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1. Úvod 

 
     Problematika rizikového chování narůstá a dotýká se i dětí, které navštěvují 

základní školu. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době povinné školní 

docházky a poskytnout žákům potřebné informace formou, která je přiměřená jejich 

věku. 

     V tomto věku patří žáci k nejohroženější skupině, a proto i naše škola připravuje a 

realizuje program primární prevence rizikového chování, do něhož se snaží zahrnout 

co nejvíce spolupracujících subjektů včetně rodičů žáků. 

     Návodem k sestavení minimálního preventivního programu je metodický pokyn 

MŠMT k prevenci rizikového chování u dětí a mládeže. 
 

 

 

2. Prevence rizikového chování 
 

     Primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti ZŠ Štefánikova 

představuje aktivity v těchto oblastech: 

 

 předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:  

- záškoláctví 

- šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus 

- kriminalita, delikvence 

- užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) 

a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími 

s užíváním návykových látek 

- netolismus (virtuální drogy) 

 

 rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: 

- domácího násilí 

- týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání 

- ohrožování mravní výchovy mládeže 

- poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) 

 

     Aktivity školy jsou cíleně směřovány k efektivní primární prevenci. 

 

      

3. Charakteristika školního prostředí 
 

     Základní škola Štefánikova v Hradci Králové je poměrně velkou sídlištní školou. Počet 

žáků ve školním roce 2016 – 2017 je 860, z toho 552 na 1. stupni a 308 na 2. stupni. 

     I když velikost a umístění školy patří vzhledem k výskytu problémového chování mezi 

rizikové, potíže s návykovými látkami či šikanou se objevují v malé míře a jsou zvladatelné, 

neboť jsou včas zachyceny a účinně řešeny. Na jejich řešení se podílí výchovná komise: 

ředitel školy, zástupci školy, výchovný poradce, školní metodik prevence a třídní učitel ve 

spolupráci se zákonným zástupcem dítěte. 
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4. Analýza současného stavu ve škole 
 

a) co nás trápí: 

 

- nejčastěji si pedagogové stěžují na nekázeň žáků, nerespektování pravidel slušného  

chování a na neplnění školních povinností 

- za nejvíce riziková místa, kde dochází k nežádoucímu chování žáků (kouření, 

vandalismus, krádeže) považujeme toalety, šatny a šatny u tělocvičny 

- dalším rizikovým místem jsou prostory v bezprostředním okolí školy - šk. hřiště, 

blízký lesopark a obchodní centrum Hvězda 

 

b) co se daří a co nás těší: 

 

- daří se nám minimalizovat případy záškoláctví, ojedinělé případy jsou včas 

podchyceny a řešeny 
 

- osvědčily se osobní pohovory s rodiči a řešení závažnějších případů záškoláctví 

výchovnou komisí   
 

- školu navštěvuje psycholog školského poradenského pracoviště Mozaika - Mgr. 

Vratislav Holeček, který je k dispozici žákům, učitelům a v průběhu konání třídních 

schůzek i rodičům žáků 
 

- na škole začal pracovat psycholog Mgr. René Hůlek, jehož konzultační hodiny jsou 

plně využívány a práce koordinována školní výchovnou poradkyní Mgr. Marcelou 

Balcarovou 
 

- ve vestibulu školy jsme instalovali nástěnku primární prevence, kde mohou děti získat 

jak základní informace z oblasti prevence rizikového chování, tak i aktuální informace 

ohledně právě konaných akcí – např. info k akci Kraje pro bezpečný internet 
 

- na www stránkách školy vznikl odkaz PPŠ (prevence) se základními informacemi a 

odkazy na aktuální Preventivní program školy, preventivní videospoty Policie ČR, 

filmy Seznam se bezpečně a internetové adresy na odborníky z oblasti prevence 
 

- s novým školním rokem vedení školy vyšlo vstříc třídním učitelům se zařazením jejich 

hodin ve svých třídách v průběhu pondělního vyučování, což výrazným způsobem 

ulehčí a zlepší komunikaci i práci se třídou a přispěje k dobré atmosféře vztahů 
 

- své názory a podněty žáci tlumočí prostřednictvím zástupců tříd ve školním 

parlamentu, který se schází pravidelně 1x za měsíc anebo častěji – podle potřeby 
 

- navázali jsme dlouhodobou spolupráci s dalšími odborníky v oblasti primární 

prevence 
 

- z dotazníkového šetření Mapa školy vyplynulo, že žákům se v naší škole líbí a 

převážně jsou ve škole spokojeni  

 

  

 

5. Cíl minimálního preventivního programu 

 

     Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči projevům rizikového 

chování. 
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     Cílem našeho programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo 

neoddělitelnou součástí výuky a života školy. Zkušený pedagog dokáže konkrétní témata 

prevence uplatnit v jakémkoliv předmětu. Lze ji zařadit do různých částí osnov a učebních 

plánů.  

 

Klíčové oblasti jsou: 

 

 oblast zdravého životního stylu – výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa, 

pohybové aktivity  

 

 oblast společenskovědní – formy komunikace, sociální dovednosti a kompetence 

 

 oblast přírodovědná – biologie člověka, fyziologie, chemie 

 

 oblast rodinné a občanské výchovy 

 

 oblast sociálně právní – právní aspekty rizikového chování, postoj společnosti 

k společensky nežádoucím jevům, práva dítěte apod. 

 

Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech: 

 

Výchova ke zdraví 

Občanská výchova  

Přírodověda 

Přírodopis 

Vlastivěda 

Český jazyk 

Prvouka 

Výtvarná výchova a výtvarné soutěže 

Tělesná výchova 

Chemie 

Základy společenských věd 

 

     Samostatnou a obsáhlou kapitolu školní práce kam vhodně prevenci začleňujeme, tvoří 

aktivity mimo vyučování – družina, zájmové kroužky, školní i mimoškolní akce, školy 

v přírodě, lyžařské kurzy, výlety, exkurze, atd. 

 

     Cílem je i motivace učitelů k aktivnímu zapojení se do realizace programu i neformálně – 

při běžné komunikaci se žáky. Důležitá je spolupráce pedagogů a jejich vzájemná 

informovanost o chování žáků. 

 

 

     Snažíme se vést žáky: 

 

- ke zdravému sebevědomí a správnému sebehodnocení 

- ke zvládání stresů  

- ke stanovení si reálných cílů v životě 

- najít své místo v třídním kolektivu 

- naplňovat volný čas hodnotným způsobem 

- nést odpovědnost za své chování 
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Důraz proto klademe na tyto priority: 

 

-    vytvářet příjemné, klidné a bezpečné klima ve škole 

-    vytvářet důvěryhodný vztah mezi žáky a učiteli 

- nabídnout žákům volnočasové aktivity 

- sledovat individuální potřeby žáků, včas podchytit vývojové poruchy učení a chování 

- minimalizovat případy záškoláctví, šikany a agresivních projevů žáků 

- předcházet problémům s návykovými látkami 

- důsledně dodržovat školní řád a krizový plán školy 

- motivovat učitele ke spolupráci na programu 

- aktivně spolupracovat s rodiči žáků 

 

 

6. Metody práce 
 

     V rámci výuky budou kromě tradičních způsobů práce využívány i další metody, které se 

v minulých letech osvědčily. 

 

Používané metody práce:  

- výklad (informace)  

- samostatná práce (literární a výtvarné soutěže, slohové práce – úvaha, referáty, informace 

z tisku a médií, ...)  

- párová, skupinová práce ve třídě  

- besedy, diskuse  

- sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru, trénování způsobu odmítání  

- dotazníky a výzkumné šetření prováděné studenty VŠP v HK v rámci diplomové práce 

 
 

 prevence ve výuce: 

 

1. stupeň - v hodinách prvouky a přírodovědy:  
 

- vedeme žáky k zodpovědnosti za své zdraví, k rozlišení dobrého a špatného,    

k účelnému plánování času na povinnosti, zábavu a odpočinek, jak se chovat při 

setkání s neznámými lidmi, jak a koho v případě potřeby požádat o pomoc, žáci se 

seznamují se základními pravidly silničního provozu 
 

            - volíme formu hry, kreslení, vypravování, modelových situací, … 

 

2. stupeň - v hodinách přírodopisu, chemie, občanské výchovy, atd.  - témata: 
 

 - škodlivost návykových látek, jejich vliv na organismus a zdraví, kde hledat 

pomoc, linka důvěry, další závislosti 

             - zdravý životní styl 

             - porozumění sám sobě a druhým, sebehodnocení, charakterové vlastnosti 

             - řešení konfliktů ve skupině, vrstevníci, vliv party 

             - negativní vliv médií, jak nás ovlivňuje reklama 

             - rizika virtuální komunikace (sdílení osobních dat, fotografií) 

             - informace o trestním zákonu, orientace v trestní odpovědnosti za přestupek a 

               trestný čin 

             - omezování osobní svobody, sexuální zneužívání, týrání, šikana a násilí 

             - sexuálně rizikové chování, pohlavní nemoci, promiskuita 
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             - nedodržování lidských práv, rasismus, xenofobie, nebezpečí náboženských sekt 

             - správné hospodaření a nakládání s penězi – rodinný rozpočet, kapesné 

             - vztahy v rodině, povinnosti rodičů, náhradní péče 

             - volíme formu výtvarného ztvárnění, besedy, psychotestů, modelových situací,        

               referátů, skupinové práce, projektů, informací z tisku, dotazníků 

 

 

     7. Vzdělávání pedagogů 

 
     Metodik školní prevence i pedagogičtí pracovníci prochází průběžně školeními, která se 

týkají rizikového chování. V průběhu školního roku si pedagogové vybírají z bohaté nabídky 

vzdělávacích programů, přednášek a seminářů.  

 

Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili workshopu na téma Rozpoznávání šikany a 

způsoby prevence, metodika vyšetřování a řešení jednotlivých případů pod vedením lektora 

Mgr. Jiřího Maléře. Dále se pro všechny pedagogy konal seminář docenta PhDr. Pavla Vacka, 

Ph.D. o rizicích kyberšikany. Pro třídní učitele 1. stupně a vedoucí vychovatelku školní 

družiny jsme ve spolupráci s Mozaikou uskutečnili motivačně - informativní setkání 

zaměřené na včasnou prevenci poruch vztahů mezi žáky. 

