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Úvod 
Minimální preventivní program (MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu žáků ke zdravému 
životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností.  
MPP je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce se žáky, zapojení celého 
pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy.  
Doporučuje rovněž různé aktivity a činnosti, které mají především ve věku 6 - 11 let preventivní charakter 
a mohou kladně ovlivnit chování žáků v dalších letech. 
Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje užívání návykových látek, záškoláctví, šikanu, 
rasismus a xenofobii, vandalismus, kriminalitu, delikvenci a mnohých dalších projevů rizikového chování se 
dotýká i žáků, kteří navštěvují základní školu.  
Proto musí být preventivní výchovně vzdělávací působení neoddělitelnou součástí života školy.  
Zahrnuje výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu a kvalitním mezilidským vztahům.  
Cílem je formovat takovou osobnost žáka, která je schopná se v dané problematice orientovat, která si bude 
vážit svého zdraví, bude umět správně nakládat se svým volným časem a bude zvládat základní sociální 
dovednosti. 
 

Charakteristika školy 
Jsme malotřídní venkovská základní škola s právní subjektivitou s 1. - 5. ročníkem ve třech třídách s důrazem 
na rodinné prostředí a vztahy. Součástí školy je i mateřská škola, se kterou základní škola úzce spolupracuje ve 
všech oblastech včetně prevence rizikového chování.  
V tomto školním roce pracujeme v 1. - 5. ročníku podle ŠVP Šťastné dítě - Tvořivá škola III., č. j. ZS 32/2016. 
Školu navštěvuje v tomto školním roce 52 žáků. 
 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

7 18 11 8 8 

 

I v tomto školním roce budeme věnovat pozornost opět realizaci níže uvedených projektů. 
 
Osobnostní a sociální výchova 

 pomáhá k utváření pozitivního postoje k sobě samému a k druhým 
 vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 
 vede k akceptaci různých typů lidí, názorů, přístupů k řešení problémů 
 přispívá k uvědomování si různých způsobů lidského chování 
 napomáhá primární prevenci rizikových forem chování 

Projekty: 
„ U nás doma “ - 1. ročník (listopad) 
„ Jak vidíš svět, když nevidíš “ - 2. ročník (březen) 
 
Výchova demokratického občana 

- vychovává k úctě a zákonu 
- rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku 
- učí sebeúctě, sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti 
- přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance, odpovědnost 
- podporuje schopnost zaujmout vlastní stanovisko 
- motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat především slabším 
- vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 
- vede k asertivnímu jednání a schopnosti kompromisu 

Projekty: 
„ Třídní desatero správného chování “ - všechny ročníky (září) 
„ Obec pro všechny “ - 4. a 5. ročník - jednou za dva roky (únor) 
 
 



Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

- pomáhá žákům vytvářet si prostřednictvím informací postoje tolerance a respektu k odlišným 
sociokulturním skupinám 

- pomáhá uvědomovat si neslučitelnost náboženské nebo jiné intolerance s principy života 
v demokratické společnosti 

- vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu 

Projekty: 
„ Vánoce v evropských zemích “ - 4. a 5. ročník (prosinec) 
 
Multikulturní výchova 

- poskytuje žákům základní dovednosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české 
a evropské společnosti 

- učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá 
práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné názory a zájmy 

- rozvíjí schopnosti poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských, 
sociálních skupin 

- rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti, napomáhá prevenci vzniku xenofobie 
- učí žáky uvědomovat si dopady svých verbálních a neverbálních projevů 

Projekty: 
„ Jsou Češi stejní jako Slováci? “ - 3. ročník (leden) 
 
Enviromentální výchova 
Projekty: „ Den Země “ - všechny ročníky vlastní třídní projekty (duben) 

    „ Chráníme přírodu pro 3. tisíciletí “ - všechny ročníky po celý školní rok 
 
Mediální výchova 
Projekty: „ Umíme udělat časopis? “ - 5. ročník (červen) 
 
Analýza současného stavu ve škole 
Primární prevence školy vychází z RVP ZV (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) a ŠVP (Školní 
vzdělávací program Šťastné dítě - Tvořivá škola). Jednotlivé části MPP ZŠ Olbramovice jsou začleněny do 
samostatných témat v různých předmětech. 
Výskyt rizikového chování je sledován průběžně. Riziková místa jsou ve škole především šatny a WC. Včasné 
zachycení problému je pro nás prioritní. 
Chceme předcházet užívání návykových látek, šikaně, záškoláctví, agresi, kriminalitě a delikvenci, vandalismu, 
rasismu a xenofobii, netolismu (virtuální drogy), gamblingu (patologické hráčství), extrémismu, kyberšikaně, 
rizikovému sexuálnímu chování, poruchám příjmu potravy, negativnímu působení sekt. 
 
Koordinace preventivních aktivit na škole 
Garantem programu je ředitelka základní školy - Mgr. Věra Kutišová. 
Za koordinaci preventivních aktivit ve škole odpovídá protidrogový koordinátor a metodik prevence sociálně 
patologických jevů pověřený ředitelkou školy, kterým je i v tomto školním roce Mgr. Alena Typtová (školní 
metodik prevence - ŠMP). 
V rámci své činnosti připravuje Minimální preventivní program a koordinuje jeho realizaci na škole. Hodnotí 
zrealizování MPP. O MPP jsou informováni všichni učitelé, rodiče (na třídních schůzkách) i prostřednictvím 
webových stránek. S MPP jsou rovněž seznámeni žáci školy. 
 

Cíle minimálního preventivního programu 
Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům. Cílem našeho programu 
je, aby se preventivní výchovně - vzdělávací působení stalo neoddělitelnou součástí výuky a života školy. Ve 
spolupráci s rodiči usilujeme o formování takové osobnosti dítěte, která bude schopna se orientovat v dané 



problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se 
svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti - to vše s ohledem na svůj věk. 
 
Dlouhodobé cíle - žáci: 

- trvale prohlubovat povědomí žáků o sociálně patologických jevech a o následcích, které mohou mít 
- posilovat právní vědomí o kriminalitě, předpisech a zákonech 
- osvojit si potřebné hygienické návyky a sociální dovednosti, zdravý životní styl 
- posilovat zdravé sebevědomí, umět se přiměřeně prosadit v kolektivu 
- konflikty řešit nenásilnou formou 
- prohlubovat umění komunikace mezi vrstevníky, dětmi a dospělými 
- zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči rizikovým formám chování ve společnosti 
- zajistit ve škole vhodné a podnětné prostředí pro výchovu a vzdělání 
- zajistit jednotné působení rodiny a školy v oblasti ochrany mládeže před rizikovými formami chování 
- posilovat správné formy chování 
- naučit žáky řešit problémy 
- utvářet a posilovat správné mezilidské vztahy 
- vést žáky ke zdravému životnímu stylu získáváním nových vědomostí a utvářením správných 

dovedností a postojů 

Dlouhodobé cíle - učitelé: 

- podporovat vzájemnou pozitivní komunikaci směrem ke kolegům a žákům 
- vzdělávání pedagogů v oblasti prevence 
- prohlubování týmové spolupráce 
- zlepšit komunikaci mezi rodiči a školou 
- zapojit rodiče do dění ve škole 

Krátkodobé cíle: 

- zlepšit práci s třídou při využití komunitních metod, práce na klima třídy 
- zvyšovat vědomí kolektivní soudržnosti třídy a školy - stmelování kolektivu 
- spolupráce vyučujících na pomoci problémovým žákům 
- zmapování potřeb v oblasti primární prevence - dotazníkové šetření 
- spolupráce třídních učitelů s výchovným poradcem a metodikem prevence 
- spolupráce s organizacemi v  Olbramovicích (hasiči, myslivci, sportovci...) 
- zapojovat žáky do dění ve škole - podněcovat aktivity, které vedou ke vhodnému využití volného času 

dětí 
- řešit aktuální problémové situace 
- pořádat pro rodiče a veřejnost Dny otevřených dveří  

