www.e-nebezpeci.cz  
Národní centrum bezpečnějšího internetu, www.ncbi.cz 
 
 

 Kontakty 
 
Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz 
Poradna webu Minimalizace šikany, www.minimalizacesikany.cz 
Internet poradna, www.internetporadna.cz 
Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného 
obsahu internetu, www.Horka-linka.cz 
Poradna E-Bezpeci - poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na 
Internetu,  www.napisnam.cz 

 
 

                              Učitelé základní školy 
 

 

 

 

 

 

mailto:schrankaduvery@zsjiraskova.cz
http://www.sikana.org/
http://www.e-nebezpeci.cz/
http://www.ncbi.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.internetporadna.cz/
http://www.napisnam.cz/
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OTÁZKY PRO DĚTI 

 
Pozorně si přečti a odpověz si. Pokud si na otázky odpovíš kladně, 

je velmi pravděpodobné, že to, co zažíváš, by mohla být  ŠIKANA. 

 

1.  Škádlí Tě někdo tak, že to pro Tebe už není legrace? 

2.  Často jsi v kolektivu spolužáků odmítán? 

3.  Máš pocit, že se s Tebou spolužáci nebaví nebo Tě často pomlouvají? 

4.  Dělají si spolužáci na Tvůj účet často „drobné“ legrácky? 

5.  Máš pocit, že jsi jiný, slabší než ostatní spolužáci? 

6.  Máš obavy z jiného žáka? 

7.  Ubližuje Ti někdo ve škole pravidelně? 

8.  Obáváš se jít sám- bez doprovodu- do školy, ze školy? 

9.  Žiješ v neustálém strachu, co se Ti zase přihodí ve škole? 

10. Máš dojem, že Tvá obrana je neúčinná? 

 
 
Nikdo nemá právo Ti ubližovat-možná jsi jiný/jiná než ostatní, ale to nesmí být důvod 

k ubližování. 

Jestliže máš obavu nebo nechceš se obrátit na dospělého ze svého okolí, můžeš navštívit a 

kontaktovat:   
Webové stránky s tématikou školní šikany a kyberšikany 

 

Společenství proti šikaně, www.sikana.org 

E-Nebezpeci pro učitele, www.e-nebezpeci.cz  
Národní centrum bezpečnějšího internetu, www.ncbi.cz 
 

 Kontakty 
 
Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz 
Poradna webu Minimalizace šikany, www.minimalizacesikany.cz 
Internet poradna, www.internetporadna.cz 
Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného 
obsahu internetu, www.Horka-linka.cz 
Poradna E-Bezpeci - poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na 
Internetu,  www.napisnam.cz 

 

 

 

Přímé a nepřímé signály 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;  

http://www.sikana.org/
http://www.e-nebezpeci.cz/
http://www.ncbi.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.internetporadna.cz/
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 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. 

 Fyzické a psychické napadání učitele je hrubé porušení školního řádu. 

 

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;  

 dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že 

je ztratilo), případně doma krade peníze;  
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 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. 

 Výuka a třídní management – protektivní faktory 

  

  zažívají ocenění;  

  

 

výukou;  

 

žákům;  

 pravedlivě a s respektem k individuální situaci každého 

žáka  
 

 

Stádia šikanování 
 
Zkrácený popis stadií šikanování (Kolář, 2011) 

 

První stadium se v podstatě odehrává v jakékoliv skupině. Všude je někdo neoblíbený nebo 

nevlivný, na jehož úkor je se dělají „legrácky“. Pak to ale jde dál, skupina si najde jakéhosi 

„otloukánka“. Třetí stadium je už klíčové, kdy se vydělí jádro útočníků a systematicky začne 

šikanovat nejvhodnější oběti. Do této chvíle lze věci jasně řešit. Následně ale dojde k bodu 

zlomu, kdy se šikanování stane nepsaným zákonem i pro opravdu slušné děti a celá skupina se 

stává krutou. V pátém stadiu – totalitě – se stane šikanování skupinovým programem. 

 
První stadium: Zrod ostrakismu 

Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je 
neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, 
spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situace je již 
zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. 

Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace 
V zátěžových situacích, (což může být i školou vytvářené konkurenční prostředí), kdy ve 
skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich 
odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu 
s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a 
objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese. Stupňování agrese může být dáno také 
neřešením předchozí situace … 

 
Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra 

Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat  
a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají 
jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Třída ví, o koho jde. Jde o 
žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“. Svým způsobem platí „raději on, než já“. 
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Čtvrté stadium: Většina přijímá normy 
Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává 
neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. Platí „Buď 
jsi s námi, nebo proti nám.“ U členů „virem“ přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési 
alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat 
krutě – aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení.  

 
Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana 

Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým 

programem. Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty 

lidí, které jsem pro přehlednost označil jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna práva, 

ti druzí nemají práva žádná. Ve čtvrtém a pátém stadiu hrozí reálné riziko prorůstání 

parastruktury šikany do oficiální školní struktury. Stává se to v případě, kdy iniciátor 

šikanování je sociometrickou hvězdou. Je žákem s výborným prospěchem, má kultivované 

chování a ochotně pomáhá pedagogovi plnit jeho úkoly. 

 

 

Metodický pokyn dále obsahuje: 

 

Právní odpovědnost školy (čl. 9) 
(1) Škola má odpovědnost za 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 pedagog musí šikanování mezi žáky neprodleně řešit a každé jeho 

oběti poskytnout okamžitou pomoc.  

(2) Podle vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a 

školních zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo 

dobrovolným svazkem obcí, odpovídá i za škodu způsobenou žákům v době vykonávání 

přechodného dohledu, tj. při vyučování a v přímé souvislosti s ním.  

(3) Ředitel školy nese také odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pro své 

zaměstnance dle § 101 a § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů.  

(4) Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících případech:  

-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).  

 

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. Situace ohrožení dítěte přitom musí trvat po takovou dobu nebo 

nabývat takové intenzity, že nepříznivě ovlivňuje vývoj dítěte anebo je nebo může být 

příčinou nepříznivého vývoje dítěte (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 sice 

výše uvedeným nebyly oznámeny, avšak které jsou svou povahou velmi závážné a nasvědčují 

tomu, že dítě se nachází v nepříznivé sociální situaci, jelikož jeho přirozené prostředí 

nedokáže dostatečným způsobem naplňovat své funkce při zajišťování přiměřené ochrany 

příznivého vývoje dítěte.  
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esivního chování dítěte ve škole, v nichž jsou 

tyto projevy pouze sekundárním důsledkem nepříznivé sociální situace dítěte a jeho rodiny a v 

nichž je třeba dítěti a jeho rodině zprostředkovat a zajistit odpovídající pomoc a podporu 

prostřednictvím nástrojů sociální práce. Základními nástroji práce OSPOD je vyhodnocení 

situace dítěte a jeho rodiny a individuální plánování koordinované intervence.  