 

     Pro pedagogy jsou k dispozici odborné časopisy a publikace ve školní knihovně, dále 

videokazety, CD a DVD – řada z nich je určena i pro zařazení do výuky. 

 

 

 

    8.  Spolupráce s odborníky 

 
Pedagogicko psychologická poradna Hradec Králové 

Magistrát města Hradce Králové – sociální odbor, oddělení péče o děti a mládež – kurátoři 

Policie ČR, Městská policie 

Středisko výchovné péče Návrat, Školské poradenské pracoviště Mozaika 

Prostor Pro o. s., CPP Semiramis, Nízkoprahové centrum Modrý pomeranč 

 
     Dlouhodobé bloky primární prevence svěřujeme hradecké organizaci PROSTOR PRO. 

V průběhu celého školního roku probíhají pravidelná setkání žáků 6. ročníků, jejich tř. učitelů  

a lektorů, kteří připravují pro naše svěřence programy „ušité na míru“ – podle situace a přání 

třídních učitelů. Velký význam z hlediska prevence má - a nám se již dlouhodobě osvědčuje - 

když se žáci za pomoci vyškolených lektorů a třídního učitele dohodnou na základních 

pravidlech chování ve třídě. Tato pravidla si společně sepíší a vyvěsí ve třídě. S třídním 

učitelem si žáci stanoví sankce za nedodržování těchto pravidel, ale také systém odměňování 

pochvalami. 

 

     Naše škola úzce spolupracuje se Školským poradenským pracovištěm Mozaika. 

Využíváme možnost diagnostikování sociálního klimatu – sociometrického šetření, které 

odhaluje negativní chování jednotlivců a vliv zdravého jádra třídy. Po absolvování 

informačně - motivačního setkání s učiteli 1. stupně a pracovníky Mozaiky, jsme se zaměřili 

na směřování prevence rizikového chování i do kolektivů nižších ročníků. 
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     V tomto školním roce budeme i nadále spolupracovat s PPP, která bude v průběhu celého 

školního roku pro žáky 3. ročníků realizovat časově náročný, ale velice efektivní program 

Kočičí zahrada. 

 

     V loňském školním roce jsme navázali spolupráci s NZDM Modrý pomeranč. Velikou 

výhodou je blízkost obou našich zařízení a tudíž „starání se“ o stejné děti. Pracovníci centra 
zrealizovali pro žáky 5. ročníků informativně-preventivní programy zaměřené na vztahy ve 

třídě, vzájemnou spolupráci a komunikaci v kolektivu. 7. ročníky si pak se svými průvodci 

nenásilnou formou posvítily na nebezpečí návykových látek.  

 

     Veliký úspěch zaznamenali profesionální hasiči královéhradeckého kraje s preventivním 

programem požární ochrany Hasík, který se uskutečnil ve všech 2. a 6. ročnících 

 

     Spolupráce s Městskou policií či Policií ČR je na naší škole již téměř samozřejmostí. Celé 

třídní kolektivy docházejí opakovaně na připravené besedy do nově vybudovaných center 

prevence. 

 

 

    9.  Školní preventivní tým 

 
 ředitel školy: Roman Polda 

 zástupci ředitele školy: Kateřina Matoušková (2.stupeň) a Lenka Špičanová (1.stupeň) 

 výchovný poradce: Marcela Balcarová 

 metodik prevence: Martina Šitinová 

 

Tento tým se schází při řešení problémových situací (jak pomoci dětem, rodičům i 

učitelům), domlouvá postup při zjišťování problémového chování, sjednává schůzku 

s rodiči. Sleduje žáky z problémového prostředí a seznamuje pedagogické pracovníky 

s postřehy a zajímavostmi z rozhovorů s odborníky nebo z přednášek a seminářů. 

 

    Za koordinaci preventivních aktivit na škole odpovídá ve školním roce 2016 – 2017 Bc. 

Martina Šitinová ve spolupráci s výchovnou poradkyní Mgr. Marcelou Balcarovou. Na plnění 

Preventivního programu školy spolupracují s vedením školy, třídními a ostatními učiteli, dále 

s PPP, ŠPP Mozaika, Prostor Pro o. s. a příslušnými odborníky v této problematice. 

 

 

     10. Spolupráce s rodiči 

 
     O přestupcích dítěte informujeme rodiče e-mailovou poštou nebo telefonicky. Konkrétní 

vyučující, třídní učitel, výchovný poradce nebo metodik prevence si pozve rodiče k osobnímu 

projednání přestupku. Společně se dohodnou na účinném řešení přestupku, učitel sepíše 

záznam o pohovoru s rodičem, který obě strany podepíší. Záznam o pohovoru učitel uloží do 

třídního výkazu. 

 

     Rodiče jsou prostřednictvím třídních učitelů informováni o realizaci Preventivního 

programu na škole. Problémy spojené s rizikovým chováním je třeba řešit ve vzájemné 

spolupráci. Rodiče jsou o situaci na škole i o možnostech případné pomoci informováni  - 

třídní schůzky, informace, Klub přátel školy, výchovná komise, konzultace s vedením školy, 

výchovnou poradkyní, metodikem prevence a třídními učiteli.    
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     Na webových stránkách školy informujeme rodiče o akcích pořádaných školou a o 

zajímavých programech i volnočasových aktivitách. 

 

    S nejdůležitějšími body Preventivního programu seznámí třídní učitelé rodiče na úvodních 

třídních schůzkách. 

 

    V průběhu konání třídních schůzek mohou rodiče navštívit školního psychologa, který je 

v tuto dobu přítomen v budově školy. 

 

     V rámci třídních schůzek jsou rodiče obeznámeni s odkazy na webových stránkách školy 

na preventivní videospoty Policie ČR zaměřených na prevenci kriminality a rizikových jevů 

ve společnosti. 

 

     Každoročně pořádáme na konci školního roku rozloučení s žáky devátých tříd, na které 

jsou zváni rodiče žáků a další blízcí rodinní příslušníci. 

 

     Pravidelně naše škola pořádá i další oblíbené akce, na které zve rodiče žáků – Drakiáda, 

Den otevřených dveří, Školní akademie, Vánoční a velikonoční dílny a tvoření, besídky ke 

Dni matek a otců nebo Hobby výstava.  

 

 

            
              11.  Preventivní program a jeho zaměření 

 
Priority: 

 

 zvýšení odolnosti žáků proti rizikovému chování 

 nabídka možností pro smysluplné trávení volného času 

 vedení žáka k dovednostem řešit obtížné situace bez pomoci návykových látek 

 

 

Dlouhodobý program primární prevence na naší škole zajišťuje PROSTOR Pro o. s.  
 

V současné době s našimi žáky realizuje preventivní programy zaměřené na práci se 

třídou PROSTOR Pro o. s. z Hradce Králové a PPP. Lektoři vedou žáky ke zdravému 

životnímu stylu, formou nejrůznějších aktivit jim prezentují témata Komunikace a vztahy 

v kolektivu, Šikana, Kyberšikana, Závislostní chování včetně nelátkových závislostí, 

Partnerství a sex - zahrnující i prevenci sexuálně přenosných nemocí, Kriminalita a trestní 

zodpovědnost, apod. Lektoři pracují s žáky v tří nebo čtyřhodinových blocích. Každý rok 

probíhá několik těchto bloků. Pro zkvalitnění vztahu mezi žákem a učitelem vyžadují 

lektoři na těchto blocích většinou přítomnost a aktivní účast třídního učitele. 

 

 Před zahájením bloku konzultují lektoři s třídním učitelem aktuální stav třídy a představí  

program následného bloku včetně zapojení se třídního učitele. Po skončení bloku primární 

prevence následuje závěrečná konzultace lektorů s pedagogem - zhodnocení práce 

kolektivu, třídní učitel se vyjádří k průběhu bloku a zhodnotí jednotlivé aktivity – co se 

žákům dařilo a co nikoliv. 
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      Bloky primární prevence 

 

 třídní učitel žákům vysvětlí smysl primární prevence 

 vyzdvihne důležitost spolupráce třídního kolektivu 

 každý žák má právo neúčastnit se dané aktivity, pokud nechce 

 žák má právo říci: „K tomuto se nebudu vyjadřovat.“ 

 žákům je vysvětleno, jak bude aktivita probíhat a jaký má smysl 

 žáci jsou podporováni v tom, aby projevili své názory a zároveň akceptovali názory 

ostatních 

 aktivit se účastní také třídní učitel – zapojí se do nich 

 žáci si stanoví společná pravidla ve třídě, která budou vzájemné dodržovat 

např. respektujeme se navzájem 

neubližujeme si 

mluví vždy jen jeden… 

 

Po skončení každého bloku programu obdrží třídní učitel závěrečnou zprávu a informace, 

jak může dále se třídou pracovat. 

 

 

Pro žáky 1. stupně dlouhodobě využíváme nabídky Preventivně informačního centra 

Policie ČR a Městské policie Hradec Králové 

 

Nejčastější témata přednášek:  
 

Nebezpečné chování  

Nebezpečný silniční provoz – Dopravní výchova 

      Nebezpečná virtuální komunikace 

      Šikana  

      Chování v krizových situacích 

      Činnost městské policie 

 

 

 

       Prevence studijního selhání 

 

    Volíme individuální přístup k žákům, zejména k dětem se SVP učení a chování: 

- na doporučení pedagogicko-psychologické poradny a žádost rodičů je těmto žákům   

            vypracován individuální vzdělávací plán          

- zároveň je jim poskytnuta reedukační péče pod vedením dyslektické asistentky 

- v současné době na škole působí několik asistentů pedagoga 

 

    Podporujeme zájmy žáků z oblastí sportovních, uměleckých, jazykových i praktických  

    – žákovou volbou volitelných předmětů, kroužků, či účastí v soutěžích. 