 
Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů 
Primární prevenci v každé třídě má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají především 
v prvouce, přírodovědě, vlastivědě, ale i v jiných předmětech. Při výuce lze využít různých metod, například 
výklad, předávání informací, samostatná práce, skupinová práce, projektové vyučování, dramatická výchova 
(viz metody a formy práce) 
 

1. ročník 
- jsem školák 
- osobní bezpečí 
- moje rodina (bezpečné zázemí a útočiště) 
- chování lidí 
- člověk mezi lidmi 
- soužití lidí 
- základní hygienické návyky 



- zásady zdravého chování 
- zdraví a nemoc 
 

2. ročník 
- rodina 
- chování lidí 
- soužití lidí 
- základní hygienické návyky 
- potraviny, výživa 
- zdraví a nemoc 
- zásady bezpečného chování 
- osobní bezpečí 
 

3. ročník 
- režim dne 
- chování lidí 
- soužití lidí 
- základní hygienické návyky 
- zdraví a nemoc 
- zásady bezpečného chování 
- osobní bezpečí 
 
4. ročník 
- člověk - lidské tělo, odlišnosti mezi pohlavími 
- životospráva a důsledky nevhodných návyků 
- návykové látky a zdraví 
- využívání volného času 
- pojmy z oblasti prevence - šikana, násilí, závislosti 
- vztahy v kolektivu 
Demokratický stát (Vl) 
Místo, kde žijeme (Vl) 
 
5. ročník 
- domov, rodina, důvěra, vztahy 
- návykové a léčivé látky 
- vztahy v kolektivu 
- komunikace 
- pojmy z oblasti prevence - negativní vliv kouření a alkoholu 
- puberta 
- nebezpečí při komunikaci s cizími lidmi 
- péče o zdraví 
- osobní bezpečí 
- partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy  
- návykové látky a zdraví 
ČR - obyvatelstvo (Vl) 
Lidé kolem nás (Vl) 
Místo, kde žijeme (Vl) 
 
Metody a formy práce  
V rámci výuky budou kromě tradičních metod práce využívány také další metody:  
aktivní sociální učení  
výklad (informace)  
individuální přístup k žákům  
samostatná práce (výtvarné, slohové, referáty…)  



přednášky, besedy  
dramatická výchova, sociální hry, hraní rolí, obhajoba názoru, trénování způsobu odmítání nabídky drog…  
párová skupinová práce ve třídě apod.  
 
Cíl prevence 
Po pěti letech by žáci měli zvládat tyto kompetence: 

- definovat rodinu jako zámezí a útočiště 
- zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými 
- základní sociální dovednosti 
- umět se ochránit před cizími lidmi 
- základní hygienické návyky 
- organizace volného času 
- rozlišit léky a návykové látky 
- pojmenovat škodlivost kouření a alkoholu a jiných návykových látek, znát jejich následky užívání 
- umět odmítat (říci ne) 

Informace o činnosti ŠMP (školního metodika prevence)  
Metodik prevence koordinuje realizaci MPP školy, spolupracuje s třídními učiteli a s dalšími odborníky, 
zajišťuje potřebné akce, přednášky a besedy, doporučuje vhodné programy. Koordinuje předávání informací 
týkajících se prevence rizikového chování a hodnotí realizaci MPP.  
Při řešení problémů rizikového chování bude pracovat tým, jehož členem je ředitelka školy (výchovný poradce) 
školní metodik prevence, třídní učitel(é). Scházet se budou v případě problému podle potřeby.  
Členové týmu:  
Výchovný poradce (ředitelka školy): Mgr. Věra Kutišová  
Metodik prevence: Mgr. Alena Typtová 
 

Informační nástěnka - je umístěna na hlavní chodbě školy. Slouží k předání důležitých informací a kontaktů 
z oblasti primární prevence.  
 

Spolupráce školy s jinými organizacemi  
Škola pravidelně spolupracuje s následujícími organizacemi:  
Pedagogicko - psychologickou poradnou Benešov  
Městským kulturním centrem Votice (vydávající Votické noviny)  
MěÚ Votice (Odbor sociálních věcí)  
Mikroregionem Voticko  
Centrem adiktologických služeb Benešov (Magdalena, o. p. s.)  
Policií ČR Votice 
Městskou policií Votice 
Městská policie Benešov - Bc. Andrea Koubová (preventista pro ZŠ) 
Zdravotnickými organizacemi, místními podniky a spolky (SDH Olbramovice, Fotbalový klub Olbramovice, 
Myslivecký spolek HUBERT Olbramovice, Honební společenství Olbramovice, ….) 
 
Spolupráce s rodiči  
Vzájemná spolupráce školy a rodiny je základním předpokladem pro školní úspěšnost žáka a prevenci 
rizikového chování.  
Výchovné i výukové problémy nelze řešit bez této spolupráce. Naším úkolem je motivovat rodiče ke spolupráci 
různými způsoby: 

- je možné podle aktuální nabídky zajistit pro rodiče přednášku, besedu či seminář s odborníkem 
- nabídkou spolupráce při řešení problémů (poskytnutí kontaktních adres na odborníky a specializovaná 

pracoviště)  
- nabídkou poradenských služeb (třídní schůzky, konzultační hodiny, individuální konzultace) 



Od počátku tohoto školního roku začal na škole působit školní psycholog Jan Kolář, který je k dispozici školám 
Mikroregionu Voticko a který bude na škole působit 1x za 14 dní vždy v úterý a bude k dispozici žákům, 
učitelům, ale i rodičům.   
Pro žáky školy je k dispozici Schránka důvěry. Žáci mohou kdykoli přijít za kterýmkoli pracovníkem školy a řešit 
vše, co je potřeba. 
 
  

Vzdělávání pedagogů 
Hlavní podíl na dalším rozvíjení znalostí a dovedností související s prevencí sociálně patologických jevů spočívá 
v samostudiu všech učitelů školy, především metodiky prevence. V rámci svých možností se pedagogové mají 
možnost účastnit se aktivit zaměřených na prevenci. Pedagogickým pracovníkům je poskytována nabídka 
programů, seminářů a školení zabývající se tématikou prevence. Metodik prevence spolupracuje s ředitelkou 
školy a se všemi třídními učiteli a je s nimi v neustálém kontaktu. 
 
Volnočasové aktivity 
Na škole jsou žákům nabízeny zájmové kroužky vedené převážně učiteli a vychovateli. 
Zájmové kroužky: 
kroužek mladých ochránců přírody (MOP) 
kroužek anglického jazyka pro 1. ročník 
kroužek dovedných rukou 
hra na flétnu pro žáky 1. - 3. ročníku 
psaní psacím písmem pro žáky 2. - 3. ročníku 
počítačový kroužek pro žáky 4. - 5. ročníku 
 
Nadstavbové aktivity v rámci školy 
Den Země 
Beseda s Policíí ČR (městskou policíí) 
Den nenadálých situací 
Škola v přírodě 
Zdravé zuby 
Zdravá 5 
Školní mléko do škol 
Ovoce do škol 
Mikulášská nadílka 
Rozsvěcení vánočního stromu a školní jarmark 
Veřejné vystoupení pro rodiče - akademie 
Humanitární sbírka 
Noc s Andersenem (NsA) 
Jeden svět 
Pochod za velikonočním vajíčkem 
Sběrové akce 
 