 

rodiny jsou případové konference, tj. případová setkání těch osob, které mohou dítěti a jeho 

rodině poskytnout odpovídající pomoc a podporu, které staví dítě a jeho rodinu do centra 

řešení jejich situace a které vychází z principu partnerství a spolupráce, jakož i z principu 

důvěrnosti, diskrétnosti a bezpečného prostoru pro vzájemné sdílení informací. Případová 

konference je nástrojem případové práce (tzv. case managementu), což determinuje 

pravidla, která je třeba v jejím rámci respektovat. Vymezení okruhu zúčastněných osob je 

plně v kompetenci sociálního pracovníka, který bude vycházet z předmětu případové 

konference. Zástupce školy může být na případovou konferenci. 

 

fyzická osoba, s ohledem na význam, který zastává ve vztahové síti dítěte, či škola jako 

instituce mohou s ohledem na konkrétní okolnosti případu přispět k řešení situace dítěte a 

jeho rodiny. Pokud je zástupce školy na konferenci účasten, pak je ze zákona vázán 

zachováváním mlčenlivosti (dle § 57 odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí). 

Informace, které se na konferenci dozví, jím nesmí být nikam přeneseny, ani do prostoru 

školy. Pokud jedním z výstupů případové konference bude přijetí konkrétního opatřeního za 

účelem úpravy podmínek ve školním prostředí, je třeba postupovat v souladu se školským 

zákonem. Není přitom nezbytné na půdě školy sdělovat, že konkrétní opatření je přijímáno 

jako jeden z výstupů případové konference, a to z důvodu ochrany dítěte před případnou 

stigmatizací. Je třeba zdůraznit, že nástroj případových konferencí není výlučným nástrojem 

OSPOD při poskytování sociálně-právní ochrany dětí, ale může být využit i školou bez 

nutnosti účasti OSPOD jako nástroj případové práce při řešení situace ve třídě či škole, v níž 

je třeba uskutečnit setkání více osob a koordinovat jejich další postupy.  

 

-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. Tuto skutečnost oznámí ředitel školy nebo jiná pověřená osoba jakoukoliv 

formou (písemně, telefonicky, osobně) na Policii ČR, v ideálním případě přímo specialistovi 

na problematiku mládeže Služby kriminální policie a vyšetřování, jinak na nejbližším 

obvodním oddělení Policie ČR. V takovém případě vystupuje tato osoba jako oznamovatel a 

má právo na vyrozumění do jednoho měsíce od podání oznámení. Oznámení může podat také 

zákonný zástupce dítěte.  

 

Postupy řešení šikany zaměřené na učitele (čl. 8) 

 

Trestně – právní hledisko šikany (čl. 10) 

 

Podávání podnětů, stížností a oznámení (čl. 11) 
(1) Pro zajištění otevřené komunikace je žádoucí, aby škola stanovila jasný a jednoznačný 

postup pro příjem podnětů a stížností ze strany zaměstnanců, žáků a zákonných zástupců. A to 

i anonymně. Takový postup jasně deklaruje:  

 

– kde, kdy a jakým způsobem;  
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Komentář: 

 

Podmět, stížnost podávají zákonní zástupci třídnímu učiteli a v případech 

podezření nebo již prokazatelných projevů šikany, které nejsou bezodkladně a 

uspokojivě řešeny v pravomoci pedagogických pracovníků včetně školního 

metodika prevence či výchovného poradce, je nutné se obrátit na ředitele školy 

(popř. zástupce ředitelky), písemnou formou, osobně nebo v elektronické podobě. 

na adrese zsjiraskova@seznam.cz nebo jitka.moosova@zsjiraskova.cz 

Pokud se jedná o anonymní podání lze stížnost, podnět vhodit do schránky důvěry 

v 1. patře – pravá část budovy nebo napsat na: schrankaduvery@zsjiraskova.cz 

 

– kde, kdy a jakým způsobem;  

Třídní učitel bude řešit podmět, stížnost neprodleně s výchovným poradcem, 

metodikem prevence, popř. se školní psycholožkou a bude průběžně informovat 

ředitelku školy (popř. zástupce).  Při řešení podmětu, stížnosti budou postupováno 

podle školního řádu a preventivního programu. Zákonní zástupci budou průběžně 

informování o postupu řešení a budou na osobním jednání seznámeni se závěry a 

postupem řešení. 

 

 

(2) V případech podezření nebo již prokazatelných projevů šikany, které nejsou bezodkladně 

a uspokojivě řešeny v pravomoci pedagogických pracovníků včetně školního metodika 

prevence či výchovného poradce, je nutné se obrátit na ředitele příslušné školy nebo 

školského zařízení. Pokud se však projeví nečinnost i ze strany ředitele a postup školy v 

řešení šikany je nedostatečný, je možné jednat v této záležitosti se zřizovatelem školy nebo 

podat stížnost nebo oznámení České školní inspekci (dále jen „ČŠI“). Stížnost nebo oznámení 

podané písemně, osobně nebo v elektronické podobě se přijímají na všech pracovištích ČŠI. V 

případě, že stěžovatel požádá o utajení své totožnosti, zaručuje ČŠI anonymitu při 

prošetřování. Je však důležité, aby ve stížnosti byly popsány všechny podstatné okolnosti, 

včetně identifikace školy.  

Stížnost nebo oznámení je možné adresovat příslušnému inspektorátu ČŠI i na ústředí, tzn. na 

adresu: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, resp. elektronicky na adresu posta@csicr.cz. Při 

šetření zřizovatelem a ČŠI bývá do týmu zařazen specialista na řešení šikany. Současně je 

možné stížnost podávat školskému ombudsmanovi (ombudsman@msmt.cz), veřejnému 

ochránci práv (podatelna@ochrance.cz) a na příslušné státní zastupitelství. V případě, že 

stížnost či oznámení zasahuje oblast pracovně-právních vztahů, je možné se obrátit na 

příslušný inspektorát práce. Další možností je pak řešení sporu podáním žaloby na ochranu 

osobnosti nebo pomocí antidiskriminačního zákona u soudu. 

 

 
 

7. Monitoring – evaluace  

 

     Vyhodnocení celého programu bude provedeno v červnu roku 2018. O programu povede 

školní metodik průběžné záznamy, s jejichž výsledky bude pravidelně seznamovat vedení 

školy, ostatní pedagogické pracovníky a rodiče žáků. V červnu proběhne i vyhodnocení výše 

uvedených aktivit. 

mailto:zsjiraskova@seznam.cz
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Vyhodnocení se týká věcné podstaty realizace jednotlivých akcí a aktivit, dává přehled  

o počtech účastníků, finančních nákladech, schopnosti realizovat jednotlivé programy apod. 

Hodnocení probíhá přes třídní učitele a spolupracují všechny zainteresované instituce. 

Vlastní průběh evaluace lze shrnout do následujících bodů: 

- získáváme informace pro včasné odhalování rizik (monitoring), 

- volíme způsob uplatňování preventivních intervencí (plánování 

a vlastní realizace MPP), 

- hodnotíme jejich účinnost (vlastní evaluace s využitím monitorovacích 

modulů, případně dalších evaluačních nástrojů), 

- tím si ověřujeme předpokládané hypotézy (ty by měly odrážet námi 

definované cíle). 