 

     Ve škole se pravidelně každý měsíc schází školní parlament, jehož členy jsou zástupci 

jednotlivých tříd 2. stupně. Připomínkami a návrhy školního parlamentu se zabývá vedení 

školy a snaží se žákům co nejvíce vyhovět. 
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12.   Akce k prevenci rizikového chování, které proběhly v 

loňském školním roce:  

 
Martina Šitinová   19. října konzultace J. Musilová – PPP HK 

Martina Šitinová   21. října konzultace V. Holeček - Mozaika 

5. C      5. listopadu Policie ČR – Sociální sít Facebook 

Marcela Balcarová 

Martina Šitinová 

    9. listopadu Školení výchovných poradců a metodiků 

prevence 

8. a 9. ročníky   11. listopadu přednáška „Láska ano, děti ještě ne.“ 

9. ročníky    13. listopadu výstava SŠ Aldis 

6.B    16. listopadu Prostor Pro – blok primární prevence      

9.A    23. listopadu Úřad práce – nabídka SŠ     

5.C    23. listopadu Modrý pomeranč     

5.A   23. listopadu Modrý pomeranč      

8.A    23. listopadu sociometrické měření Mozaika 

9.B   25. listopadu Úřad práce – nabídka SŠ 

5.D   25. listopadu Modrý pomeranč  

5.B   26. listopadu Modrý pomeranč 

5.C     4. prosince Dopravní hřiště Třebeš 

5.D     4. prosince Dopravní hřiště Třebeš 

5.A     7. prosince Dopravní hřiště Třebeš 

5.B     7. prosince Dopravní hřiště Třebeš 

6.C     9. prosince Prostor Pro – blok primární prevence 

Kateřina Matoušková 

Martina Šitinová 

  10. prosince seminář Záškoláctví 

6.A   15. prosince Prostor Pro – blok primární prevence 

6.A    12. ledna Prostor Pro – blok primární prevence 

9.A, B    25. ledna sociometrické měření Mozaika 

7.C   26. ledna sociometrické měření Mozaika 

6.B     8. února Prostor Pro – blok primární prevence 

8.B     9. února Policie ČR - Kyberšikana 

Martina Šitinová   11. února seminář Vedení třídnických hodin 

6.C   14. března Prostor Pro – blok primární prevence 

6.A   15. března Prostor Pro – blok primární prevence 

2.D, 6.B   17. března Hasík 

všichni TU 1. stupně, 

vedoucí vychovatelka 

  21. března Mgr. Holeček – Včasná prevence poruch 

vztahů mezi žáky 

7.C, 8.B, 9.A   23. března Jeden svět 

2.D, 6.B    7. dubna Hasík (2. část) 

2.A,C + 6.A,C    8. dubna Hasík 

2.C  11. dubna Policie ČR – preventivní program 

5.A, B  19. dubna Dopravní hřiště 

5. C, D  20. dubna Dopravní hřiště 

6.A, C + 2. A, C  29. dubna Hasík (2. část) 

5.A  28. dubna sociometrické měření Mozaika 

6.A    3. května Prostor Pro – blok primární prevence 

5.C    3. května Modrý pomeranč 

6.B, C    9. května Prostor Pro – blok primární prevence 
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2.D    9. května Policie ČR – preventivní program 

6.A     9. května sociometrické měření Mozaika 

5.A  10. května Modrý pomeranč 

5.B  11. května Modrý pomeranč 

5.D  12. května Modrý pomeranč 

4.A, B  19. května Dopravní hřiště 

1.A  23. května sociometrické měření Mozaika 

7.B, A  24. května Modrý pomeranč – protidrogová prevence 

Martina Šitinová  25. května a  

  6. června 

Výchovné přístupy k žákům s rizikovým 

chováním a agresivním rodičům 

7.C  27. května Modrý pomeranč – protidrogová prevence 

2.A    1. června sociometrické měření Mozaika 

4. D    6. června Dopravní hřiště 

2.B   10. června  Hasík 

3.C  13. června sociometrické měření Mozaika 

4.B, C  27. června dispečink Policie ČR 

2.C, D  27. června exkurze – hasičská zbrojnice 

  

 

V rámci nespecifické prevence nabízíme žákům množství volnočasových aktivit a školních 

akcí. Smysluplné trávení volného času je dětem vštěpováno neustále. Snažíme se předkládat 

žákům pestrou nabídku kroužků, ve stanovených hodinách mohou žáci navštěvovat školní 

knihovnu. 

 

 

I pro letošní školní rok jsou plánovány obdobné akce jako ve školním roce 2015 – 2016. 
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        13. Krizový plán školy  

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

případech podezření či výskytu šikany, návykových látek mezi žáky a dalšího rizikového 

chování. Krizový plán je součástí Preventivního programu školy. Jeho základem je Metodický 

pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a studentů ve školách a 

školských zařízeních a Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky 

škol a školských zařízeních. 

 
     V rámci prevence rizikového chování (šikana, návykové látky, mentální anorexie, 

bulimie, sebevražedné pokusy, krádeže, vandalismus, …) je potřeba věnovat zvýšenou 

pozornost jakýmkoliv změnám v chování i prospěchu, které se u jednotlivce nebo 

v kolektivu vyskytnou. Při jakékoliv změně chování nebo i podezření je vždy nutné: 

 
- pokud se týká jednotlivce, promluvit si s ním v bezpečném a chráněném prostředí a pokusit 

se zjistit příčinu změny 

 

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

výchovného poradce 

 

- třídní učitel o zjištěném stavu informuje zákonné zástupce žáků a s ohledem na situaci buď 

individuálně, nebo prostřednictvím mimořádné rodičovské schůzky zákonným zástupcům 

nabídne pomoc při řešení a doporučí poradenské zařízení  

 

Zákonným zástupcům žáků školní řád garantuje možnost získání informací o prospěchu a 

chování jejich dětí. Umožňuje žádat objasnění hodnocení prospěchu, chování a postupů řešení 

vzniklého problému. Zákonní zástupci mají možnost se obrátit na ředitele školy a žádat 

přešetření situace.  

 

Třídní učitelé při podezření na zanedbání povinné péče o dítě, tělesné tresty, domácí násilí, 

apod. upozorní zákonné zástupce a informují o dané skutečnosti vedení školy, výchovného 

poradce a školního metodika prevence. Stejně postupují při obdržení této informace od jiných 

pedagogů, zaměstnanců školy či žáků. Pokud nedojde k pozitivní změně, hlásí situaci ředitel 

školy na odbor péče o dítě a na policii. 

 

Všichni zaměstnanci školy, žáci i rodiče jsou informováni, na koho se obrátit v případě 

řešení vzniklých problémů: 

 

školní metodik prevence:    Martina Šitinová 

výchovný poradce:   Marcela Balcarová 

 

Poradenská a jiná preventivní zařízení: 

 

PPP KHK, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové, tel. 495 265 423 

Dětský diagnostický ústav a střed. vých. péče Návrat, Brandlova 112, HK, tel. 495 541 374 

Školské poradenské pracoviště Mozaika, Lužická 1208, HK, tel. 495 407 156 
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Postup při řešení šikany 
 

 

Pedagogický pracovník je svědkem šikany: 

 

 bezprostřední záchrana oběti – ihned dovést do ředitelny nebo do kabinetu učitele 

 v průběhu vyučovací hodiny – vrátit se do hodiny nebo zajistit dozor jiným učitelem 

 zabránit agresorům v domluvě na křivé výpovědi 

 pomáhat oběti, podpořit ji, v případě nutnosti zajistit lékařské ošetření 

 nevpouštět oběť zpět do třídy 

 kontaktovat zákonné zástupce oběti 

 ujistit rodiče o tom, že škola konflikt řeší 

 domluvit s rodiči další postup, jak nejlépe zajistit bezpečnost ubližovaného dítěte 

 v případě závažné šikany ohlásí škola záležitost policii 

 

 

Pedagogický pracovník, je-li informován o podezření na šikanování: 

 

 neprodleně informuje ředitele školy 
 spolupracuje s metodikem prevence a výchovným poradcem a domluví se s nimi na 

postupu 

 spolupodílí se na vyšetřování šikany 

 

 

Ředitel školy, je-li informován o podezření na šikanu: 

 

 rozhodne o řešení šikany v rámci školy (výchovná komise, kázeňský postih...) 

 v případě závažnější šikany požádá o pomoc při jejím řešení specializované instituce a    

 policii 

 jmenuje pedagogické pracovníky, kteří se budou spolupodílet na vyšetřování šikany 

dle jeho pokynů 

 zajistí informování rodičů o vyšetřování šikany, které řídí 

 zprostředkuje péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče 

nebo dalších odborníků v případě, že má šikanování negativní dopad na oběť 

 v závažných případech doporučí rodičům realizovat dobrovolný pobyt dítěte  

(agresora) ve středisku výchovné péče nebo v příslušném diagnostickém ústavu 

 v mimořádných případech podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k 

zahájení práce s rodinou, k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření nebo 

ústavní výchovy (diagnostický ústav) 

 při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu oznámí tuto 

skutečnost Policii ČR 

 projedná v pedagogické radě potrestání agresorů 

 

   

 Vyšetřování šikany 

 
 

     Nejprve zjistíme, o jakou formu a stádium šikany jde (počáteční, pokročilá šikana). 
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     Počáteční šikana: 

 

 rozhovor s osobou, která na šikanování upozornila 

 nalezení svědků a rozhovor se svědky – nalezne vhodné svědky, informátory – 

zdůrazní utajení jejich výpovědí, při vyšetřování vede zápis, vyžádá si přítomnost 

další osoby 

 při vyšetřování šikany na nikoho zbytečně netlačí a nenaléhá, 

 svědky vyslýchá postupně po jednom, pokud se jejich výpovědi liší, provede později  

 konfrontaci svědků        

 zajištění ochrany obětem 

 rozhovor s agresory 

            agresor by se bezprostředně po rozhovoru neměl vrátit do třídy 

 (závažnost situace vyhodnotí vyšetřující osoba), velmi tvrdě se bude posuzovat 

případný agresorův atak vůči oběti, agresor je vyšetřující osobou ujištěn, že oběť si 

sama nestěžovala, 

 v případě většího počtu agresorů je třeba vyslechnout každého zvlášť, konfrontovat            

výpovědi agresorů – tyto výpovědi si nechat podepsat v zápise, který po celou dobu 

vyšetřující  osoba vede, vykazuje-li agresor ochotu změnit své chování – domluvit se 

na případné nápravě situace (záleží na závažnosti šikany) 

 nesmí dojít ke konfrontaci oběti a agresora!!! 