Harmonogram preventivních akcí školy  
Beseda s Policií ČR Votice (případně Městskou policií Votice nebo Benešov) pro všechny žáky školy (dopravní 
výchova, bezpečnost dětí …..) - (září) 
Dotazníky ke zjištění klimatu ve třídě - 1. - 5. ročník (listopad - prosinec) 
Vánoční jarmark - spolupráce OÚ Olbramovice, ZŠ a MŠ Olbramovice, SDH Olbramovice a rodičů, Unie rodičů 
při ZŠ Votice a ZŠ Olbramovice (prosinec) 
Vánoční třídní besídka (prosinec) 
Noc s Andersenem (březen) 
Pochod za velikonočním vajíčkem (březen) 
Jeden svět pro žáky 4. a 5. ročníku - dokumentární filmy - lidská práva + rozhovor (duben) 
Sportovní odpoledne pro rodiče a děti - Mikroregion Votice (?) 
Den nenadálých situací (květen - červen) 



Den s myslivci (květen - červen) 
Škola v přírodě (květen - červen) 
 
Školní řád 
Školní řád Základní škola Olbramovice 4, 259 01 Votice je tvořena žáky 1. - 5. ročníku, pedagogickými 
pracovníky, školnicí a rodiči (případně jinými zákonnými zástupci) žáků. Všichni jmenovaní tvoří společenství 

této školy a shodli se na tom, že:  společným cílem všech ve škole je pomáhat každému žákovi v jeho 
individuálním rozvoji - každý člověk jakéhokoliv věku (tedy dospělý i dítě) je jedinečnou osobností, která 

samostatně myslí a jedná a potřebuje být respektována  základní podmínkou pro soužití ve škole a pro rozvoj 
dobrých přátelských vztahů je srozumitelný, smysluplný a všemi členy společenství dodržovaný řád školy. 
 
Řád školy  
1. Práva a povinnosti členů školního společenství  

1.1. Každý žák, rodič (zákonný zástupce) a pracovník školy  je rovnoprávným členem školního společenství  

je svobodný ve svém chování a jednání, ale nesmí omezovat práva ani odpovědnost ostatních  je odpovědný 
za své jednání, které se řídí zásadami slušného chování, ke všem členům společenství je tolerantní a jeho 
vystupování je partnerské, naplněné vzájemnou úctou a respektem - je odpovědný za vytváření dobrého 
partnerského vztahu a za otevřenou a důvěrnou vzájemnou komunikaci, vedenou kultivovaným způsobem. 
 
1.2. Žák má právo - na vzdělávání a účast na vyučování podle rozvrhu hodin - na odpočinek a volný čas 
a o přestávkách se volně pohybovat ve všech společných zpřístupněných prostorách školy - na ochranu před 
psychickým a fyzickým násilím, špatným zacházením nebo patologickými jevy - sám nebo s pomocí svých 
blízkých sdělovat své názory, obhajovat své skutky a diskutovat o nich slušnou formou - od každého 
pracovníka školy obdržet odpověď na svůj dotaz - dostávat úkoly přiměřeně náročné, rozvíjející a takové, 
kterým rozumí, když nerozumí, má právo požádat o vysvětlení vyučujícího - být hodnocen individuálně 
a objektivně tak, aby svému hodnocení dobře rozuměl - mít možnost v případě nezbytné potřeby požádat 
učitele o zavolání rodičům nebo si z kanceláře školy zavolat na linku důvěry - odvolávat se k svému třídnímu 
učiteli a následně i k řediteli školy, je-li přesvědčen, že je jeho činnost či chování nespravedlivě hodnoceno 
kterýmkoliv z pracovníků školy - na bezpečný internet - na bezplatné poskytování učebnic a učebních textů 
uvedených ve Věstníku MŠMT - na bezplatné poskytnutí školních potřeb v 1. roč. ve výši 200,- Kč a ve výši 
100,- Kč pro žáka se zdravotním postižením od 2 roč. na každý školní rok - účastnit se pohovoru o svém 
prospěchu a chování společně se svým rodičem (zákonným zástupcem). 
 
1.3. Žák je povinen - řádně docházet do školy, tím se rozumí pravidelné, včasné a dennodenní docházení do 
školy podle rozvrhu hodin a účast na všech povinných akcích organizovaných školou jako součást povinného 
školního vzdělávání - při vstupu do školy se v šatně přezout - být přítomen ve třídě na začátku každé vyučovací 
hodiny, na vyučování být řádně připraven a vybaven potřebnými pomůckami, včetně žákovské knížky - slušně 
pozdravit každého dospělého pohybujícího se ve škole, se kterým se daný den ve škole potká - každému 
pracovníkovi školy slušně a pravdivě odpovědět, ptá-li se na jméno a telefonní číslo jeho rodičů a na požádání 
mu předložit svou žákovskou knížku - respektovat pokyny pracovníků školy - zacházet šetrně s učebnicemi 
a školním majetkem, pokud dojde ke škodě na tomto majetku, kterou prokazatelně žák zavinil, musí ji on nebo 
jeho zástupci odstranit či finančně uhradit jejich opravu - vrátit (kromě 1. ročníku a přípravné třídy) zapůjčené 
učebnice, v případě jejich ztráty nebo zničení je povinen zakoupit novou učebnici nebo uhradit plnou hodnotu 
učebnice - řádně se starat o žákovskou knížku jako o osobní dokument, její záměrná ztráta bude považována 
za závažný přestupek proti školnímu řádu - zdržet se všech projevů násilí vůči spolužákům, šikanování 
a neslušného vyjadřování - dodržovat tento řád školy. 
 
1.4. Pracovník školy má právo - udělovat žákovi pokyny - objektivně hodnotit chování jednotlivých žáků 
a průběh a výsledky jejich školní činnosti - vyžádat si od žáka žákovskou knížku a zapsat do ní své sdělení, 
případně se žáka zeptat na jeho jméno a telefonní číslo jeho rodičů - řešit závažné přestupky žáka s policií 
a případně předat žáka k vyšetření trestné činnosti, při zabezpečení pedagogického dohledu - požádat 
o spolupráci v případě podezření na záškoláctví i ošetřujícího dětského lékaře a sociální odbor - informovat 
o neplnění rodičovských povinností sociální odbor. 



 
1.5. Pracovník školy je povinen - ve škole se přezouvat - odpovědět na pozdrav žáka - pozorně vyslechnout 
dotaz, přání či stížnost kteréhokoli žáka, vhodným způsobem na ně odpovědět a zachovat důvěrnost informací 
- připravovat žáky k odpovědnému životu, vést je k porozumění, toleranci a respektu k rovnoprávnosti, 
umožňovat jim volbu v rozhodování a hledání vhodného řešení vzniklých situací a problémů, povzbuzovat žáky 
k aktivní spoluúčasti na dění ve škole a umožnit ji i žákům se specifickými potřebami - na požádání projednat s 
rodičem jakoukoliv záležitost týkající se jeho dítěte - řešit přestupky žáků proti školnímu řádu s ředitelkou 
školy, s rodiči, na pedagogické radě a dle závažnosti i s policií. Je-li to nutné, uvědomit sociální odbor- oddělení 
péče o dítě - poskytnout první pomoc při zranění žáka, ohlásit událost rodičům a zajistit případné přivolání 
lékařské služby nebo předat dítě rodičům nebo jiným rodinným příslušníkům, které rodič určil.  
- provádět zápis úrazů do Knihy úrazů - dodržovat tento řád školy. 
 