 Máme stanovenu jednoduchou kostru hodnocení, kterou používáme i pro jednorázové 

aktivity, někdy v písemné, někdy v ústní formě. U těchto aktivit někdy hodnotí se žáky 

program učitel Občanské výchovy nebo učitel Výchovy ke zdraví. V těchto předmětech je 

dostatek prostoru zařadit téma, které žáky zajímá. 

 Kostra hodnocení: 

1. Co se mi líbilo? 

2. Co se mi nelíbilo? 

3. Co jsem od programu očekával? 

4. Jaké přání mám na příště? 

5. Jak chápete svojí roli v aktivitách? 

Názory učitelů na program zjišťuje metodik prevence. Dotazy jsou pouze ústní a je využíváno 

především otázky číslo 1, 2, 3 a 4. 

 

 

Školní metodik spolu s výchovným poradcem shromažďuje veškeré informace a zpětné 

vazby v průběhu realizace MPP v daném období, evidují výskyt rizikových forem chování u 

jednotlivých žáků tříd. Dokumentace obsahuje záznamy o rozhovorech se žáky, rodiči. Každý 

třídní učitel předloží záznamy o svých jednáních, které je povinen vést v průběhu celého 

školního roku. 

 

Analýza problematiky rizikového chování na škole je důležitá pro zjištění aktuálního stavu, 

stanovení příčin rizikového chování na škole a vytýčení prognózy. Pro analýzu jsou 

využívány dotazníky, které obsahují i část týkající se výskytu návykových látek ve škole, 

šikany a dalších rizikových jevů. S těmito dotazníky pracují vyučující jednotlivých předmětů  

a třídní učitelé, vyhodnocení provádí metodik prevence a školní psycholog. Podle potřeby se 

provádí diagnostika tříd a následná sezení se třídou (zajišťuje školní psycholog, výchovný 

poradce a třídní učitel nebo oslovíme PPP). Vyučující OV, VZ, PŘ, TV… zadávají testy 

a úkoly, ve kterých se objevuje problematika rizikového chování a následné vyhodnocení 

ukazuje, zda žáci mají příslušné znalosti a dovednosti. Funguje schránka důvěry a Žákovský 

parlament, kde mohou zástupci pátých až devátých ročníků prezentovat svoje nápady, 

připomínky, dotazovat se na chod školy, vznášet připomínky a stížnosti. Zástupci tříd se 

schází s vedením školy pravidelně na jednání každý měsíc. 

 Ve škole jsou rovněž zveřejňovány informace o tel. číslech na různé linky důvěry a další 

instituce, které poskytují pomoc dětem v krizi, je zveřejněna listina Dětská práva, která je 

podrobně probírána v hodinách. 

Ve spolupráci se školním psychologem, s PPP je prováděna diagnostika tříd a následný 

rozbor s třídním učitelem a ostatními pedagogy. 
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V závěru evaluace si chceme odpovědět na tři otázky: 

 

Bylo skutečně dosaženo stanoveného cíle? 

Budeme opakovat tento přístup, postup? 

Na co se příští rok zaměříme 

 

Příloha č. 8.1 

Rady pro rodiče 

Společné známky užívání návykových látek 

 Příbuzní nacházejí drogy nebo pomůcky k jejich zneužívání (injekční jehly  

a stříkačky, lžičky, speciální dýmky, papírky k ručnímu balení cigaret, obaly od léků, 

lahve od alkoholických nápojů apod.).  

 Blízký přítel nebo přítelkyně dítěte užívá návykové látky nebo nadměrně pije 

alkoholické nápoje.  

 Nastala změna či ztráta kvalitních přátel, dochází k izolování se od normálních 

vrstevníků.  

 Ztotožňování se s drogovou kulturou, zastávání se drog, pseudofilozofická 

vysvětlování jejich zneužívání.  

 Náhlé zhoršení vzhledu a péče o zevnějšek.  

 Předtím zdravě vyhlížející dospívající začne vypadat neduživě.  

 Náhlé zhoršení prospěchu i chování ve škole nebo problémy na pracovišti.  

 Neomluvené hodiny ve škole či absence v zaměstnání.  

 Výrazné změny v chování, agresivita.  

 Tendence odcházet z domova na delší dobu bez vysvětlování.  

 Větší náladovost a podrážděnost.  

 Lhaní a tajnůstkářství.  

 Ztráta kvalitních zájmů a zálib.  

 Horší soustředění a paměť.  

 Podrážděnost a nervozita, když dospívající drogu nemá.  

 Problémy s rodiči nebo s partnerem, např. kvůli nespolehlivosti, krádežím  

v domácnosti, útěkům, pozdním návratům a intoxikacím.  

 Možné problémy s úřady, případně i se zákonem (krádeže, prodej drog, agresivní 

chování během intoxikace apod.).  
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Podstatné bývá, pokud se vyskytuje více známek současně. I jen jedna je ale důvodem  

k vyšetření.  

Má Vaše dítě problémy s alkoholem? 

1. Snažte se dozvědět co nejvíce o užívání a zneužívání alkoholu.  

2. Zaujměte pevný postoj, z kterého bude zcela jasno, že nedovolíte Vašemu dítěti užívat 

alkohol. Své stanovisko dávejte příležitostně najevo.  

3. Podpořte Vaše stanovisko "žádný alkohol" jasným a zásadovým postojem.  

4. Buďte ve střehu, zda Vaše dítě neprojevuje známky užívání alkoholu a drog. Nenechte 

se obalamutit.  

5. Než začnete Vaše dítě konfrontovat, připravte si důvody, proč to děláte.  

6. Konfrontujte Vaše dítě pouze tehdy, je-li v pořádku nebo střízlivé, a když vy jste 

klidní a ovládáte se.  

7. Když budete konfrontovat Vaše dítě, soustřeďte pozornost na jeho chování, použijte 

konkrétní příklady a vyjádřete Vaše pocity klidným a ovládajícím se způsobem. 

Zdůrazněte, že je to chování spojené s alkoholem, které je nepřijatelné, a nikoli Vaše 

dítě.  

8. Očekávejte, že se setkáte s odporem. Buďte připraveni na to, že Vaše dítě bude 

naštvané. 

Buďte si vědomi toho, že se Vaše dítě může pokoušet s vámi manipulovat. Ale 

pamatujte si, vymezení hranic dává jasně a jednoznačně najevo, že se staráte.  

9. Jestliže zjistíte, že Vaše dítě porušilo rodinná pravidla ohledně alkoholu, dotáhněte 

Vámi zamýšlené důsledky do konce. Zdůrazněte, že jednáte zcela bez emocí a v 

nejlepším zájmu Vašeho dítěte.  

10. Týká-li se to obou rodičů, je velmi důležité, abyste byli jednotní a zásadoví ve svém 

postoji. Spojte se dohromady. Nedovolte, aby Vás dítě postavilo jednoho proti 

druhému.  

11. Jestliže Vaše dítě opakovaně porušuje pravidla a pokračuje v pití, obraťte se na 

odborníka.  