 

 

      

  Pokročilá šikana: 

 

 překonání šoku pedagogickým pracovníkem a bezprostřední záchrana oběti 

 domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování 

 zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi 

 rozhovor s agresory (viz výše) 

 pokračující pomoc a podpora oběti 

 nahlášení policii 

 vlastní vyšetřování – nesmí dojít ke konfrontaci oběti a agresora!  

 vyšetřující osoba informuje rodiče o výsledcích vyšetřování 

 navrhne pedagogické radě potrestání agresorů 

 po uzavření šikany je důležitá práce třídního učitele se třídou 

 je také obvyklá pomoc odborníků (např. Mozaika) 

 

 

 

    Spolupráce s rodiči  
 

     Rodiče jsou prostřednictvím třídních učitelů informováni o Programu proti šikaně na 

třídních schůzkách a na schůzkách Klubu přátel školy.     

     Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření 

záležitosti zodpovědný ředitel školy. Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení 

školy, metodika prevence, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků, jak s 

rodinou oběti, tak s rodinou agresora. Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci na 

taktní přístup a na zachování důvěrnosti informací. 

      

     Informace pro rodiče viz příloha č. 4    
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    Výchovná opatření 
 

 práce s agresorem (jeho motivy, náhled na vlastní chování, rodinné prostředí) 

 v případě potřeby zprostředkovat agresorovi péči pedagogicko-psychologické 

poradny, střediska výchovné péče, psychoterapeuta, psychiatra či jiných odborníků 

 pro potrestání agresora využije škola běžná výchovná opatření (napomenutí a důtka 

třídního učitele, důtka ředitele školy, snížená známka z chování, převedení do jiné 

třídy) 

 pro nápravu situace ve skupině je třeba pracovat s celým třídním kolektivem, 

vypořádat se s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina) 

 

 

Kyberšikana 
 

 pokud je žák vystaven některé z forem soustavného obtěžování nebo napadání přes 

internet, mobilní telefon nebo přes sociální sítě (facebook), třídní učitel okamžitě 

informuje ředitele školy, výchovného poradce, školního metodika prevence 

 rodiče nebo zákonní zástupci jsou pozváni do školy a s jejich pomocí se snaží 

eliminovat možnost přístupu k žákovi (oběti) od agresora 

 pokud je agresor neznámý, je v této situaci doporučeno řídit se pravidly pro bezpečný 

pohyb na internetu (také je lepší změnit telefonní číslo, adresu na facebooku, 

internetu, mailu či zvolit jinou sociální síť) a po určitou dobu se snažit vyhýbat těmto 

kontaktům 

 pokud je agresor známý, je třeba informovat také zákonného zástupce agresora a 

vysvětlit mu, že jde v podstatě o trestný čin, který by měl být takto posuzován, pokud 

nebude s okamžitou platností ukončen 

 pokud došlo k tomuto činu v prostorách školy, bude přestupek hodnocen různými 

stupni výchovných opatření (viz školní řád), v opačném případě je na zákonných 

zástupcích, zda případ nahlásí příslušným orgánům (policii ČR). 

 

 

 

Nález alkoholu v prostorách školy 

 
Postup v případě, že pracovník školy nalezne v prostorách školy alkohol: 

-    danou látku netestuje 

-    ihned uvědomí vedení školy 

-    nalezenou tekutinu uloží u vedení školy (pro možnost použití jako důkazu) 

-    zpracuje stručný záznam (na určený formulář) 

 

Pokud pracovník školy zadrží alkohol u některého žáka, postupuje takto: 

 

-    danou látku netestujeme 

-    o nálezu ihned uvědomíme vedení školy 

-    sepíšeme záznam, který bude obsahovat: 

 

 vyjádření žáka, který měl u sebe alkohol  

  datum, místo, čas nálezu a jméno žáka, u kterého byl nalezen (nebo který ho 

odevzdal)  
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  podpis tohoto žáka 

  v případě odmítnutí podpisu uvedeme tuto skutečnost do zápisu 

  při sepsání záznamu je přítomen ředitel nebo zástupce školy 

  zápis archivuje metodik prevence 

  o nálezu alkoholu uvědomíme zákonného zástupce žáka (v případě opakování - 

odbor sociální péče) 

 

 

Konzumace alkoholu ve škole 
 

-     je-li žák přistižen v době výuky nebo při školní akci při konzumaci alkoholu: 

 

 je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit a alkohol mu odebrat 

 učitel posoudí momentální stav žáka 

 pokud je žák ohrožen na zdraví či životě, přivolá lékařskou pomoc   

 pokud nehrozí akutní nebezpečí, sepíše učitel se žákem záznam i s jeho vyjádřením a 

oznámí situaci vedení školy 

 záznam uloží metodik prevence 

 pokud žák není schopen další výuky, je třeba oznámit vzniklou situaci zákonnému 

zástupci a vyzvat ho k vyzvednutí žáka ze školy 

 pokud je zákonný zástupce nedostupný, oznámí škola situaci odboru sociální péče a 

vyčká jeho pokynů (škola má právo vyžadovat pomoc tohoto odboru 

 zákonnému zástupci škola oznámí informaci o konzumaci alkoholu jeho dítětem  

i v případě, že je žák schopen další výuky 

 při opakování takové situace škola oznámí tuto skutečnost odboru sociální péče 

 projeví-li rodiče zájem, škola nabídne odbornou pomoc a informuje o dalších 

možných postupech vedoucích k odstranění těchto nežádoucích jevů 

 škola vyvodí z dané situace sankce dané školním řádem 

 v případě podezření na intoxikaci škola provede u žáka test na přítomnost alkoholu 

(pouze při prokázané informovanosti rodičů) dále pak postupuje dle předchozích 

bodů 

 podobně pedagog postupuje i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu 

(i nelze-li prokázat, že žák použil alkohol ve škole) 

 

 

Užívání tabákových výrobků ve škole 
 
Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je kouření zakázáno (vyhlášky, školní řád). 

Je-li žák přistižen v prostorách školy, v době školního vyučování či při akci pořádané školou 

při konzumaci tabákových výrobků, budeme postupovat takto: 

 

 odebereme žákovi tabákový výrobek a zajistíme, aby v konzumaci nepokračoval  

 sepíšeme zápis i s vyjádřením žáka  

 zápis uložíme u metodika prevence 

 informujeme zákonného zástupce 

 v závažných případech, nebo pokud se situace opakuje, informuje škola odbor 

sociální péče (škola má právo vyžadovat pomoc) 

 tento postup platí i v případě vnějších prostor školy a blízkého okolí školy 

 z konzumace tabákových výrobků vyvodíme sankce v souladu se školním řádem 
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Nález omamné psychotropní látky ve škole 
 

Pokud nalezneme v prostorách školy látku, kterou považujeme za psychotropní, postupujeme 

takto: 

 látku netestujeme   

 nález oznámíme vedení školy 

 za přítomnosti dalšího pracovníka látku vložíme do obálky 

 napíšeme datum, čas a místo nálezu 

 obálku opatříme razítkem, podpisem a uschováme v trezoru školy 

 o nálezu informujeme Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé 

látky 

 

Pokud nalezneme přímo u nějakého žáka látku, kterou považujeme za omamnou nebo 

psychotropní, postupujeme takto: 

 

 zabavenou látku netestujeme 

 uvědomíme ihned vedení školy 

 sepíšeme záznam o nálezu s vyjádřením žáka  

 napíšeme datum, místo a čas nálezu 

 záznam podepíše i žák, u kterého byly látka nalezena (nebo který ji odevzdal) 

 pokud odmítne, uvedeme tuto skutečnost do zápisu; zápisu je přítomen ředitel nebo 

zástupce školy 

 o nálezu informujeme Policii ČR, která provede identifikaci látky a informujeme    

zákonného zástupce 

 pokud je látka nalezena u intoxikovaného žáka, přivoláme lékaře a předáme mu 

vzorek látky 

 další postup zajistí Policie ČR 

 

Pokud má škola podezření, že některý z žáků má OPL u sebe, postupujeme takto:   

  

 vyrozumíme Policii ČR a informujeme rodiče 

  žáka izolujeme od ostatních a máme ho pod dohledem do příjezdu Policie ČR 

  pracovníci školy nemají právo vykonávat osobní prohlídku žáka nebo prohlídku jeho 

věcí 

 

 

 

Konzumace omamných psychotropních látek ve škole (OPL) 
 

Obecně platí zákaz výroby, distribuce a přechovávání těchto látek bez ohledu na věk žáka a 

prostředí, kde by k tomu docházelo.  

Zákaz platí i pro navádění k užívání těchto látek. Trestného činu se dopouští i ten, kdo 

neoznámí zjištěnou skutečnost o OPL. 

 

Postup při přistižení žáka při konzumaci, distribuci či při navádění k užívání OPL: 

 

 návykovou látku žákovi odebereme a posoudíme, jaké hrozí nebezpečí 

 pokud je nezbytné, zavoláme lékařskou službu první pomoci 

 jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupujeme podle školního řádu 
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 sepíšeme záznam a vyrozumíme vedení školy 

 škola vyzve zákonného zástupce k odvedení žáka ze školy 

 pokud není dostupný zákonný zástupce, škola informuje odbor sociální péče 

 zákonnému zástupci skutečnost oznámíme i tehdy, je-li žák schopen další výuky 

 dále plníme oznamovací povinnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, či policii ČR 

 projeví-li rodiče zájem, škola poskytne další odbornou pomoc a informuje o 

možnostech řešení 

 škola vyvodí sankce dle školního řádu 

 v případě navádění jiných žáků k užívání OPL bude postupováno obdobně 

 při podezření na intoxikaci  může škola provést test na přítomnost OPL (informovaný 

souhlas rodiče) – viz příloha č. 6 

 podobný postup škola zvolí při příchodu žáka pod vlivem OPL 

 

 

  Distribuce nebo přechovávání OPL je protiprávní jednání a může být klasifikována jako 

trestný čin. Pokud má škola důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci drog, musí o 

této skutečnosti informovat Policii ČR a u osoby mladší 15let i zákonného zástupce. 