1.6. Rodič (zákonný zástupce) žáka má právo - žádat ředitele školy o vzdělávání podle individuálního 
vzdělávacího programu - písemně žádat o odklad povinné školní docházky (max. o 2 roky) - souhlasit s 
dodatečným odkladem plnění povinné školní docházky během 1. pololetí v prvním roce plnění povinné školní 
docházky - písemně žádat o individuální vzdělávání žáka - žádat o zařazení žáka do přípravné třídy - žádat o 
přestup na jinou školu - žádat o slovní hodnocení pro žáka s vývojovou poruchou učení - žádat, má-li 
pochybnosti o správnosti hodnocení, na konci prvního nebo druhého pololetí do 3 pracovních dnů ode dne, 
kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, ředitele 
školy o komisionální přezkoušení žáka - dostat na škole potřebné informace týkající se školské legislativy, 
seznámit se s výročními zprávami i další dokumentací školy - jednat s kterýmkoli kompetentním 
zaměstnancem školy o záležitostech souvisejících se vzděláváním a dalšími činnostmi svého dítěte - po dohodě 
s učitelem účastnit se výuky - být v demokratických volbách zvolen zástupcem třídy v organizaci Unie rodičů 
při ZŠ a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních zákonných zástupců žáků i své vlastní - být volen 
za zákonné zástupce žáků do školské rady a aktivně ovlivňovat činnost školy. 
 
1.7. Rodič (zákonný zástupce) žáka je povinen - vhodně reagovat na zápisy obsažené v žákovské knížce - 
omluvit nepřítomnost svého dítěte ve vyučování třídnímu učiteli (lze tak učinit i telefonicky) nejpozději do 
3 dnů od počátku nepřítomnosti a na konci nemoci provést zápis celé nepřítomnosti do žákovské knížky. 
Stejný zápis provést i u kratší doby nepřítomnosti - v případě nepřítomnosti předem známé, žádat o uvolnění z 
vyučování na některou vyučovací hodinu vyučujícího, na 1-2 dny třídního učitele. Na dobu delší žádat o 
uvolnění písemnou formou na schváleném formuláři přímo ředitele školy, (dobu takto zmeškanou zapsat po 
ukončení nepřítomnosti do žákovské knížky. Rodič se po uvolnění žáka z vyučování stává zodpovědným za jeho 
bezpečnost. - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte nebo žáka nebo 
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a bezpečnost žáka ve škole - 
oznamovat škole údaje o žákovi, které jsou školy povinné shromažďovat (jméno a příjmení, rodné číslo, státní 
občanství, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, či sociálně 
znevýhodněn) - na požádání pedagogického pracovníka školy se dostavit do školy k projednání jakékoliv 
záležitosti týkající se jeho dítěte - svým jednáním souvisejícím s činností školy přispívat k pozitivní atmosféře 
zde vytvářené - odstranit škodu na školním majetku, kterou prokazatelně zavinilo jeho dítě, či finančně uhradit 
opravu či ztrátu věci či učebnice - dodržovat tento řád. 
 
2. Provoz a vnitřní režim školy  
Budovu školy otvírá družinářka v 6.30 pouze pro žáky přihlášené do školní družiny Pro ostatní žáky je škola 
otevřena od 7.40. - Žáci se přezouvají a odkládají své svršky (včetně čepic) do šatny. V šatně dbají na to, aby 
byly jejich věci úhledně uloženy, v kapsách odložených svršků nenechávají cenné věci ani peníze. - Musí-li mít 
žák ve škole více peněz či nějakou cennost, může požádat vyučujícího o uzamčení. Ztráty věcí z neuzamčených 
místností pojišťovny nehradí. - Na kontrolu pořádku v šatně dohlíží školnice. - Žák, který přijde do školy 
později, zazvoní na zvonek. Po odemčení budovy se přezuje a odchází do třídy. - Po budově se žák pohybuje 
v bačkorách, z důvodu bezpečnosti jsou pantofle povolené jen na vlastní nebezpečí. Po budově není dovoleno 
chodit pouze v ponožkách.  
 
2.1. Vyučování  



1. 8.00 - 8.45  
2. 8.55 - 9.40  
3. 10.00 - 10.45  
4. 10.55 - 11.40 (+ oběd) 
5. 11.50 - 12.35  
6. volno na oběd  
7. 13.40 - 14.25 
 
Základní pravidla chování ve třídě si vytvoří žáci společně s třídním učitelem na začátku školního roku. Tato 
pravidla zveřejní na viditelném místě ve třídě a souhlas s jejich zněním potvrdí podpisem. Pravidla nesmí být 
v rozporu se školním řádem a po společném projednání se v průběhu roku mohou dále zpřesňovat. - Nepřijde-
li učitel do třídy do 5 minut po zazvonění, hlásí to třídní služba v ředitelně. - Jestliže se žák nemohl ze 
závažných důvodů na vyučování připravit, omlouvá se na počátku hodiny. Zapomene-li žák potřeby, cvičební 
úbor, sešity, žákovskou knížku provede vyučující zápis na zápisový arch v třídní knize, neodevzdání domácího 
úkolu, zaznamená do žákovské knížky. Každých pět zapomenutí ze záznamového archu se zaznamenává jako 
poznámka do ŽK. - Při vstupu dospělé osoby do třídy a jejím odchodu žáci zdraví povstáním, pokud právě 
nepíší písemnou práci. - Před hodinou tělocviku se žáci ve své třídě převlékají do cvičebního úboru a v šatně se 
pak přezouvají do sportovní obuvi, jdou-li na školní hřiště, nebo si nesou obuv na cvičení v tělocvičně v ruce. 
Z důvodu osobní bezpečnosti je nutné odkládat si před hodinou TV řetízky, náušnice, náramky, prstýnky na 
předem dohodnuté místo. Při pracovním vyučování čí výtvarné výchově mají žáci používat ochranný oblek 
(zástěru, košili), který mají ve své třídě, stejně jako cvičební úbor. - Přechází-li žáci na hodinu do jiné třídy, 
opouštějí svoji třídu se zvoněním na hodinu a berou si s sebou celou aktovku. - Žáci nesmí do školy nosit věci, 
které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu dítěte.  
- Ve škole je zakázáno používání mobilních telefonů žáky, telefon mají pouze žáci se závažným zdravotním 
problémem po dohodě školy s rodiči. Mobil musí mít žák stále u sebe a vypnutý. Kontakt na žáka je možný 
prostřednictvím telefonu třídního učitele, ředitelky nebo přímo do budovy školy. 
 
2.2. Přestávky - O přestávkách žáci pobývají ve třídách, kde se volně pohybují, odcházejí na WC, podle potřeby 
pijí a o velké přestávce svačí. Je-li vhodné počasí, mohou pod dohledem vyučujícího trávit velkou přestávku 
také na školním hřišti. 
 
2.3. Ukončení vyučování - Po ukončení vyučování žáci setřou tabuli, zvednou židličky, uklidí si věci do tašek 
a odejdou pod dohledem vyučujícího do šatny. Třídu zanechají uklizenou a bez papírků. - V šatně se žáci 
přezují a obléknou, své přezůvky uloží do sáčku a pověsí na háček. Žáci, kteří odcházejí domů, opustí bez 
zbytečného zdržování budovu školy, ti kteří odcházejí na oběd do školní jídelny, se řadí v chodbě u hlavních 
dveří. - Žáci, kteří odchází na oběd, se řadí pod dohledem vychovatelky školní družiny a vyučujících, kteří 
zajišťují dozor nad žáky podle rozpisů dozoru na oběd. Do jídelny si nesou bačkory na přezutí, které po obědě 
zase nesou zpět do školy. Od budovy školy odchází společně k hlavní silnici, kde dbají přesně pokynů 
vyučujících při přecházení hlavní silnice. Stejným způsobem se také společně vrací po obědě do školy. 
 