 

Doporučená literatura, webové stránky, kontakty z oblasti rizikového chování 

 

MPP ZŠ Benešov, Jiráskova, www.zsjiraskova.cz/dokumenty ke stazeni/ 
Literatura pro oblast školního šikanování  

Základní literatura  
 Kolář M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál. 
 
Poznámka: Pro pracovníky v ústavní a náhradní rodinné péči může být užitečná 
kapitola Pasťácké šikany v knize Bolest šikanování (Portál, 2001, 2005). 
 
Doporučená literatura (knihy, sborníky, studie, závěrečné zprávy) 
 

http://www.zsjiraskova.cz/dokumenty%20ke
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 Kavalír, A. (Eds.) (2009). Kyberšikana a její prevence – příručka pro učitele.  Plzeň: 
Dragon press s.r.o. 
 Kolář, M. (2013). Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: Pražská vysoká škola  
psychosociálních studii. 
 Kolář, M.(2012). Net story: Příběhy ze světa internetu. Praha: NCBI. 
 Kolář, M. (2001, 2005). Bolest šikanování. Praha: Portál. 
 Kolář, M. (2009). Skrytá podstata Hradeckého školního programu proti  šikanování. 
In: Phillipová, L., Janošová, P. (Eds.) Šikana jako etický,  
 psychologický a pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference            
v Praze 19.3. 2009. Praha: Tribun EU. 
 Kolář, M. (2005). Školní násilí a šikanování. Ostrava: CIT, Ostravská univerzita. 
 Kolář, M. (Ed.) (2004) Školní šikanování. Sborník z první celostátní konference  
konané v Olomouci na PdF UP 30.3. 2004. Praha: Společenství proti šikaně. 10-12. 
 Kolář, M. (2000, 1997). Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál. 
 Kolář, M. (2003). Specifický program proti šikanování a násilí ve školách a  
školských zařízeních. Praha: MŠMT ČR. 

 Kolektiv autorů (2012). Elektronická šikana a jak jí řešit. (Metodický materiál.) 

Praha:  NCBI. 
 Kopecký, K., Krejčí,V. (2010). Rizika virtuální komunikace. (Příručka pro učitele.) 
Olomouc: Net Univerzity. [cit. 2.12. 2012] http://www.e-nebezpeci.cz/index.php/ke-
stazeni  
 Krejčí,V. (2010). Kyberšikana – kybernetická šikana.  Olomouc: E-Bezpečí. [cit. 
2.12. 2012] Dostupný z WWW – http://www.e-nebezpeci.cz/index.php/ke-
stazeni/materialy-pro-studium-studie-atd 
 Parry, J., Carrington, G. (1997). Čelíme šikanování: Sborník metod. Praha: IPPP: 
Portál. 
 Philippová, L., Janošová,P. (Eds.) (2009). Šikana jako etický, psychologický a  
pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference konané 19. 3. 2009  v Praze. 
Brno: Tribun EU. 
Rogers,V. (2011). Kyberšikana. (Pracovní materiály pro učitele a žáky.) Praha: Portál. 
 Říčan, P., Janošová, P. (2010). Jak na šikanu. Praha: Grada. 

 Říčan, P. (1995). Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál 

 
Doporučená literatura (časopisy) 
 
 Kolář, M. (2010). Bolest kyberšikany. Informační bulletin 1. Úřad pro ochranu  
osobních údajů. 
 Kolář, M. (2010). Ve škole: Šikana, nebo jen škádlení? Psychologie dnes 2 (16),  
56-59. 
 Kolář, M. (2009). Šikana v mateřské škole: diferenciální diagnostika – jak rozlišit 
šikanování od škádlení? Řízení mateřské školy (20. aktualizace). Praha:  nakladatelství 
dr. Josef Raabe. 
 Kolář. M. (2009). Zlo či dobro, šikanovanie alebo doberanie? In: Sociálna prevenci 
1. Bratislava: Národne osvetové centrum. 
 Kolář, M. (2007). Český školský program proti šikanovaniu. Perspektivy.   In:   
Sociálna prevencia. Bratislava: Národné osvetové centrum. 
 Kolář, M. (2007). Český školní program proti šikanování. Právo a rodina, 3. 
 Kolář, M. (2006). Jak na šikanu? Psychologie dnes 2 (12), 16-18. 
 Kolář, M. (2005) Devět kroků při řešení počáteční šikany aneb pedagogická 
chirurgie. Prevence 7 ( 2), 3-7. 

 Miovský, M. a kol. (2012). Návrh doporučené struktury MPP prevence rizikového 

chování pro ZŠ. Praha: Klinika adiktologie 1.LF KU 
 
 
Webové stránky s tématikou školní šikany a kyberšikany 
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Společenství proti šikaně, www.sikana.org 
E-Nebezpeci pro učitele, www.e-nebezpeci.cz  
Národní centrum bezpečnějšího internetu, www.ncbi.cz 
 
Kontakty 
 
Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz 
Poradna webu Minimalizace šikany, www.minimalizacesikany.cz 
Internet poradna, www.internetporadna.cz 
Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného 
obsahu internetu, www.Horka-linka.cz 
Poradna E-Bezpeci - poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na 
Internetu,  www.napisnam.cz 

 

 

Příloha č. 8.2 

 

       

PROGRAM ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE 

 

pro školní rok 2017 – 2018 

 
Zpracoval:  

 Ing.,Bc. Jitka Moosová, MP  

Schválil:                           

Mgr. Milena Prášková, ředitelka ZŠ 

 
 

Výchozí dokumenty: 

 
1. Dlouhodobý plán školy 

2. Program školy na rok 2017/2018 

3. Výroční zpráva školy za rok 2016/2017 

3.   Metodické materiály PPP 

4.   Příslušné vyhlášky a nařízení MŠMT 

5. Minimální preventivní program, Program proti šikanování, Školní preventivní strategie  

6. RVP ZV – ŠVP „ Pojďte s námi“, Krizový plán školy 

7. Metodické materiály Centra Magdaléna a dalších organizací 

 

Hlavní úkoly: 
 (vychází z náplně práce školního metodika prevence) 

 
Úkolem školního metodika je poskytovat odbornou pomoc pedagogickým pracovníkům, 

koordinovat jejich činnost. Pravidelně podávat informace. Pomáhat učitelům a ostatním při 

organizování zájmové činnosti, školy v přírodě, a dalších akcí pořádaných školou. Účastnit se 

jednání s rodiči, se žáky ve spolupráci s TU a výchovnou poradkyní, zajišťovat kontakt s PPP, 

MÚ, Policií ČR, školním psychologem a dalšími. 

Úzce spolupracovat se všemi pedagogickými pracovníky a především s vyučujícími občanské 

výchovy a výchovy ke zdraví, tělesné výchovy, třídními učiteli, se školní družinou a s rodiči. 