 

 

 

Ohrožení zdraví žáka 
 
V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky postupujeme 

následovně: 

 

 žáka odvedeme do ředitelny nebo do místnosti, kde nad ním zajistíme dozor 

 informujeme ředitele školy 

 informujeme rodiče o blíže nespecifikovaných zdravotních potížích 

 zdůrazníme nutnost lékařského vyšetření – odvoz zajistí rodiče, při závažné situaci 

zavoláme záchrannou službu 

 pokud se rodič nemůže z vážných důvodů dostavit, vyšleme dítě k lékaři v doprovodu 

dospělé osoby nebo přivoláme záchrannou službu – o tomto postupu školy 

informujeme telefonicky rodiče 

 neprodleně vyhotovíme zápis o celém případu 

 další společný postup stanoví ředitel školy spolu se školním  metodikem prevence  

 

 

 

 

    Podezření, že žák užívá návykové látky 

 
 ředitel, metodik nebo výchovný poradce provede diskrétní šetření a snaží se zjistit co 

nejvíce informací 

 provedeme rozhovor s dítětem a doporučíme mu příslušného odborníka 

 je-li podezření důvodné, citlivě informujeme rodiče, upozorníme je na další postup 

školy (v případě negativních reakcí rodičů škola uvědomí sociální odbor) 

 pokud není v silách školy situaci efektivně řešit, vyhledáme odbornou pomoc 
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Sebepoškozování a pokus o ublížení na zdraví 

 
 učitel, který zjistí sebepoškozování u dítěte, uvědomí třídního učitele  

 třídní učitel uvědomí rodiče a domluví si s nimi schůzku, doporučí služby 

psychologa nebo dalšího odborníka 

 o této schůzce vede zápis, předá informaci řediteli, školnímu preventistovi nebo 

výchovnému poradci 

 pedagog, který zjistí, že se žák pokusil ublížit si na zdraví, zajistí okamžitou 

zdravotní péči (dle závažnosti případu je žák ošetřen ve škole nebo přivoláme 

záchrannou službu) 

 pedagog nesmí nechat dítě samotné a bez dozoru – o pomoc požádá dalšího 

pedagoga 

 po zajištění lékařské péče informujeme rodiče 

 při předání dítěte do péče rodiče požadujeme, aby rodič podepsal zápis o případu 

 do zápisu uvedeme, že jsme rodiče o aktuálním stavu dítěte informovali, 

zdůrazníme nutnost vyhledat co nejdříve péči odborníka 

 

 

 

Postup při řešení neomluvené absence 

 
     O neomluvené i zvýšené omluvené absenci informuje třídní učitel výchovného poradce a 

ředitele školy nebo jeho zástupce. Při neomluvené absenci žáka třídní učitel ihned kontaktuje 

zákonného zástupce a vyžádá si zdůvodnění nepřítomnosti dítěte. Výchovný poradce nebo 

ředitel školy seznámí rodiče s možnými důsledky v případě opakované neomluvené absence. 

O absenci jsou vedeny řádné záznamy, o projednání s rodiči je vyhotoven záznam o 

pohovoru, který zákonný zástupce podepíše. Ředitel školy může v zájmu zjištění pravé 

příčiny žákova záškoláctví požádat o spolupráci orgány sociálně právní ochrany dětí. 

     V případě opakované nebo vyšší neomluvené absence (nad 10 vyučovacích hodin) ředitel 

svolá výchovnou komisi ve složení ředitel školy, zástupce ředitele, výchovný poradce, školní 

metodik prevence, zástupce orgánu sociálně právní ochrany a zákonný zástupce dítěte. 

Z výchovné komise je proveden zápis s podpisy všech zúčastněných. Pokud se zákonný 

zástupce nedostaví k výchovné komisi, uvědomí výchovný poradce písemně o případu 

záškoláctví oddělení péče o dítě. 

     V případě, že neomluvená absence žáka přesáhne 25 hodin, odesílá ředitel školy oznámení 

spolu s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí. Tato 

ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy. 

 

 

Výchovná opatření za neomluvenou absenci 
 
- neomluvená absence 1 - 2 vyučovací hodiny: napomenutí třídního učitele 

- opakovaná neomluvená absence: důtka třídního učitele  

- opakovaná neomluvená absence do 10 hodin: důtka ředitele školy 

- opakovaná neomluvená absence nad 10 hodin za pololetí: 2. stupeň z chování 
 

- opakovaná neomluvená absence nad 25 hodin za pololetí: 3. stupeň z chování 
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Klasifikace při vysoké absenci 
 

     Žák, který ve vyučovacím předmětu zamešká více jak polovinu vyučovacích hodin, 

nebude v příslušném klasifikačním období klasifikován, Jeho klasifikace se odloží a žák 

vykoná dodatečnou komisionální zkoušku z příslušného předmětu. 

 

 

 

Krádež ve škole  
 

- prevence je uvedena ve školním řádu a upozorněním žáků a rodičů např. na nošení 

cenných věcí do školy 

- věci, které nesouvisí s vyučováním by žáci neměli nosit nebo postupovat podle 

pokynů vyučujících a předat do úschovy  

- při nahlášení krádeže sepsat záznam - vše nahlásit policii ČR nebo informovat 

zákonné zástupce a směřovat je na policii  

- pokud známe pachatele, nahlásí se na odbor sociální péče (spolupracuje s policií)  

- o škodě na školním majetku se musí provést záznam a snažit se najít viníka - pokud 

známe viníka, má škola právo vymáhat náhradu na zákonném zástupci (i soudně)  

 

 

 

Vstup policie do školy 

 
     Policista je povinen prokázat se služebním průkazem, poté je odveden k řediteli školy nebo 

zástupci ředitele. Ředitel školy nebo jeho zástupce se seznámí s předmětem policejního 

úkonu. 

     Policista předem vyrozumí rodiče (uvědomí také orgán sociálně právní ochrany mládeže). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Závěr 
 
     Hlavním cílem je zapracování metodiky programu do běžné výuky ve škole 

podpořené nadstavbovými akcemi školy. Je nutné posílit úlohu pedagoga při tvorbě 

zdravého klimatu školy, předcházet vzniku rizikového chování a včas toto chování 

diagnostikovat. 

     Tento preventivní program shrnuje formy práce se žáky, spolupráci s rodiči a 

jinými výchovnými institucemi. Vše je zapojeno do každodenní práce pedagogů tak, 

abychom docílili takového prostředí školy, ve kterém se budeme cítit bezpečně a 

spokojeně. 
 



 

  

 22 

Příloha č. 1 
 

 Databáze odborníků - Sociální síť Královéhradecka 

  
 

Telefonická a krizová pomoc  

 

Linka bezpečí (bezplatná služba)…………………………. 116 111 

www.linkabezpeci.cz  (+ chat) 

Občanské sdružení Linka důvěry HK .…………………...495 273 259  

 
 

 

Poradenství 

 

Centrum pro rodinu (sociální poradenství)……………….495 063 430, 603 147 718  

Velké náměstí 32, HK 500 03  

crhk@bihk.cz  

 
 

Český červený kříž (Besedy na téma AIDS)…………….. 495 516 127 

Mostecká 290/3, HK 500 03  

cckhk@seznam.cz, hradeckralove@cervenykriz.eu, www.cckhk.org 

 
 

Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče  

sociální úsek…………………………………..495 211 809 

PhDr. Pavel Janský, Mgr. Jiří Maléř 778 531 957, Říčařova 277/10, HK 503 01  

ddu@ddu-hk.cz, www.ddu-hk.cz 

 
 

Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče – Návrat  

Mgr.Jiří Hájek…………………………………………….495 541 374, 739 401 363 

Brandlova 112, HK 500 03 

info@svphk.cz  

 
 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Občanské sdružení LAXUS (drogy) 

K - centrum 

Bc. Jana Řezníčková…………………………………495 513 977  

Říční 1252/3a, Hradec Králové 2, 500 02 

kacko.hradec@laxus.cz 

reznickova@laxus.cz 

 
 

Občanské sdružení Nomia, pyramida pomoci a rozvoje  

(odborné sociální poradenství, pomoc obětem násilí a osobám v psychosociální krizi)  

Miroslav Bubeník  

Tř.E.Beneše 575, HK 500 12…………………………495 262 214, 606 824 104 

pyramidahk@adra.cz 

www.adra.cz 
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Občanské sdružení Salinger  

Bc. Jana Macková – vedoucí střediska …….. 495 453 101, 777 041 030 

nizkoprahove.centrum@salinger.cz 

NZDM Modrý pomeranč 

Formánkova 437 

500 11, Hradec Králové 11 

 
 

Pedagogicko – psychologická poradna……………..495 265 423  

Na Okrouhlíku 1371/30, HK 500 02 

info@pppkhk.cz  

 
 

Prostor Pro, o.s. – Nízkoprahové centrum pro mládež Klídek  

Bc. Gabriela Lepková………………………….. 495 262 202, 734 141 912 

Čajkovského 1861, HK 500 09  

lepkova@prostorpro.cz  

 
 

Školské poradenské pracoviště MOZAIKA 

Lužická 1208, Hradec Králové 500 03 

Mgr. Vratislav Holeček (vedoucí zařízení, speciální pedagog)……. 495 407 156, 606 613 450 

spphk@seznam.cz 

 

 
 

YMCA Hradec Králové  

(informační centrum pro mládež)……………………495 513 010  

Šafaříkova 666/9, HK 500 02  

hk@ymca.cz, www.hradec-kralovae.ymca.cz  

 

YMCA HK- Psychologická poradna  

DOC.PhDr. Taťána Stránská………………………..495 513 412  

Šafaříkova 666/9, HK 500 02  

 

YMCA – Odborná poradna pro nadané děti a studenty  

Doc.PhDr.Jaroslav Šturma…………………………..495 513 412  

Šafaříkova 666/9, HK 500 02  

 

YMCA – Profesní diagnostika  

Petra S. Brožová…………………………………….495 513 010  

Šafaříkova 666/9, HK 500 02  

petra.brozova@hk.ymca.cz 

 

 

 

 

Magistrát města Hradec Králové 

Československé armády 408, 502 00 ……………495 707 111 

odbor sociálních věcí, OSPOD  

Phdr. Marek Šimůnek ………………...495 707 320 

Marek.Simunek@mmhk.cz 
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Městská policie Hradce Králové – Oddělení prevence kriminality  

Dlouhá 211, HK 500 02  

Bc. Ivan Dubec – vedoucí oddělení prevence kriminality ……495 707 935, 731 131 013 

ivan.dubec@mmhk.cz 

Eva Kněžourová – lektor prevence kriminality …… 495 707 927, 731 131 091 

eva.knezourova@mmhk.cz 

 

 

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje  …………………. 974 526 549 

  

 

                                   

(Současný stav, který se v průběhu trvání plánu bude měnit. Změny eviduje školní metodik.) 
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   Příloha č. 2 

 

  Program proti šikanování 

 
 

Projevy šikanování 

 

Šikanování se ve své zárodečné formě vyskytuje prakticky na všech školách. Pocit bezpečí 

každého jedince a jeho začlenění do třídního kolektivu je základní podmínkou vytváření 

produktivního prostředí a dobrého sociálního klimatu třídy a školy. Škola má povinnost 

předcházet všem náznakům násilí a šikanování. Šikanování v jakékoli formě a podobě nesmí 

být pracovníky školy akceptováno. Samotní pedagogičtí pracovníci nesmí svým jednáním s 

některými žáky a chováním vůči nim podněcovat zhoršování vztahů směřující k šikanování 

těchto žáků jejich spolužáky.  