3. Bezpečnost a hygiena  
- Všichni členové školního společenství se chovají tak, aby chránili zdraví své i všech ostatních, dodržují 
pravidla bezpečnosti a protipožární ochrany na škole. - Na škole je zakázáno kouření, požívání alkoholu, 
držení, distribuce a zneužívání návykových látek, manipulace s pyrotechnikou, elektrickými zařízeními i další 
zdraví škodící činnosti. - Všichni členové školního společenství jsou povinni se seznámit s požárními 
poplachovými směrnicemi a řídit se jimi, musí znát evakuační plán - Každou zjištěnou závadu, která by mohla 
způsobit úraz nebo požár, hlásí žáci o přestávce ihned dozírajícímu učiteli nebo při vyučování vyučujícímu. 
Závady lze hlásit také v ředitelně - Každý také hlásí i sebemenší úraz přítomnému učiteli nebo přímo 
v ředitelně, po vyučování ve školní družině družinářce - Všichni členové společenství dbají ve škole na pořádek 
a odpadky vhazují do košů, papír třídí. - Otvírání oken ve třídě je dovoleno pouze v přítomnosti vyučujícího. 
Žáci si sami okna otevírat nemohou. - Dozor nad žáky zajišťovaný školou končí odchodem žáků ze školní 
budovy nebo ukončením společných činností organizovaných v prostorách mimo školu (zpravidla po návratu 
ke škole) - Při pohybu na veřejných komunikacích musí žáci dodržovat pravidla silničního provozu - Dospělí 



členové jsou pravidelně proškolováni podle plánu školeni a vzděláváni se zásadami BOZP a Požární ochrany 
a o školení jsou prováděny zápisy - Učitelé provádějí podle dokumentu Pravidla bezpečného chování žáků ZŠ 
Olbramovice poučení žáků na začátku školního roku a také v jeho průběhu. - Na škole je také vyvěšen 
v ředitelně traumatologický plán, obsahující důležitá telefonní čísla, jména dětských lékařů a dobu jejich 
ordinačních hodin.  
- Součástí tohoto řádu jsou také řády tělocvičny, školní družiny, hřiště a školního pozemku, počítačové učebny 
a jídelny, které jsou vyvěšeny na určených místech a s jejich zněním se seznamují žáci vždy na začátku školního 
roku. - Pro společný odchod na oběd a návrat zpět do školy jsou na škole stanoveny Zásady pro zajištění 
bezpečnosti žáků při odchodu na oběd. 
 
4. Hodnocení (klasifikace) chování a činnost žáků  
- K ocenění dobré práce žáka může pedagogický pracovník udělit žákovi po jednání na pedagogické radě 
pochvalu, žák může obdržet také odměnu i věcnou z prostředků Unie rodičů při ZŠ. - Při porušování tohoto 
řádu školy může být žákovi podle závažnosti uděleno napomenutí či důtka třídního učitele nebo důtka ředitele 
školy - Při závažném porušování tohoto řádu může být žákovi snížená známka z chování. Mezi přestupky 
tohoto stupně patří i hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pedagogickým i nepedagogickým 
pracovníkům školy - Žák má právo sám za přítomnosti rodičů svůj přestupek vysvětlit a to ještě před 
hlasováním o snížení známky z chování v pedagogické radě - Při záškoláctví, šikaně, krádežích, kouření, 
požívání a přechovávání alkoholu a požívání a přechovávání omamných a psychotropních látek se postupuje 
podle přesných pravidel daných Krizovým plánem, který je součástí tohoto školního řádu. - V případě 
nepřítomnosti žáka ve vyučování delší než jeden týden, je žák omlouván při přezkušování učiva (ať již ústním či 
písemném) po dobu rovnající se polovině zameškané doby, pokud se učitel nedohodne se žákem a jeho 
zástupci na době kratší - Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit 
vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může 
povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle § 18. Zákonný zástupce žáka je povinen 
vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky - Součástí tohoto řádu jsou také Pravidla pro hodnocení 
prospěchu a chování žáka (viz příloha) 
 
5. Závěrečná ustanovení  
- Tento řád je závazný pro všechny žáky a pracovníky školy. Školní řád bude zveřejněn na internetových 
stránkách školy a na veřejně přístupném místě v budově školy. - Změnu řádu školy může navrhnout každý člen 
společenství. Každá nová změna musí být projednána pedagogickou radou.  
V Olbramovicích 25. srpna 2015 Mgr. Věra Kutišová ředitelka  
 
Seznam organizací zabývajících se problematikou primární prevence  
Pedagogicko-psychologická poradna (PPP)  
Černoleská 1 997, Benešov, 317 722 904 
 
Odbor sociálních věcí (Městský úřad Votice)  
Komenského náměstí 700, Votice, 317 830 170 
 
Dětští lékaři: 
MUDr. J. Koláčný 
Pražská 290, Votice, 317 813 271 
 
MUDr. J. Bažantová 
Masarykovo náměstí 340, Votice, 317 813 250 
 
MUDr. A. Březina 
Syllabova 450, Bystřice, 317 793 813 
 
Centrum adiktologických služeb Benešov (bývalé K-centrum)  
Nová Pražská 399, Benešov, 317 728 880, 739 308 401  



Probační a mediační služba  
Poštovní 2079, Benešov, 317 724 840, 734 353 608  
 
Policie ČR - Obvodní oddělení Votice  
Riegrova 378, Votice, 317 812 855 
 
Městská policie Votice 
Komenského náměstí 700, 775 683 298 
 
Dětská psychiatrie (Nemocnice Benešov)  
Máchova 400, Benešov 317 756 445 
 
Seznam platné školské legislativy  
Zákony  
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění  
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění  
Zákon č. 379/2015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, návykovými látkami  
Vyhlášky  
Vyhláška 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, 
v platném znění  
Vyhláška 73/2005 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném 
znění  
Strategie  
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 - 2018  
Metodické pokyny  
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských 
zařízeních (č. j. MSMT-21149/2016)  
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 
21291/2010-28)  
Další  
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2017  
 
Program proti šikanování na ZŠ Olbramovice 
Šikana je agresivní chování ze strany žáka/žáků vůči žákovi nebo skupině žáků či učiteli, které se 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.  
Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese), která ohrožuje naplňování zásad a cílů vzdělávání 
ve škole. V místech jejího výskytu dochází ke ztrátě pocitu bezpečí žáků, který je nezbytný pro harmonický 
rozvoj osobnosti a efektivní výuku. Na rozdíl od jiných druhů násilí, se kterými se setkáváme ve školním 
prostředí, je šikana zvlášť zákeřná, protože často zůstává dlouho skrytá. Tak i při relativně malé intenzitě 
šikany může u jejích obětí docházet k závažným psychickým traumatům s dlouhodobými následky 
a k postupné deformaci vztahů v kolektivu. Vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných stádiích více či méně 
vyskytuje téměř v každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je třeba klást na 
budování otevřených, kamarádských a bezpečných vztahů mezi žáky ve třídě a samozřejmě i mezi všemi členy 
společenství školy. Je důležité, aby pedagogové uměli rozpoznat a řešit počáteční stadia šikanování. V případě 
rozvinutí pokročilé šikany je nutná spolupráce školy s odborníky ze specializovaných zařízení. 
 
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 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.  Jednou z nejčastějších forem šikany je také elektronická šikana, 
tj. 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, spolužáci.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, 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.  
Hranice, která odlišuje šikanování od škádlení nebo agrese, bývá někdy nezřetelná. U žáků se za šikanování 
nepovažuje škádlení nebo agrese, která nemá znaky šikanování. Jedním z rozlišujících prvků je schopnost žáka 
škádlení opětovat, bránit se, pokud se cítí bezradný a bezmocný, a přesto škádlení nebo agrese pokračuje, pak 
toto chování přerůstá v šikanu. 
 