Zajistit pomoc třídním učitelům při snaze zapojit co nejvíce žáků do různých zájmových 

kroužků, zajistit pomoc při organizaci různých sportovních a kulturních akcí, protože dítě, 

http://www.sikana.org/
http://www.e-nebezpeci.cz/
http://www.ncbi.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.internetporadna.cz/
http://www.napisnam.cz/
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které má bohatou náplň dne, nemá čas se toulat po ulicích, vyhledávat společnost starších 

nebo dokonce nevhodných kamarádů. Proto je také důležité zajistit dostatečnou propagaci 

všech akcí, které pořádá škola anebo jiné organizace ve městě. Pomáhat propagovat zdravý 

životní styl a vše, co s ním souvisí.  

 

Zúčastňovat se školení a dalších akcí, které jsou pořádány různými institucemi pro školní 

metodiky.  

Zajistit předávání získaných informací učitelům, rodičům a i ve vhodné formě žákům.  

Ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovníky je nutné získávat důvěru ze strany žáků 

 a jejich rodičů.      

Spolupracovat s okresní metodičkou prevence sociálně patologických jevů v PPP Benešov  

a dalšími pracovníky, se školním psychologem PhDr. A. Balatovou, výchovnou poradkyní  

Mgr.I. Mlákovou, poradci pro environmentální výchovu Mgr. H. Černou a s týmem 

zaměřujícím se na problematiku šikany, s J. Cudlínovou, A. Bečváříkovou a M. Marešovou, 

 s PPP, MÚ Benešov, MěÚ, Policií ČR, MěP  a dalšími organizacemi zabývajícími se 

problematikou rizikového chování, např. CPP Magdaléna, MEZIČAS Benešov… 

 

Pravidelně se zúčastňovat jednání Žákovského parlamentu, pracovat s podněty dětí 

 a schránkou důvěry. 

Pravidelně shromažďovat a zpracovávat evaluaci práce se třídou – dotazníky  

 

Metodické a koordinační činnosti: 

1) Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy – průběžně 

      (kontrola tematických plánů, náplně třídnických hodin) 

2) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci 

záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, 

nekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalšího 

rizikového chování - průběžně, společně s učiteli, především OV,VZ, TV, TU 

3) Metodické vedení činností pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence 

rizikového chování (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce 

s třídními kolektivy, práce týmu- průběžně, společně se školní psycholožkou a VP 

4) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového 

chování - září, leden, průběžně podle nabídky 

5) 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 rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou 

přijímání kulturní a etnické odlišnosti – spolupráce s učiteli, spolupráce s týmem 

prevence na 1. stupni: pí. uč. Cudlínová, Bečváříková, Marešová M., PK, kontrola 

tematických plánů (listopad, duben) 

6) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají 

v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních 

aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, 

preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi- Magdaléna o.p.s. a 

\MeziČas Benešov), které působí v oblasti prevence rizikového chování. Zajištění a 

koordinace dlouhodobého projektu EU – DAP Unpluggend pro 6. ročník- průběžně 

Výuka v letošním roce: 6. A pí. uč. J. Moosová, 6. B pí. uč. I. Mláková, 6. C pí. uč. I. 

Mláková 

7) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a 

následné péči v případě aktuálního výskytu rizikového chování – průběžně, 
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spolupráce s PPP, školní psycholožkou, výchovnou poradkyní, OSPOD Benešov, 

Policie ČR 

8) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči 

specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování 

v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů – průběžně, většina materiálů je 

uložena u TU a výchovné poradkyně 

9) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a oblast činnosti školního 

metodika prevence, navržená a realizovaná opatření – průběžně 

 

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- průběžně, na poradách, pedagogických radách, 

prostřednictvím webu školy, na schůzkách SRPDŠ (srpen – informace k MPP a 

problematice šikany, dále listopad, duben).  

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

zkušeností – průběžně, prezentace na stránkách školy, v tisku 

3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence 

rizikového chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, 

poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace 

působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i 

jednotliví odborníci) – průběžně 

Poradenské činnosti: 

1) vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, 

poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, 

popřípadě zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště – průběžně, ve 

spolupráci s třídními učiteli a VP 

2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování signálů spojených s možností rozvoje 

rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd, participace na sledování úrovně 

rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování¨ ve škole- 

průběžně, společně s VP, v letošním roce se zaměřím především na ročníky 4., 5. a  2. 

stupeň 

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- průběžně, ve spolupráci s VP, TU, viz 

předcházející body 

 

POZN.   

              Během školního roku se bude metodik účastnit jednání s rodiči a žáky 

  ve spolupráci s TU, VP, vedením školy a školní psycholožkou (z každého jednání   

              bude pořízen protokol, který bude uložen u VP a kopie u MP). 

              MPP bude doplňován podle metodiky MŠMT a DVPP. 

            

  Besedy budou pořádány podle nabídky a aktuálnosti.  

V letošním roce se škola zapojí do akcí, které budou pořádány ve spolupráci 

s MÚ v rámci Plánu protidrogové prevence města.  

Vstupy do tříd MP. V letošním školním roce nebudou (na 1. stupeň je 

proškolený tým a 2. stupni je zařazen EU DAP, a Program primární prevence. Dále 

využijeme nabídky MÚ k tématům doprava a bezpečnost. 

V Benešově 5. 9. 2017 
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Příloha č. 8. 3 

 

Projekt  

 

1. Předmět:   Dlouhodobý, celoškolní projekt 

 

2. Název projektu:   CO DĚLAT, KDYŽ…, PŘEDCHÁZÍME RIZIKOVÉMU 

CHOVÁNÍ 

3. Třída (y): 1. až 9. ročníky 

 

4. Časový harmonogram: září – červen 2017/2018 

 
 

                                             Počet hodin věnovaných prevenci /školní rok 

OBLAST PREVENCE 1., 2. 

roč. 

3., 4. 

roč. 

5., 6. 

roč. 

7., 8.,  9. 

roč. 

Celkový počet 

hodin/školní rok 

 

Záškoláctví 1 0 1 0 2 

Šikana/agrese 1 3 3 4 11 

Rizikové sporty/doprava 1 2 3 2 8 

Rasismus/xenofobie 0 1 1 1 3 

Sekty 0 1 1 1 3 

Sexuální rizikové 

chování 

0 1 2 4 7 

Adiktologie 2 2 4 2 10 

Týrání/zneužívání 1 1 1 1 4 

Poruchy příjmu potravy 0 2 4 2 8 

 6 13 20 17 56 

 
1. stupeň 

 

Měsíc Téma Počet 

hodin 

Zkratka  

do TK 

září Doprava, rizikové sporty  1P 

říjen Šikana, kyberšikana  2P 

listopad Záškoláctví  3P 

prosinec Násilí, agrese  4P 

leden Alkohol, tabák, drogy  5P 

únor Domácí násilí, týrané dítě, sebepoškozování  6P 

březen Vandalismus, krádeže  7P 

duben Příslušnost k subkulturám, homofobie, náboženské 

sekty 

 8P 

květen Rasismus, xenofobie  9P 

červen Rizikové sexuální chování  10P 
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2. stupeň 

 