 

 

Šikanování 
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.  

 

 

Podoby šikany: 

 

1. přímá podoba šikany: 

 
- 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).  

 

 

2. nepřímá podoba šikany: 

 
- 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.  
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3. kyberšikana: 

 
- elektronická šikana je jednou z nejčastějších forem šikany, 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, 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. 
 

 
Hranice, která odlišuje šikanování od škádlení nebo agrese, bývá někdy nezřetelná. U žáků se 

za šikanování nepovažuje škádlení nebo agrese, které nemá znaky šikanování. 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.  

 

Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti a v 

některých opravdu závažných případech může nabýt i rysy organizovaného zločinu.  

 

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 došlo či ne. Všichni pedagogičtí pracovníci 

musí vnímat vztahy mezi žáky a atmosféru v třídních kolektivech, kde působí, jako 

nedílnou a velmi důležitou součást své práce. 

 
 

Zákonná opatření:  

 

A) Odpovědnost 

 

(1) Škola má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s platným školským 

zákonem 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 (sociálně 

patologických jevů). Z tohoto důvodu pedagogický pracovník šikanování mezi žáky 

předchází, jeho projevy neprodleně řeší a každé jeho oběti poskytne okamžitou pomoc.  
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(2) Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících případech: 

 dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností anebo poskytování 

školských služeb, má škola povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci 

jak žáka, který byl útočníkem, tak žáka, který byl obětí. Tato povinnost vyplývá ze 

školského zákona.  

 škola ohlašuje orgánu sociálně právní ochrany dětí takové skutečnosti, které 

nasvědčují tomu, že dítě je v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný nebo 

proto, že se ohrožuje svým chováním samo.  

 OSPOD vstupuje do řešení těch případů agresivního 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.  

 dalším významným nástrojem OSPOD pro řešení nepříznivé sociální situace dítěte a 

jeho 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.  

 dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku 

nebo trestného činu, obrací se škola na Policii ČR. Trestní oznámení je možné podat 

také na státní zastupitelství 

 

(3) Z hlediska zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„TZ“), může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných těchto činů: proti 

zdraví: § 145 Těžké ublížení na zdraví; § 146 Ublížení na zdraví; proti svobodě a právům na 

ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství: § 171 Omezování osobní svobody; § 173 

Loupež; § 175 Vydírání; § 177 Útisk; dále pak trestných činů proti lidské důstojnosti v 

sexuální oblasti: § 185 Znásilnění; § 186 Sexuální nátlak; § 187 Pohlavní zneužití; § 191 

Šíření pornografie; § 192 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií; trestných činů proti 

majetku: § 205 Krádež; § 228 Poškození cizí věci; konečně se může jednat i o trestné činy 

narušující soužití lidí: § 353 Nebezpečné vyhrožování; § 354 Nebezpečné pronásledování. 

 

(4) Kyberšikana obdobně jako školní šikana sice není sama o sobě trestným činem ani 

přestupkem, ale její projevy mohou naplňovat skutkovou podstatu např. těchto trestných činů: 

nebezpečné pronásledování (tzv. stalking, § 354 trestního zákoníku) – např. dlouhodobě 

opakované pokusy kontaktovat všemi dostupnými prostředky oběť, která proto pociťuje 

důvodné obavy o život nebo zdraví své či svých blízkých; účast na sebevraždě (§ 144 

trestního zákoníku) – např. zaslání SMS oběti s úmyslem přimět ji k sebevraždě, kterou 

skutečně spáchá či se o ni pokusí; porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 trestního 

zákoníku) – např. porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí (§ 

183 trestního zákoníku), např. zveřejnění fotografií z telefonu oběti; pomluva (§ 184 trestního 

zákoníku) – např. vytvoření webových stránek, které nepravdivě zesměšňují oběť; šíření 

pornografie dle § 191 trestního zákoníku (viz sexting); výroba a jiné nakládání s dětskou 

pornografií (dítětem se rozumí osoba mladší 18 let) dle § 192 trestního zákoníku (viz sexting). 
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(5) Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu 

žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení 

trestného činu (§ 367 TZ).  

 

 B) Metodické materiály 

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

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování 

mezi žáky škol a školských zařízení. 

 

 

Společný postup při řešení šikanování (šest skupin základních scénářů) 
 

V případě podezření na šikanu každý pracovník školy neprodleně oznámí tuto skutečnost 

školnímu metodikovi prevence a vedení školy 

Školní metodik prevence ve spolupráci s vedením školy, na podkladě kvalifikovaného odhadu 

stadia a formy šikanování rozhodne, zda řešení zvládne škola sama, nebo si povolá odborníka 

specialistu (viz tabulka níže). V případě, že jde o počáteční a obvyklou šikanu, kterou zvládne 

škola sama, určený pracovník postupuje podle scénáře určeného pro tento typ šikanování. 

Pokročilé a komplikované šikany škola řeší ve spolupráci s odborníky z venku, zejména 

z PPP,SVP.  

Do komplikované šikany zařadíme především neobvyklé formy šikany. Dále sem zahrneme 

základní formy šikany, se kterými nemáme zkušenosti. Patří do nich šikany krajně ohrožující 

bezpečí pedagoga a život oběti, dále šikany se změnou v základním schématu. Prakticky jde 

zejména o nějakou zvláštnost u přímých a nepřímých účastníků šikany. Patří sem rovněž 

šikany s rozvinutým zakrývajícím systémem. Vážnou komplikací je intenzivnější závislostní 

vztah mezi oběťmi a agresory a vážnější dopady šikany na oběť - například známky úzkostné 

poruchy. 

 

(1) Situace, které zvládne škola sama  
     (a) první pomoc pro obyčejnou počáteční šikanu; 
     (b) celková léčba pro řešení prvních dvou stadií šikanování, RTP – Rámcový 
         třídní program. 
(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. 

 

První kroky při objevení šikany 

Pro účinnou a razantní první pomoc, dostupnou učitelům (zejména v případě počáteční 

šikany) je nejvhodnější lokální a vnější strategie, která mapuje symptomy šikanování a 

pracuje pouze s vybranými svědky. Je univerzální, platí pro děti i dospělé i pro různé typy 

škol. Obsahuje schéma strategických kroků, které je třeba dodržovat: 

 

1. Rozhovor s informátory a oběťmi  

2. Nalezení vhodných svědků  

3. Individuální případně konfrontační rozhovory se svědky 

    (Nekonfrontovat oběť a agresora a svědky s agresory)  

4. Zajistit ochranu obětem  

5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi  
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Scénář pro obyčejnou počáteční šikanu 
 
1. odhad závažnosti onemocnění skupiny a stanovení formy šikany 
 
2. rozhovor s informátory a oběťmi: 
- přicházejí – li s informací o šikaně rodiče – neměli bychom jejich výpověď zpochybňovat, 

reagovat obranně (říkat, že to není možné) a vyjadřovat nedůvěru 

- domluvit se rodiči na spolupráci, na způsobu ochrany dítěte, ubezpečit je, že pomůžeme, 

naznačit příští kroky 

- o rozhovoru s obětí by neměli vědět ostatní žáci – je třeba ji chránit před možnou pomstou 

agresorů a nebezpečím odmítnutí třídou 

 

3. nalezení vhodných svědků; 

- ve spolupráci s informátory a oběťmi vytipujeme členy skupiny, kteří budou pravdivě 

vypovídat: žáci, kteří s obětí kamarádí, sympatizují, nebo ji alespoň neodmítají, žáci nezávislí 

na agresorech, kteří nepřijímají normy šikanování  

 

4. individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je společné vyšetřování agresorů a svědků, 

hrubou chybou je konfrontace oběti s agresory): 

- rozhovory organizujeme tak, aby o nich druzí nevěděli – bezpečnost svědků, hledáme 

odpovědi na otázky co, kdy, kde a jak se stalo  

 

Základní otázky taktiky vyšetřování: 
 
Kdo je obětí, popřípadě kolik je obětí? 

Kdo je agresorem, popřípadě kolik je agresorů? Kdo z nich je iniciátor, kdo je aktivní 

účastník šikanování a kdo je obětí i agresorem? 

Co, kdy kde a jak dělali agresoři konkrétním obětem? 

K jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo? 

Jak dlouho šikanování trvá? 
 
Důkladný a podrobný popis násilného chování je důležitý pro úspěšné uplatnění metody 

vnějšího nátlaku. Potřebujeme to však i pro sebe, abychom byli chráněni před stížnostmi 

rodičů agresorů.  