Šikana zaměřená na učitele  
Šikana zaměřená na učitele ze strany žáků musí být chápána jako problém, který se týká všech členů školy. 
Není pouze výsledkem osobnostních charakteristik učitele nebo jeho sociálních či pedagogických kompetencí.  
Šikana zaměřená na učitele je specifická tím, že dojde k narušení jasně definovaných rolí (učitel x žák) a žák se 
dostane do pozice větší moci než pedagog, bez ohledu na formálně vyšší moc a autoritu učitele. Je zapotřebí 
mít na paměti, že šikanou může trpět i vysoce zkušený a kompetentní pedagog.  
Pro prevenci šikany zaměřené na učitele platí doporučení pro vytváření a udržování bezpečné školy. Prevence 
stojí na celoškolním přístupu, který akcentuje dobré sociální klima, připouští riziko výskytu šikany učitele ve 
škole, otevřeně takové chování odmítá a realizuje prevenci případně intervenci, pokud k výskytu dojde. Vedení 
školy vyjadřuje pedagogům podporu, oceňuje jejich práci, vytváří atmosféru důvěry, podporuje spolupráci 
v pedagogickém sboru a zastává nekonfliktní způsob řešení problémů.  
Pedagog, který čelí šikaně ze strany žáků, je v dané pozici oběti, která by neměla zůstávat v situaci sama, ale 
měla by vyhledat pomoc ostatních. Nelze očekávat, že situaci, kterou lze klasifikovat jako šikanu, vyřeší 
pedagog v pozici oběti sám. Je zapotřebí, aby škola podporovala své pedagogy k vyhledání pomoci, zajistila 
bezpečí pro pedagoga a řešila vzniklou situaci se žáky, rodiči a ostatními pedagogy.  
Pokud mají pedagogové podezření na šikanu své osoby nebo kolegy, oznámí to vedení školy, metodikovi 
prevence nebo školnímu psychologovi. Vyžaduje-li to situace, pedagog si zajistí pro sebe bezpečí (odejde ze 
třídy, přivolá si pomoc apod.) a požádá o spolupráci jiného kolegu nebo vedení školy pro zajištění dohledu ve 
třídě, případně izolaci agresora a zajištění bezpečí pro ostatní žáky ve třídě.  
Škola zajistí posouzení sociálních vztahů ve třídě a na základě výsledků nastaví odpovídající řešení. 
 
Cíl programu (bezpečnostní plán)  
Vytváření a udržování bezpečného prostředí, ochrana žáků a jejich zdraví a předcházení vzniku šikany.  
1. Škola mapuje situaci (učitelé pozorují žáky, třídní učitelé, školní metodik prevence provádí dotazníková 
šetření). 
2. Třídní učitelé realizují primární prevenci šikany v třídnických hodinách.  
3. Primární prevence šikany probíhá ve výuce (viz Zařazení témat rizikového chování dle ŠVP).  
4. Pedagogové navzájem komunikují o signálech, výskytu porušení pravidel nebo jiných rizikových faktorech.  



5. Občasné schůzky pracovníků poradenského pracoviště. 
6. Ochranný režim (učitelé zajišťují dohled nad žáky ve škole, žáci dodržují školní řád). 
7. Spolupráce s rodiči (rodiče jsou seznámeni s prevencí a řešením šikany ve škole na třídních schůzkách či 
webových stránkách).  
8. Škola poskytuje poradenské služby (rodiče se mohou obrátit na třídního učitele, školního metodika 
prevence).  
9. Škola spolupracuje se specializovanými zařízeními.  
10. Vzdělávání pedagogů. 
 
Podávání podnětů, stížností a oznámení  
Většina podezření nebo již prokazatelných projevů šikany je uspokojivě řešena pedagogickými pracovníky 
včetně školního metodika prevence či výchovného poradce, v některých případech je prospěšné se obrátit i na 
ředitele školy. Pokud je postup školy při řešení nedostatečný, je možné jednat v této náležitosti se 
zřizovatelem školy nebo podat podnět České školní inspekci, školskému ombudsmanovi, ombudsmanovi nebo 
na příslušné státní zastupitelství.  
Stížnost nebo oznámení je možné adresovat příslušnému inspektorátu ČŠI i na ústředí, tzn. na adresu: Fráni 
Šrámka 37, 150 21 Praha 5, resp. Na adresu posta@csi.cr.cz. Současně je možné stížnost podávat školskému 
ombudsmanovi (ombudsman@msmt.cz), veřejnému ochránci práv (podatelna@ochrance.cz) a na příslušné 
státní zastupitelství.  
 
Společný postup řešení při výskytu šikany ve škole (krizový plán)  
Proškolený pracovník, na podkladě kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikanování rozhodne, zda řešení 
zvládne škola sama, nebo si povolá odborníka specialistu. V případě, že jde o počáteční a obvyklou šikanu, 
kterou zvládne škola sama, proškolený pracovník postupuje podle scénáře určeného pro tento typ šikanování. 
Pokročilá a komplikovaná stádia šikany škola řeší ve spolupráci s externími odborníky, zejména z PPP 
(pedagogicko-psychologická poradna) a SVP (středisko výchovné péče). 
 
První pomoc při počáteční šikaně (Kolář, 2011)  
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. třídnická hodina:  
a. efekt metody usmíření;  
b. oznámení a potrestání agresorů;  

9. rozhovor s rodiči oběti;  
10. třídní schůzka;  
11. práce s celou třídou.  
 
Krizový scénář pro výbuch skupinového násilí při pokročilé šikaně (Kolář, 2011)  
A. První (alarmující) kroky pomoci  

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

B. Příprava podmínek pro vyšetřování  
1. zalarmování pedagogů na poschodí a informování vedení školy;  



2. zabránění domluvě na křivé skupinové výpovědi;  
3. pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře);  
4. oznámení na policii, paralelně - navázání kontaktu se specialistou na šikanování, informace rodičům.  

C. Vyšetřování  
1. rozhovor s obětí a informátory;  
2. nalezení nejslabších článků nespolupracujících svědků;  
3. individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky;  
4. rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory, není vhodné konfrontovat agresora (agresory) 
s obětí (oběťmi).  

D. Náprava  
1. metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny.  

 
Nápravná opatření  
Škola má k dispozici pro zastavení násilí agresorů běžná, ale i mimořádná nápravná opatření:  
výchovná opatření (napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy);  
realizace individuálního výchovného plánu agresora;  
snížení známky z chování;  
převedení do jiné třídy, pracovní či výchovné skupiny (je třeba individuálně posoudit efektivitu tohoto 
opatření, aby nedošlo k přesunutí šikany do nového prostředí a podmínek);  
ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení střediska výchovné péče, 
případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v diagnostickém ústavu;  
ředitel školy podá návrh orgánu sociálně-právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení 
řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu;  
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 PPP, SVP nebo jiných odborníků – klinických psychologů, 
psychoterapeutů nebo psychiatrů, případně převedení do jiné třídy.  
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) apod. 
 
Spolupráce se specializovanými institucemi  
Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy, školního metodika 
prevence, výchovného poradce, školního psychologa, školního speciálního pedagoga nebo zástupce školy 
s dalšími institucemi a orgány zejména: 
v resortu školství - s PPP, SVP, speciálně pedagogickými centry; 
v resortu zdravotnictví - s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která 
poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie; 
v resortu sociální péče - s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence.  
Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu 
trestného činu (provinění), ředitel školy nebo školského zařízení oznámí tuto skutečnost Policii ČR.  
Ředitel školy oznámí orgánu sociálně-právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. 
Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci 
s orgány sociálně-právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu.  
Přímé a nepřímé varovné signály šikanování  
Přímé varovné signály šikanování mohou být např.:  
posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet 
např. z důvodu etnicity, sexuální orientace, náboženského vyznání apod.; 
kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejm. pronášené nepřátelským, nenávistným, pohrdavým tónem; 
nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil; 
příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem;  
skutečnost, že se žák podřizuje ponižujícím a panovačným příkazům spolužáků;  
nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestních činů či k nucení spoluúčasti na nich;  
honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí; 
rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout, 



žák se snaží bránit cestou zvýšené agrese, podrážděnosti, odmlouvání učitelům apod.  
 