Měsíc Téma Počet 

hodin 

Zkratka  

do TK 

září Doprava, rizikové sporty  1P 

říjen Šikana, kyberšikana  2P 

listopad Záškoláctví  3P 

prosinec Násilí, agrese  4P 

leden Alkohol, tabák, drogy  5P 

únor Domácí násilí, týrané dítě, sebepoškozování  6P 

březen Vandalismus, krádeže  7P 

duben Extrémismus, náboženské sekty  8P 

květen Rasismus, xenofobie, příslušnost k subkulturám, 

homofobie 

 9P 

červen Rizikové sexuální chování  10P 

 

5. Výstupy (cíle projektu):  

-plní se znalosti, dovednosti a kompetence stanovené MPP školy v kapitole 5. 4 

 

6. Kompetence: (viz. MPP, kapitola 5. 4) 
    
KOMPETENCE K UČENÍ 

- vhodně motivujeme žáky  

- uplatňujeme individuální přístup k žákům 

- vedeme žáky ke kritickému hodnocení a sebehodnocení, k obhájení vlastního názoru 

- učíme žáky pracovat trpělivě, poučit se z vlastních chyb 

- dáváme žákům prostor na vlastní názor, postupy, nápady 

 

KOMPETENCE  K  ŘEŠENÍ  PROBLÉMŮ 

- učíme žáky najít správné postupy v řešení problému 

- podporujeme kreativitu každého jedince 

- vybíráme vhodné metody postupů se zřetelem na věk a zkušenosti žáků 

- učíme žáky předcházet problémům 

- vedeme žáky k vyhodnocování správného postupu, k neopakování chyb 

- propojujeme teorii a praxi v souvislosti s řešenými problémy, úkoly 

- oceňujeme samostatnost, kreativitu, netradiční způsoby učení 

 

KOMPETENCE   KOMUNIKATIVNÍ 

- vedeme žáky k otevřené a správné komunikaci 

- rozvíjíme u žáků komunikativní dovednosti a návyky 

- učíme žáky komunikovat v různých životních situacích 

- podporujeme zdravé kritické myšlení, sebekritiku 

- učíme žáky prezentovat své názory, zhodnotit výsledky své práce 

- klademe důraz na schopnost obhájit svůj názor 

- rozvíjíme u žáků schopnost vést dialog, diskutovat o problému 

- klademe důraz na jasné, stručné, logické a srozumitelné vyjadřování 

- učíme žáky umění naslouchat druhým 

- seznamujeme žáky s prostředky verbální i nonverbální komunikace 

- rozvíjíme u žáků kulturu projevu a komunikace v mateřském i cizím jazyce 
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KOMPETENCE  SOCIÁLNÍ  A  PERSONÁLNÍ 

- učíme žáky spolupracovat v týmu, ve dvojicích, ve skupině 

- učíme vzájemné pomoci, ohleduplnosti, toleranci 

- rozvíjíme mezilidské vztahy 

- řídíme se společně vytvořenými pravidly 

- dodržujeme jejich plnění 

- učíme žáky zastávat ve skupině, týmu rozlišné role 

- netolerujeme projevy nesnášenlivosti, rasismu, šikany, násilí, kyberšikany 

- učíme žáky kriticky myslet, přijmout kritiku svoji i druhých 

- podporujeme asertivní chování 

 

KOMPETENCE  OBČANSKÉ 

- společně vytváříme pocit sounáležitosti se školou, rodinou, veřejností 

- vychováváme svobodného, demokratického občana s vlastním názorem 

- učíme žáky toleranci, ohleduplnosti, zodpovědnosti 

- netolerujeme projevy sociálně patologických jevů, rasismu, agresivity, hrubého 

chování a korupci 

- nabízíme žákům širokou škálu pozitivních aktivit 

- společně řešíme různé životní situace 

- pomáháme najít žákům správné stanovisko v dané situaci 

- učíme žáky řešit a zvládnout problémy, předcházet jim 

- vedeme žáky k nastavení správného žebříčku životních hodnot, k sebeúctě a k úctě 

k ostatním 

- důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve společnosti i v dopravních 

situacích 

- učíme žáky citlivému vnímání situací 

- pozitivně působíme na utváření vztahů k ostatním lidem, k přírodě, společnosti 

- učíme žáky nebát se přiznat svoji vlastní chybu, otevřeně o ní hovořit, nacházet 

východisko a poučení 

- připravujeme žáky na zodpovědná rozhodnutí v daných situacích, na poskytnutí 

účinné pomoci dle svých možností 

- učíme žáky chovat se zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožující život 

a zdraví člověka 

 

 

7.  Průřezová témata:  

 
Osobnostní a sociální výchova – sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, 

psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy. Komunikace, kooperace a 

kompetice, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika 

 

Výchova demokratického občana –občan, občanská společnost a stát, principy demokracie 

jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech –Evropa a svět nás zajímá, 

objevujeme Evropu a svět 

 

Multikulturní výchova – kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, 

princip sociálního smíru a solidarity 
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Mediální výchova – fungování a vliv médií ve společnosti 

 

8.  Pracovní část projektu:  
- Seznámení pedagogických pracovníků s projektem – srpen 2016 

- Realizace projektu – září – červen 2016/2017 

- Evaluace projektu – červen 2017 

K realizaci projektu: - TU vloží přílohu č. 1 do TK, každý vyučující ve třídě, který zařadí 

téma, napíše do tabulky časovou dotaci (např. 1 hodina, 10, 30 minut) a do TK zapíše 

zkratku. 

 

Doporučená literatura: ŠVP, MPP, přílohy Co dělat, když…, metodické materiály zasílané 

emailem, jako např. Kočičí zahrada – pro 1. st. 

 

Doporučení: - není nutné vymýšlet extra náplň hodiny. Např. při ČJL v dubnu čtete pohádku, 

a je v ní něco k subkulturám, náboženství, krátce pohovoříte s dětmi a zapíšete do tabulky 15 

minut. Když to udělá každý, složí se během měsíce hodina až dvě. Výstupy, znalosti, 

dovednosti naleznete v ŠVP, MPP, kapitola 5. 4 – pomocí nich lze naformulovat otázky, 

samostatnou práci, apod.. Výstup v TK může být ze ŠVP nebo podle místa z MPP, kapitola 

5.4.   

 

9.  Evaluační část projektu: 
 

- Třídní učitelé v červnu odevzdají vyplněnou tabulku  

- Informace z tabulky doplní o další informace – viz. příloha č. 1 

- MP zpracuje tabulky pro 1. a 2. stupeň 

 

Příloha č. 1 pro 1. stupeň 
Měsíc Téma Počet 

hodin 

Zkratka  

do TK 

září Doprava, rizikové sporty  1P 

říjen Šikana, kyberšikana  2P 

listopad Záškoláctví  3P 

prosinec Násilí, agrese  4P 

leden Alkohol, tabák, drogy  5P 

únor Domácí násilí, týrané dítě, sebepoškozování  6P 

březen Vandalismus, krádeže  7P 

duben Příslušnost k subkulturám, homofobie, náboženské 

sekty 

 8P 

květen Rasismus, xenofobie  9P 

červen Rizikové sexuální chování  10P 

 
1. Uveďte problémy při realizaci projektu. 

2. Jaké znalosti žáci získali, došlo k posunu znalostí? 

3. Jaké dovednosti si žáci osvojili, jsou schopni dovednosti uplatňovat při vykonávání 

určité činnosti? 