 

1. Co se stalo? (jádro příběhu)  

2. Kde se to stalo? (místo)  

3. Kdy se to stalo? (čas a alibi)  

4. Proč? (motiv)  

5. Kdo to spáchal? (podezřelí a pachatelé)  

6. Jak to spáchal? (způsob jednání)  

7. Čím to spáchal? (zbraně, nástroje)  

8. Komu se to stalo? (oběti)  

9. Kdo nám to řekl? (svědkové)  

(nejvhodnější je provést písemný zápis z těchto rozhovorů) 

 
 
5. ochrana oběti: 

do doby, než se vše vyřeší, zajistit zvýšený dozor, zorganizování bezpečných příchodů a 

odchodů dítěte do a ze školy, v závažném případě ponechat doma 
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6. předběžná diagnóza 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)  

- význam: paralyzování agrese vůči bližním – princip „přitlačení ke zdi“ – při jakémkoliv 

náznaku šikanování bude potrestání přísnější; předjímání komplikací s rodiči – potřebujeme 

pádné důkazy – vhodné, aby útočníci svou výpověď napsali a podepsali  
 
 
7. realizace vhodné metody: 

a) metoda usmíření; 

- místo donucení k vnější poslušnosti se sleduje vnitřní proměna vztahů mezi obětí a agresory. 

Je akcentováno řešení problému, tedy rozmrznutí agresivního postoje, domluva, usmíření 

mezi aktéry šikanování. Nastupuje řízení společné hledání nápravy místo trestu. Usmíření lze 

zpečetit dobrovolným odčiněním škod, které je přijatelné pro všechny.  

 

b) metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise s agresorem a jeho 

rodiči) 

- záměrem je přinutit trestem a strachem viníky k zastavení agresivního chování a k 

dodržování oficiálních norem. Individuální nebo komisionální pohovor, kde se rozhoduje o 

udělení výchovného opatření.  

- výchovná komise, respektive škola má k dispozici pro zastavení násilí agresorů běžná, ale i 

mimořádní opatření:  

- výchovná opatření (napomenutí, důtka třídního učitele, důtka ředitele)  

- snížení známky z chování  

- přeřazení agresora do jiného kolektivu 

- 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 

- krátkodobý dobrovolný pobyt v dětském diagnostickém ústavu, diagnostickém ústavu pro 

mládež nebo ve středisku pro mládež  

- umístění do diagnostic. ústavu na předběžné opatření a následné nařízení ústavní výchovy  

 

 

8. třídnická hodina: 

a) efekt metody usmíření – posouzení společného úsilí  

b) oznámení o potrestání agresorů informování celé třídy o potrestání útočníků 

 
 

9. rozhovor s rodiči oběti:  

- informace o zjištěních a závěrech školy, domluvení dalších opatření 

 
 

10. třídní schůzka: 

- potřeba informovat rodiče, že ve třídě byla šikana, kterou škola řešila; u metody usmíření 

možno na pravidelné schůzce, u pokročilé šikany – schůzka mimořádná 

 
 

11. práce s celou třídou: 

- nejlepší prevencí je budovat trvale a systematicky kamarádské a bezpečné vztahy v celé 

třídě; ke změně vztahů ve třídě možno využít spolupráci s profesionály ze školských 

poradenských zařízení (PPP, SVP apod.) 
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Obyčejná pokročilá šikana 

 

 

Postup obdobný jako v předchozím scénáři. 

Taktika vyšetřování u pokročilých šikan vyžaduje vysoce odborné a psychologicky „tvrdší“ 

postupy. Organizovaný odpor proti rozkrytí tu bývá mimořádně silný. Je třeba proto používat 

speciální diagnostické metody zaměřené na vztahy a postoje žáků a na ověřování pravdivosti 

výpovědí. Nezbytná je práce s neverbálními technikami a výslechovými praktikami.  

 

Nejvýraznější rozdíl ve vyšetřování pokročilých šikan oproti těm počátečním spočívá v tom, 

že zde nebývá často ani jeden vhodný svědek. Všichni nebo téměř všichni lžou a zapírají. 

Běžné jsou křivé výpovědi a falešní svědkové. Nehledáme tedy většinou vhodné svědky, ale 

nejslabší články v řetězu skupinové lži. Vzácnou výjimkou je existence tzv. bílých vran, 

tedy žáků, kteří odolali velkému konformnímu tlaku skupiny, nesouhlasí s násilím a mají 

s oběťmi soucit.  

 

Změny ve strategii vyšetřování  

Oproti počáteční šikaně nalezneme značné rozdíly:  

- individuální rozhovory s falešnými svědky doplníme o jejich vzájemné konfrontace  

- ochrana oběti musí někdy nastat hned na počátku, oběť musíme dostat bezpečně domů ještě 

před koncem vyučování, oběť pak zůstává doma, dokud není nebezpečí zažehnáno.  

- rozhovor realizujeme pouze s agresory a bývá doplněn konfrontací mezi útočníky, pokud 

máme jednoznačné důkazy, lze přejít rovnou ke komisionálnímu rozhovoru  

 

Intervence jsou limitovány  

- nelze využít v žádném případě metodu usmíření, ale výhradně metodu vnějšího nátlaku, ta 

může být doprovázena na podkladě vyšetřování policie doprovázena zahájením trestního 

řízení  

- nejde dělat pohovor v neoficiální skupince, ale pouze v rámci orgánů školy  
 
 
 

Celková léčba pro řešení prvních dvou stadií šikanování, 

 RTP – Rámcový třídní program 

 

 

1.) Informace 

Informace o problému ve třídě můžeme získat z různých zdrojů (rodiče, jiné oznámení škole, 

vlastní pozorování). Máme-li informace o narušených vztazích (šikanování), nahlásíme vše 

ŠMP a VP, kteří společně zvolí strategii řešení.  

JE NUTNO CHRÁNIT ZDROJ INFORMACÍ!!! 

 

2. Odhad závažnosti 

Pro řešení je nutné určit závažnost onemocnění třídního kolektivu: 

- počáteční stadium 

- pokročilé stadium 

- neobvyklá forma šikany 

Od tohoto se odvíjí skutečnost, zda problém vyřešíme sami, nebo pomocí konzultace s 

odborníkem, anebo problém již patří odborníkům. 
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3. Techniky mapující klima ve třídě 

Klima třídy se dá určit podle technik cílených na tuto problematiku. Výběr technik záleží na 

pedagogovi, který mapování provádí.  

Příklady technik: jména;  přezdívky;  had;  místa si vymění;  ruce;  loď;  tiché řady;  míček 

apod. 

 
 

4. Sociometrie  

Sociometrické šetření slouží ke zmapování situace ve skupině a to prostřednictvím měření 

sociálních vztahů uvnitř skupiny, kde se členové bezprostředně znají.  

Šetření provádí ŠMP ,VP, nebo školní psycholog. 

 
 

5. Práce se třídou 

Pro práci se třídou je vhodné využití komunitního kruhu, který provádí ŠMP, VP, TU. 

Komunitní kruh – jednoduchá metoda sloužící k pojmenování problémů ve třídním klimatu a 

k nastavení pravidel (je nutná zpětná vazba). 

 
 

6. Závěrečná zpráva 

Závěrečnou zprávu vypracovává ŠMP, VP, školní psycholog. Zpráva je důvěrná, obsahuje 

závěr šetření a doporučení pro ozdravění, možná rizika. 

 
 

7. Informování pedagogů 

- seznámení pedagogického sboru s problémem 

- popis dění ve třídě 

- společné kroky k řešení 

- role pedagoga v problému 

 
 

8. Schůzka s rodiči v případě závažnějších forem šikany 

- písemnou formou vedení školy vyzve zákonné zástupce agresora i oběti k návštěvě školy  

- svolá „mimořádnou“ schůzku všech rodičů 

- účast na schůzce TU, VP, ŠMP, ředitelka školy 

- seznámení rodičů s problémem (obecně) ne jmenovitě! 

- pokud má zákonný zástupce zájem o konkrétní jména, jednáme s ním vždy individuálně 

  
 

9. Výchovná komise 

Zákonní zástupci problémových žáků jsou na výchovné komise zváni písemně. Struktura 

výchovné komise se liší pro agresora a pro oběť. 

  
 

 

10. Práce se třídou - prevence: 

- pracuje se na ozdravění třídy 

- nastaví se nová funkční pravidla třídy 

- tř. hodiny pravidelně 1x za 14 dní, v rámci těchto hodin probíhá intenzivní práce se třídou 

- dbáme na bezpečné klima, sledování třídy 

- dodržujeme kamarádské vztahy (spolupráce učitel + žáci), 

- jednotné a důsledné vystupování pedagogů ve třídě 

- pořádáme školní výlety, adaptační pobyty pro stmelení kolektivu 
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Scénář první pomoci pro neobvyklou počáteční šikanu 
 

Její řešení vyžaduje doladění základního postupu, zkušenosti a proto také musí být řešena 

nezávislým specialistou na šikanu. Je zde nutné promyšleně zorganizovat chráněné 

rozhovory se svědky a někdy je potřeba úzká spolupráce se sociálním kurátorem. Musíme 

komplikace ve vnějším obraze zachytit a promyslet, co to znamená pro doladění diagnostiky a 

nápravy šikany.  

 

Základní krizový scénář pro výbuch pokročilé šikany – Poplachový plán pro tzv. školní 

lynčování 
 

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 – navázáni 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). 
 

D. Léčba 

11. metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny. 

 

 

 

 

 

Celková léčba pro třetí stadium šikanování s běžnou i komplikovanou formou 
 

Vzhledem k velké závažnosti celého problému je nutná úzká spolupráce s nezávislými 

odborníky na léčení šikany. Již při šetření je nutné dohodnou další postupy léčby s externími 

spolupracovníky a s jejich pomocí modifikovat Rámcový třídní plán pro danou specifickou 

situaci.  

Pravidelně kontrolovat dodržování navržených postupů a konzultovat další vývoj situace ve 

třídě. 
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Příloha č. 3 
 

Informace pro žáky – šikanování 
 

 

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. 

 

Svěř se svým rodičům. 
 

 

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 prostě 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, kamarádovi. 
 

- V případě, že nenajdeš odvahu říct to ani svým rodičům, zavolej na pražskou Linku 

bezpečí, telefon 116 111. Bezplatně můžeš telefonovat z celé republiky. Nepotřebuješ k 

tomu peníze ani telefonní kartu. Tito lidé ti budou věřit, protože nejsi sám, komu se něco 

podobného děje. 

 

 

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských 

zařízeních. 
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Příloha č.4 

 

Informace pro rodiče - šikanování 
 

Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje výchovu a vzdělávání 

žáků. 

Její zákeřnost spočívá v tom, že často zůstává dlouhodobě skrytá a u jejích obětí může 

docházet k závažným psychickým traumatům s dlouhodobými následky. 