Nepřímé varovné signály šikanování mohou být např.: 

- žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády; 
- při týmových sportech bývá jedinec volen do družstva mezi posledními; 
- při přestávkách vyhledává blízkost učitelů; 
- má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený; 
- působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči; 
- stává se uzavřeným; 
- jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje; 
- jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené; 
- zašpiněný nebo poškozený oděv; 
- stále postrádá nějaké 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.  

Zákonní zástupci 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 dítěte jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo);  
- dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno pozorovat strach; 
- ztráta chuti k jídlu; 
- dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o 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 (např. opakovaně říká, že je ztratilo), případně 

doma krade peníze; 
- dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí; 
- dítě je neobvykle, nečekaně agresívní k sourozencům nebo jiným dětem, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Krizový plán 
Je dokument, ve kterém je přesný návod postupu při řešení krizových situací ve škole. 
Vychází z těchto dokumentů: 
Zákony  
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění  
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění  
Zákon č. 379/2015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, návykovými látkami  
Vyhlášky  
Vyhláška 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, 
v platném znění  
Vyhláška 73/2005 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném 
znění  
Strategie  
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 - 2018  
Metodické pokyny  
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských 
zařízeních (č. j. MSMT-21149/2016)  
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 
21291/2010-28)  
Upozornění  
- konzumace alkoholu a návykových látek není protiprávní 
- je vhodné znát oznamovací povinnost 
- provádět šetření má v kompetenci pouze policie 
- role školy je pouze preventivní a poradenská 
Prevence je školou zajišťována celoročně podle „Minimálního preventivního programu školy“ 
S MPP jsou seznamováni žáci i rodiče a je pravidelně každý rok vyhodnocován. 
Zjistí-li škola, že se v oblasti sociálně patologických jevů objeví nějaký přestupek či dokonce trestný čin, řeší jej 
podle níže uvedených postupů 
 
Výskyt tabákových výrobků 
Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. 
Prostory školy je třeba označit viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření (platí pro 
vnitřní i vnější prostory). 
Školním řádem je nutné kouření v prostorách školy zakázat a stanovit sankce za porušování tohoto zákazu. 
 
Postup při konzumaci tabákových výrobků ve škole 
Je-li žák ve škole přistižen při konzumaci tabákových výrobků, je nutné mu v další konzumaci zabránit. 
Tabákový výrobek je nutné žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 
Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy:-o události sepíše stručný zápis s vyjádřením 
žáka (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí metodik prevence do své agendy. 
V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka. (ústně 
a nejlépe i písemně). 
V závažných případech (zejména s ohledem na věk a chování žáka) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí 
škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola si může od orgánů sociálně- právní 
ochrany obce vyžádat pomoc. 
Z konzumace tabákových výrobků je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. 
 
Výskyt alkoholu 
Prodej alkoholu osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol 
nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat 
Školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního vyučování a na všech 
akcích školou pořádaných 



Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo přestupkem. 
 
Postup při konzumaci alkoholu ve škole 
Je-li žák ve škole či na školní akci přistižen při konzumaci alkoholu, je nutné mu v další konzumaci zabránit 
Alkohol je třeba žákovi zabavit a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. Podle závažnosti momentálního 
stavu žáka, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 
V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou 
pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 
Pokud 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 metodik prevence 
do své agendy a vyrozumí vedení školy. 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. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany dítěte obce 
s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola si může od orgánů sociálně-právní ochrany obce vyžádat 
pomoc. 
Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je žák výuky 
schopen. (ústně a nejlépe i písemně) 
Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte § 10 
odst. 4 písmeno g) zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. V případě uživatelova zájmu nebo 
nezájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné informace o možnosti odborné pomoci při řešení 
takové situace. 
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. 
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 
nezletilého žáka či studenta s orientačním testováním. Je-li výsledek pozitivní, postupuje podle těchto pokynů. 
O události sepíše záznam s vyjádřením žáka. 
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. 
 
Postup při nálezu alkoholu ve škole 
V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto: 
Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. 
O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu 
Zpracují stručný zápis o události 
 
V případě, kdy pracovníci školy zadrží u nějakého žáka alkohol, postupují takto: 
Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury 
O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
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 
podepsání 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 agendy. 
O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán 
sociálně-právní ochrany dítěte obce. 
V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen žák, který se jím intoxikoval, předají 
zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. 
 
Výskyt omamných a psychotropních látek (OPL) 
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 (§ 187, §187a, §188 a §188a zákona 
č. 140/1961 SB. trestní zákon.) Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek. 



Školním řádem škola stanoví zákaz užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání. Současně stanoví zákaz 
vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanoví rovněž sankci za porušení zákazu. 
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 (§167 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona) sám vystavuje trestnímu 
stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci. 
 
Postup při konzumaci OPL ve škole 
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. 
Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 
Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli 
mu nehrozí nebezpečí. 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. 
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 metodik prevence 
do své agendy a vyrozumí vedení školy. 
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. 
V případě, že žák není schopen dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce 
a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 
Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany dítěte obce 
s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola si může od orgánů sociálně-právní ochrany obce vyžádat 
pomoc. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je žák 
schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy). 
Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně - právní ochrany dítěte na obci s rozšířenou 
působností místa bydliště dítěte. V případě uživatelova zájmu nebo nezájmu jeho zákonných zástupců 
poskytne škola potřebné informace o možnosti odborné pomoci při řešení takové situace. 
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 porušení školního řádu. Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž 
za nebezpečné a protiprávní jednání. 
V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovní provést orientační test na přítomnost OPL), 
ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nebo nezletilého žáka či studenta 
s orientačním testováním. Je-li výsledek pozitivní, postupuje podle těchto pokynů. O události sepíše záznam 
s vyjádřením žáka. 
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. 
 
Postup při distribuci OPL ve škole 
Distribuce OPL je naší republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována 
jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující. 
Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je 
rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek nebo v případě 
množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, 
který je stanovený školním řádem. 
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 za spáchání 
trestného činu. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného 
zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností. 
Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže. 
 
 



Postup při nálezu 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 jeho chemické struktury. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, nadepíší 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 zajistí podezřelé látky. 
B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u nějakého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo 
psychotropní, postupují takto: 
Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. O nálezu ihned uvědomí 
vedení školy. 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 jej odevzdal). 
V případě, že podepsání 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 
agendy. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje 
zákonného zástupce žáka. V případě, že látka je nalezena u žáka, který se  jí intoxikoval, předají látku 
zajištěnou výše uvedeným způsobem, přivolanému lékaři. Můžete usnadnit léčbu. Další postup nutný 
k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. Podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen žák, který 
se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. 
C. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují takto: 
Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do 
kompetence Policie ČR. Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného 
zástupce žáka. 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 věcí. 
 
Krádeže 
Nejčastější forma protiprávního jednání ve škole je krádež (nejčastěji mobilních telefonů) a vandalismus. 
Prevence proti krádežím  
Ve školním řádu uvést, že krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání dozví, 
bude tato skutečnost hlášena orgánům činným v trestním řízení nebo doporučí poškozenému, aby se na tyto 
orgány obrátil. Upozorní žáky a jejich zákonné zástupce, že nošení cenných věcí (zejména věcí malých 
rozměrů) do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. Škola ve školním řádu, školské zařízení 
ve vnitřním řádu: 
Zdůrazní, že cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním nemají žáci do školy nebo školského 
zařízení nosit. Nebo ředitel školy ve školním řádu určí způsob zajištění těchto předmětů na určitém místě. (ani 
pak ale nejsme zproštěni odpovědnosti za vzniklou školu podle občanského zákoníku §433 a 434 zákon 40/ 
1964 Sb. občanského zákoníku ve znění předpisů §1 nařízení vlády č. 258/1995 Sb.). 
Vést 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. 
 