4. Jaké kompetence žáci získali, umí uplatňovat kompetence v různých situacích? 
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Příloha č. 1 pro 2. stupeň 

Měsíc Téma Počet 

hodin 

Zkratka  

do TK 

září Doprava, rizikové sporty  1P 

říjen Šikana, kyberšikana  2P 

listopad Záškoláctví  3P 

prosinec Násilí, agrese  4P 

leden Alkohol, tabák, drogy  5P 

únor Domácí násilí, týrané dítě, sebepoškozování  6P 

březen Vandalismus, krádeže  7P 

duben Extrémismus, náboženské sekty  8P 

květen Rasismus, xenofobie, příslušnost k subkulturám, 

homofobie 

 9P 

červen Rizikové sexuální chování  10P 

 
1. Uveďte problémy při realizaci projektu. 

2. Jaké znalosti žáci získali, došlo k posunu znalostí? 

3. Jaké dovednosti si žáci osvojili, jsou schopni dovednosti uplatňovat při vykonávání 

určité činnosti? 

4. Jaké kompetence žáci získali, umí uplatňovat kompetence v různých situacích? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 126 

Příloha č. 1 pro 1. stupeň 
Měsíc Téma Počet 

hodin 

Zkratka  

do TK 

září Doprava, rizikové sporty  1P 

říjen Šikana, kyberšikana  2P 

listopad Záškoláctví  3P 

prosinec Násilí, agrese  4P 

leden Alkohol, tabák, drogy  5P 

únor Domácí násilí, týrané dítě, sebepoškozování  6P 

březen Vandalismus, krádeže  7P 

duben Příslušnost k subkulturám, homofobie, náboženské 

sekty 

 8P 

květen Rasismus, xenofobie  9P 

červen Rizikové sexuální chování  10P 

 
1. Uveďte problémy při realizaci projektu. 

2. Jaké znalosti žáci získali, došlo k posunu znalostí 

3. Jaké dovednosti si žáci osvojili, jsou schopni dovednosti uplatňovat při vykonávání 

určité činnosti? 

4. Jaké kompetence žáci získali, umí uplatňovat kompetence v různých situacích? 

 

 

 

Příloha č. 1 pro 2. stupeň 

Měsíc Téma Počet 

hodin 

Zkratka  

do TK 

září Doprava, rizikové sporty  1P 

říjen Šikana, kyberšikana  2P 

listopad Záškoláctví  3P 

prosinec Násilí, agrese  4P 

leden Alkohol, tabák, drogy  5P 

únor Domácí násilí, týrané dítě, sebepoškozování  6P 

březen Vandalismus, krádeže  7P 

duben Extrémismus, náboženské sekty  8P 

květen Rasismus, xenofobie, příslušnost k subkulturám, 

homofobie 

 9P 

červen Rizikové sexuální chování  10P 

 
1. Uveďte problémy při realizaci projektu 

 

2. Jaké znalosti žáci získali, došlo k posunu znalostí? 

3. Jaké dovednosti si žáci osvojili, jsou schopni dovednosti uplatňovat při vykonávání 

určité činnosti? 

4. Jaké kompetence žáci získali, umí uplatňovat kompetence v různých situacích? 
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Příloha č. 8. 4 PLÁN PREVENCE NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 – bude průběžně doplňován, podle aktuální situace a nabídek 

První stupeň 
MĚSÍC 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník MP 

ZÁŘÍ Vstupní 

poučení TU – 

školní řád, 

BOZ, pravidla 

školy… 

=Bezpečná 

škola 

 
Celoškolní, 

celoroční projet 

„Co dělat, 

když…, 

Předcházíme 

rizikovému 

chování“ 

Preventivní 

program MP 

Benešov pro žáky 

Vstupní poučení TU – 

školní řád, BOZ, 

pravidla 

školy…=Bezpečná 

škola 

 
Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Preventivní program MP 

Benešov pro žáky 

Vstupní poučení TU – 

školní řád, BOZ, 

pravidla 

školy…=Bezpečná 

škola 

 

  BESIP 14. 9. 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Preventivní program MP 

Benešov pro žáky 

Vstupní poučení TU – 

školní řád, BOZ, 

pravidla 

školy…=Bezpečná 

škola 

 

BESIP 14. 9. 
Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Preventivní program MP 

Benešov pro žáky 

Vstupní poučení TU – 

školní řád, BOZ, 

pravidla 

školy…=Bezpečná 

škola 

 

BESIP 14. 9. 
Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Preventivní program MP 

Benešov pro žáky 

Evaluační 

dotazníky 

MPP – 

aktualizace 

1. ročník 

vstupní 

informace o 

rizikovém 

chování 

formou dopisu 

ŘÍJEN Celoškolní, 

celoroční projet 

„Co dělat, 

když…, 

Předcházíme 

rizikovému 

chování“ 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Adiktologie  

Mgr. Bečváříková 
Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Evaluační 

dotazníky 

 

LISTOPAD Pořad na 

vlnách 

přátelství 

(Nenech to 

být) 

20. 11. 2017 
Celoškolní, 

Osobní bezpečí doma 

i na ulici I. 

Mgr. Cudlínová 

Pořad na vlnách 

přátelství (Nenech to 

být) 

20. 11. 2017 

Pořad na vlnách 

přátelství (Nenech to 

být) 

20. 11. 2017 
Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

Pořad na vlnách 

přátelství (Nenech to 

být) 

20. 11. 2017 
Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

Bezpečný internet I. 

ICT koordinátoři 

Pořad na vlnách 

přátelství (Nenech to 

být) 

20. 11. 2017 
Celoškolní, celoroční 

Evaluační 

dotazníky 

Příprava 

materiálů a 

informací pro 

rodiče na 

SRPDŠ – 
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celoroční projet 

„Co dělat, 

když…, 

Předcházíme 

rizikovému 

chování“ 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

chování“ 

Mgr. Marešová M. 

Co smím a nesmím – 

pravidla ve škole a 

doma 

chování“ projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 
 

Šikana, 

kyberšikana 

Beseda pro 

rodiče – 

PROSINEC  
Celoškolní, 

celoroční projet 

„Co dělat, 

když…, 

Předcházíme 

rizikovému 

chování“ 

Preventivní 

program MP 

Benešov pro žáky 
 

 

 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Preventivní program MP 

Benešov pro žáky 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Preventivní program MP 

Benešov pro žáky 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Preventivní program MP 

Benešov pro žáky 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Preventivní program MP 

Benešov pro žáky 

Evaluační 

dotazníky 

 

LEDEN Celoškolní, 

celoroční projet 

„Co dělat, 

když…, 

Předcházíme 

rizikovému 

chování“ 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Sociální sítě a jejich 

nebezpečí. Ing. Bareš,  

Ing. Zahradníčková 

1 h 
Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Evaluační 

dotazníky 

Kontrola TK – 

hodiny 

prevence 

 

ÚNOR Celoškolní, 

celoroční projet 

„Co dělat, 

když…, 

Předcházíme 

rizikovému 

chování“ 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Dotazníkové šetření – 

rizikové chování 
Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Dotazníkové šetření – 

rizikové chování 
Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Evaluační 

dotazníky 

BŘEZEN Celoškolní, 

celoroční projet 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 
Evaluační 

dotazníky 
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„Co dělat, 

když…, 

Předcházíme 

rizikovému 

chování“ 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 
Předcházíme rizikovému 

chování“ 
Předcházíme rizikovému 

chování“ 
Předcházíme rizikovému 

chování“ 

DUBEN Celoškolní, 

celoroční projet 

„Co dělat, 

když…, 

Předcházíme 

rizikovému 

chování“ 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Preventivní program MP 

Benešov pro žáky 

Týrání psychické a 

fyzické, šikana  

Mgr. Bečváříková 
Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Preventivní program MP 

Benešov pro žáky 
 

Evaluační 

dotazníky 

Příprava 

materiálů a 

informací pro 

rodiče na 

SRPJŠ 

Porada k TH – 

Šikana, 

kyberšikana 

KVĚTEN Celoškolní, 

celoroční projet 

„Co dělat, 

když…, 

Předcházíme 

rizikovému 

chování“ 

Osobní bezpečí doma 

i na ulici II. 

Mgr. Cudlínová 
Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Vlastní bezpečnost – 

sám doma – neznámý 

člověk  

Mgr. Marešová M 
Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“. 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Bezpečný internet II. 

ICT koordinátoři 
Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 
 

Evaluační 

dotazníky  

 

 

ČERVEN Celoškolní, 

celoroční projet 

„Co dělat, 

když…, 

Předcházíme 

rizikovému 

chování“ 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Evaluační 

dotazníky 

Hodnocení  
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PLÁN PREVENCE NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

Druhý stupeň 
MĚSÍC 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník MP 

ZÁŘÍ Vstupní poučení TU – 

školní řád, BOZ, pravidla 

školy…=Bezpečná škola 

TH 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, Předcházíme 

rizikovému chování“ 

Preventivní program MP 

Benešov pro žáky 

Informace MEZIČASU o 

činnosti 

Vstupní poučení TU – 

školní řád, BOZ, pravidla 

školy…=Bezpečná škola 

TH 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, Předcházíme 

rizikovému chování“ 

Informace MEZIČASU o 

činnosti 

Vstupní poučení TU – 

školní řád, BOZ, pravidla 

školy…=Bezpečná škola 

TH 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, Předcházíme 

rizikovému chování“ 

Informace MEZIČASU o 

činnosti 

Vstupní poučení TU – 

školní řád, BOZ, pravidla 

školy…=Bezpečná škola 

TH 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, Předcházíme 

rizikovému chování“ 

Informace MEZIČASU o 

činnosti 
 

Evaluační 

dotazníky 

MPP – 

aktualizace 

Kontrola TK – 

hodiny prevence, 

TH 

TU- schůzka 

s lektory 

Magdalény, výběr 

témat pro třídu 

 

ŘÍJEN EU DAP 

TH 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, Předcházíme 

rizikovému chování“ 

TH 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, Předcházíme 

rizikovému chování“ 
 

TH 

Program všeobecné 

prevence – Magdalena…1. 

setkání 

Dramatizace románu R. 

Johna Memento – ½ října 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, Předcházíme 

rizikovému chování“ 

TH 

Program všeobecné 

prevence – Magdalena…1. 

setkání 

Dramatizace románu R. 

Johna Memento – ½ října 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, Předcházíme 

rizikovému chování“ 

Evaluační 

dotazníky 

Kontrola TK – 

hodiny prevence, 

TH 
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LISTOPAD EU DAP 

TH 

Pořad na vlnách 

přátelství (Nenech to 

být) 

20. 11. 2017 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 
Preventivní program MP 

Benešov pro žáky 

TH 

Pořad na vlnách 

přátelství (Nenech to 

být) 

20. 11. 2017 
Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 
 

TH 

Pořad na vlnách 

přátelství (Nenech to 

být) 

20. 11. 2017 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 
 

TH 

Pořad na vlnách 

přátelství (Nenech to 

být) 

20. 11. 2017 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 
  

Evaluační dotazníky 

Příprava materiálů a 

informací pro rodiče na 

SRPJŠ – Šikana, kyberšikana, 

kontakty, doporučená 

literatura 

Kontrola TK – hodiny 

prevence, TH 

Beseda pro rodiče – podle 

zájmu rodičů 

 

PROSINEC EU DAP 

TH 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 
 

TH  
Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 
 

TH 

Program všeobecné 

prevence – 

Magdalena…2. Setkání 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

TH 

Program všeobecné 

prevence – 

Magdalena…2. Setkání 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 
 

 

Evaluační dotazníky 

Kontrola TK – hodiny 

prevence, TH 

 

LEDEN EU DAP 

TH 

Sociální sítě a jejich 

nebezpečí. Ing. Bareš,  

Ing. Zahradníčková 

1 h 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

TH 
Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

TH 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

TH 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 
 

Evaluační dotazníky, 

Kontrola TK – hodiny 

prevence, TH 

 

ÚNOR EU DAP 

TH 

TH 

Dotazníkové šetření 

TH 

Dotazníkové šetření – 

TH 

Dotazníkové šetření – 

Evaluační dotazníky,  

Kontrola TK – hodiny 
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Bezpečný internet  

ICT koordinátor 

Dotazníkové šetření – 

rizikové chování 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

– rizikové chování 
Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 
 

rizikové chování 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 
 

rizikové chování 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 
 

prevence, TH 

 

BŘEZEN EU DAP 

TH 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 
 

Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

Evaluační dotazníky, 

Kontrola TK – hodiny 

prevence, TH 

Dotazníkové šetření – 

vyhodnocení MP 

 

 

DUBEN EU DAP 

TH 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 
 

TH 
 Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 
 

TH 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 
 

TH 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 
 

Evaluační dotazníky 

Příprava materiálů a 

informací pro rodiče –

kontakty, doporučená 

literatura na SRPJŠ, Kontrola 

TK – hodiny prevence, TH 

 

KVĚTEN EU DAP 

TH 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

TH 
Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

TH 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 
 

TH 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 
 

Evaluační dotazníky 

 Kontrola TK – hodiny 

prevence, TH 

ČERVEN EU DAP 

T Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 

TH 
Celoškolní, celoroční 

projet „Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 
 

TH 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 
 

T 
Celoškolní, celoroční projet 

„Co dělat, když…, 

Předcházíme rizikovému 

chování“ 
 

Evaluační dotazníky 

Hodnocení MPP 

Kontrola TK – hodiny 

prevence, TH 

Vyhodnocení celoškolního 
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projektu 

- Plán práce MP je zpracován jako samostatná příloha MPP 

- TH = třídnické hodiny, tyto hodiny jsou TU zařazovány 2 – 3 x/měsíc, mají k dispozici metodiky  

-  Vyučující jednotlivých předmětů budou do výuky zařazovat téma, která jsou uvedena v bodu č. 5. 5 

 