Postup při vyšetřování krádeží 
Postup při nahlášení krádeže žákem 
O události pořídí záznam na základě výpovědi poškozeného. 
Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místním nebo obvodním 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. 
 
Vandalismus 
Prevence proti vandalismu 
Ve školním řádu uvést, že každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude 
škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. 
 



Postup 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, kterou 
může škola požadovat soudní cestou. 
 
Šikanování 
Je to chápáno jako nemocné chování, jsou porušovány školní nebo právní normy a jde o těžkou poruchu 
vztahů ve skupině, diferenciace žáků ve třídě na silné a slabé (agresor a oběť). Šikanování jsou všechny 
způsoby chování, které děti jako šikanování prožívají. 
 
Postup při odhalování šikany 
Důvodem vyšetřování: informace od rodičů, náhlé provalení, reakce oběti. 
Taktika vyšetřování:  
Vyšetřování je třeba zorganizovat tak, aby nebylo možné zjistit, co kdo řekl. 
- rozhovory s informátory a oběťmi 
- nalezení vhodných svědků 
- individuální a konfrontační (opatrně) pohovory se svědky 
- OCHRANA OBĚTI, ZÁSADNĚ NEKONFRONTOVAT AGRESORY A OBĚTI 
- rozhovory případné konfrontace s agresory 
- zapsat důkazní materiál 
- VYŠETŘOVÁNÍ POKROČILÝCH STÁDIÍ VYŽADUJE POMOC POLICIE 
 
Kyberšikana 
Definice není zatím zcela ustálená. Cílem kyberšikany je někomu ublížit nebo ho zesměšnit za použití 
elektronických prostředků. Je to úmyslné, nepřátelské chování, které se obvykle opakuje. Jednotlivec nebo 
skupina útočníků ubližuje takovým způsobem, že se oběť nemůže účinně bránit. 
 
Postup při odhalování kyberšikany 
Důvodem vyšetřování: informace od rodičů, náhlé provalení, reakce oběti. Taktika vyšetřování je téměř 
shodná s taktikou vyšetřování jakékoli šikany. 
Vyšetřování by mělo být zorganizované tak, aby nebylo možno zjistit, co kdo řekl 
Rozhovory s informátory a oběťmi (kladení otázek - schéma rybí kost: Kdo?, Co?, Kde?, Kdy?, Kolik?, Jakým 
způsobem?, Jak často?) 
Ochrana oběti (dlouhodobý proces), rozhovor s obětí (pouze jednou, ale velmi dobře promyšlený 
a připravený) 
Nalezení vhodných svědků (informátor - vždy ten nezúčastněný) 
Individuání rozhovory se svědky, kladení vhodných otázek 
Práce s agresorem - zaujmutí stanoviska, možnost vyjádření agresora 
Výchovná komise (rozhovor s rodiči agresora) 
Rozhovor s rodiči oběti (ten odpadá, přijdou-li kyberšikanu oznámit rodiče oběti) 
Práce s celým třídním kolektivem, rozhovor s ním 
Zajištění důkazního materiálu, zápis (viz. Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských 
zařízeních č. j.: 21 149/2016) 
 
 
 
 
Olbramovice, 30. října 2019                                                                        Mgr. Alena Typtová (ŠMP) 
 
 
 
 



Seznam vzdělávacích materiálů (brožury, knihy, DVD, videokazety……) 
Videokazety: 
Výchova dětí v oblasti požární ochrany - 1. cyklus (1 ks) 
Výchova dětí v oblasti požární ochrany - 2. cyklus (1 ks) 
Řekni drogám ne (3 ks) 
Život před narozením (1 ks) 
DVD: 
Štěstí přeje připraveným (3 ks) 
Základy první pomoci - neodkladná resuscitace (1 ks) 
Základy první pomoci - 1. - 12. díl (1 ks) 
Řekni drogám ne (3 ks)  
Láska ano, děti ještě ne (3 ks) 
O zlém snu (film k projektu „ Jeden svět na školách “ - PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ) 
Pravda o drogách 
Příběhy bezpráví za železnou oponou (DVD + metodika) 
Knihy: 
Pravidla pro jízdu životem aneb … (1 ks) 
Bolest šikanování (1 ks) 
Příběhy pomáhají s problémy (1 ks) 
Jak s dětmi trávit volný čas (1 ks) 
Jak jsme přišli na svět (1 ks) 
Jak přestat kouřit (1 ks) 
Prevence rizikového chování dětí a mládeže (1. - 4. díl) 
Brožury: 
Slovník prevence problémů působených návykovými látkami (1 ks) 
Děti a jejich problémy (1 ks) 
Komerční sexuální zneužívání dětí, násilí na dětech (2 ks) 
Mládež a kouření (3 ks) 
Zásady efektivní primární prevence (2 ks) 
Drogová závislost (7 ks) 
Svět muže a ženy (1 ks) 
Jak přestat brát drogy (2 ks) 
Ozdravný program pro ZŠ (1 ks) 
Jak předcházet problémům s návykovými látkami na ZŠ a SŠ (3 ks) 
Fit in 2001+ (4 ks) 
Alkohol, drogy a vaše děti (1 ks) 
Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí… (3 ks) 
Týká se to i mne? (1 ks) 
Prevence problémů působených návykovými látkami na školách (2 ks) 
Tajná zpráva z planety X - III (1 ks) 
Mládež, společnost a stát (1 ks) 
My, drogy a Evropa (1 ks) 
Poradenství pro volbu povolání (1 ks) 
Děti a drogy (1 ks) 
Proč??? (2 ks) 
Zdraví 21 (1 ks) 
Trauma oběti trestného činu (2 ks) 
Co máme vědět o AIDS (1 ks) 
Řekni drogám ne - desatero … (1 ks) 
Vytvoření programu celoživotního interdisciplinárního učení v ochraně dětí (1 ks) 
Dialogy o rodině (1 ks) 
Dospívání a sex (1 ks) 
Konečně to chápu (1 ks) 



S mapou nezabloudím - 4. ročník (1 ks) 
Drogy - co bychom o nich měli vědět (1 ks) 
Ahoj, úmluvo (1 ks) 
Sám sebou - 6. ročník (3 ks) 
Práva jsou pro všechny (1 ks) 
Poznej svá práva, svobody a povinnosti (1 ks) 
Průvodce dětského svědka (1 ks) 
Sám sebou - učebnice, pracovní sešit, příručka pro učitele (1 ks) 
ČRDM - Česká rada dětí a mládeže (1 ks) 
Řekni drogám ne - materiál (50 ks) 
Jeden svět na školách (publikace) 
Rozum a cit (CD + publikace „ Na jedné lodi “ - jak uspořádat konferenci v oblasti péče o ohrožené děti) 
Časopisy: 
Prevence 
Bulletin 
Mimořádné číslo Bulletinu - Extáze 
PC: 
Volání naděje - balíček 7 a 9 
 
Webové stránky  
http://www.linkabezpeci.cz  
http://www.sikana.org  
http://www.internetporadna.cz  
http://www.ochrance.cz  
http://www.e-bezpeci.cz  
www.napisnam.cz – on line poradna projektu E-Bezpečí  
http://www.minimalizacesikany.cz  
http://www.odrogach.cz/  
http://www.drogy-info.cz/  
http://www.nekurte.cz/index.php  
http://www.dokurte.cz/  
http://www.adiktologie.cz/cz/  
http://www.saferinternet.cz/  
http://www.ippp.cz/  
http://www.prevence-info.cz/  
http://iporadna.cz  
http://www.drogy.net  
http://modernijenekourit.cz  
http://www.dokurte.cz  
http.//www.jezkovyoci.info 
Youtube: videoprojekt OČMU S Hurvínkem za lékařem 
 