Proto je v zájmu rodičů i školy, aby znali základní informace k prevenci a uměli tento 

specifický problém řešit. 

 

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašit žáka. 

Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem či skupinou 

vůči druhému jedinci nebo skupině žáků, kteří se nedokáží bránit. 

 

Ne každý konflikt ve škole musí mít charakter šikanování, důležitým znakem je 

cílenost a opakovanost. 

 

Podoby šikanování 

 

1. přímá podoba šikany: 

- fyzické útoky v podobě bití,  

- vydírání,  

- loupeže,  

- poškozování věcí,  

- slovní útoky v podobě nadávek,  

- pomluvy,  

- vyhrožování, 

- ponižování, 

- sexuální obtěžování až zneužívání, 

- kyberšikana prostřednictvím elektronické komunikace (útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, 

vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod.). 

 

2. nepřímá podoba šikany 

- demonstrativní přehlížení, 

- ignorování žáka či žáků. 

  

Postup rodičů při podezření na šikanování 

 

Odhalení šikany bývá obtížné, proto je nesmírně důležitá spolupráce s rodiči. Postup by 

měl být následující: 

1. Rodiče informují o podezření na šikanování třídního učitele, školního metodika prevence či 

vedení školy. Informaci o podezření je možné podat osobně, telefonicky i e-mailem. Kontakty 

jsou uvedeny na www stránkách školy. 

2. Nejsou-li podezření na projevy šikany bezodkladně a uspokojivě řešeny v pravomoci 

pedagogických pracovníků včetně metodika prevence či výchovného poradce, obrátí se rodiče 

s informací na ředitele školy. 

3. V případech prokazatelných projevů šikany se rodiče přímo obrátí s informací na ředitele 

školy. 
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4. 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 na 

školu České školní inspekci (dále jen „ČŠI“). Stížnost podaná písemně, osobně nebo v 

elektronické podobě se přijímá na všech pracovištích ČŠI.  

Stížnost je možné adresovat příslušnému inspektorátu ČŠI, samozřejmě lze podat stížnost 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 je potřeba, aby byl do týmu zařazen specialista na řešení 

šikany. 

5. V případě šikany, která má charakter trestné činnosti, škola informuje Policii ČR nebo 

státní zastupitelství. 

6.  Současně v odůvodněných případech škola zajistí oběti šikanování pomoc psychologa, 

speciálního pedagoga (etopeda), popřípadě jiného specialisty. 

 

Možné příznaky šikanování: 

 

 za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi;  

 dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.; 

 dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem;  

 nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá 

odchod z domova, případně je na něm možno pozorovat i strach;  

 ztráta chuti k jídlu;  

 dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o 

dovoz či odvoz autem;  

 dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na 

svačinu); 

 usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!";  

 dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně;  

 dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad;   

 zmínky o možné sebevraždě;  

 odmítá svěřit se s tím, co ho trápí;  

 dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že 

je ztratilo), případně doma krade peníze;  

 dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí;  

 dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná 

projevuje i zlobu vůči rodičům;  

 dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat 

doma;  

 své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace  

s teploměrem apod.); 

 dítě se vyhýbá docházce do školy;  

 dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku. 

 

 

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských 

zařízeních. 

mailto:posta@csicr.cz
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Příloha č. 5 

 

Úkoly pedagogických pracovníků 
 

 

1. Ředitel školy 

 

      a) průběžně dle plánu školy: 

 

 podporuje pozitivní vzájemné vztahy mezi žáky a učiteli 

 zajistí další vzdělávání pedagogických pracovníků v akreditovaných kurzech k 

problematice šikanování, v oblasti problematiky vytváření dobrých vztahů 

 vytváří systém aktivit školy v oblasti prevence šikanování a násilí 

 zajistí v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad žáky 

před vyučováním, o přestávkách a v prostorách školy, kde by k šikaně mohlo 

docházet 

 zajistí, aby žáci i pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s negativními důsledky 

šikanování 

 ve školním řádu jasně stanoví pravidla chování včetně sankcí za jejich porušování 

 vytvoří školní Program proti šikanování, který se stane součástí Minimálního 

preventivního programu a zajistí, aby zejména s Krizovým plánem byli vždy na 

začátku školního roku prokazatelně seznámeni žáci a jejich rodiče 

 zajistí formy spolupráce s dalšími institucemi při řešení šikany 

 zapracuje do klasifikačního řádu výchovná opatření pro potrestání agresorů 

 

 

           b) při zjištění: 

 

 rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu vlastními silami, či je nezbytná její 

součinnost se specializovanými institucemi a Policií ČR 

 v případě negativních dopadů šikanování na oběť zprostředkuje péči PPP, SVP a 

dalších odborníků 

 v mimořádných případech doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do 

pobytového oddělení SVP nebo dobrovolný pobyt v diagnostickém ústavu 

 v mimořádných případech podá návrh OSPOD k zahájení práce s rodinou, případně 

k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy 

 zajistí informování dotčených rodičů o vyšetřování šikany 

 dojde-li k závažnějšímu případu šikanování, nebo při podezření, že šikanování 

naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, oznámí tuto skutečnost Policii ČR 

 v případě prokázaných projevů šikany jmenuje pracovníky, kteří se budou podílet 

na vyšetřování šikany dle jeho pokynů 

 informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany 

 

 

 

2. Pedagogický pracovník 

 

           a) průběžně dle plánu školy: 

 

 seznámí se s charakteristikou a projevy šikanování 
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 zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a 

souvisejících aktivit, vytváří podmínky pro předcházení vzniku rizikového chování 

 předchází šikanování mezi žáky, jeho projevy neprodleně řeší a každé jeho oběti 

poskytne okamžitou pomoc 

 vede důsledně žáky k osvojování norem mezilidských vztahů na demokratických 

principech respektujících identitu a individualitu žáka 

 zajistí dodržování školního řádu 

 bude znát metody vyšetřování šikanování pro počáteční i pokročilou formu šikany 

 bude dodržovat v souladu s pracovním řádem dohled nad žáky 

 bude se podílet na realizaci Programu proti šikanování  

 

           b) při zjištění: 

 

 bude dodržovat výchovná opatření v klasifikačním řádu při potrestání agresorů 

 informují-li rodiče o podezření na šikanování, nebo má-li sám podezření na 

šikanování, zahájí okamžitě vyšetřování šikany (spolupráce: učitel, metodik 

prevence, výchovný poradce, ředitel školy) 

 v případě prokázaných projevů šikany neprodleně informuje ředitele školy, 

spolupodílí se na vyšetřování šikany dle pokynů ředitele 

 informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany 

 

 

Jak se pozná, že se jedná o šikanu? 

 
Všímejte si nepřímých znaků šikanování:  

 

- žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády  

- při týmových sportech bývá volen do mužstva mezi posledními  

- během přestávek 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  

- má zašpiněný nebo poškozený oděv, má odřeniny, modřiny, škrábance  

- stále postrádá nějaké své věci  

- odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy  

- mění svoji pravidelnou cestu ze školy nebo do školy  

- začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole  

 

Je potřeba velké obezřetnosti a pozorovacího talentu, některé tyto jevy mohou 

signalizovat i jiné problémy, které dítě může mít (rozvod rodičů, špatné soc. zázemí …)  
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Všímejte si přímých znaků šikanování:  

 

- posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty 

na jeho účet  

- kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelsky  

- nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžité dary  

- 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  

 
 

Prevence šikany:  
 

- mluvte se žáky o vztazích  
 

- spolupracujte s rodiči  
 

- pozorujte, naslouchejte, podporujte pozitivní sociální klima 
 

- vytipujte riziková místa ve škole  
 

- pracujte s potencionálními oběťmi šikany 
 

 - tlumte agresivní sklony možných agresorů 
 

- dejte každému možnost zažívat úspěch 
 

- pěstujte empatii mezi žáky  

  

Devět kroků pro řešení počáteční šikany:  

 

1. Odhadněte závažnost onemocnění skupiny  

2. Zjistěte nenápadně informace od obětí i spolužáků  

3. Najděte vhodné svědky  

4. Proveďte individuální, případné konfrontační rozhovory se svědky  

5. Chraňte oběti šikany  

6. Proveďte rozhovor s agresory, případně konfrontaci mezi nimi  

7. Svolejte výchovnou komisi  

8. Spolupracujte s rodiči obětí i agresorů  

9. Rozeberte situaci se třídou v obecné rovině, dále sledujte a pracujte se vztahy 
 

  

ROZHODNĚ SE VYVARUJTE!  
 

- konfrontace oběti a agresora  

- bagatelizace problému  

- rychlých řešení  

- řešení případu před třídou  

- prozrazení informačních zdrojů  

- neinformování rodičů  

- řešení bez pomoci dalších pedagogů  
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Kde hledat další informace?  

 

www.linkabezpeci.cz                   www.amnesty.cz                       www.minimalizacesikany.cz  

www.e-bezpeci.cz  www.sikana.org www.internetporadna.cz 

www.ochrance.cz        www.ncbi.cz                               www.Horka-linka.cz 
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Příloha č. 6 
 

 

 
 

Souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka 

s orientačním testováním žáka na přítomnost návykových látek 
 

 

 

 

 

 

Souhlasné prohlášení zákonného zástupce k možnosti orientačního testování přítomnosti 

návykových látek v lidském organismu v průběhu povinné devítileté školní docházky. 

 

 

 

 

Způsob testování: 

Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, v případě přítomnosti OPL 

pomocí zkoušky ze slin. 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno žáka ................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého 

syna/dcery, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení 

jeho/jejího zdraví.  

 

 

 

 

 

 

 

V………………………… dne………………            ………………………………………    

                                                                                             podpis zákonného zástupce 
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Příloha č. 7 

 
 

Záznam o pohovoru s žákem 
 

Jméno a příjmení 

žáka/žákyně: 

 

Třída:  

Místo události:  

Datum a čas události:  

 
 

 

Téma pohovoru: 

 

 

 

Účastníci pohovoru (jméno a prac. zařazení): 

 

 

 

 

Popis situace:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěry pohovoru, doporučení, dohodnutý další postup: 

 

 

 

 

 

Vyjádření žáka (příp. svědka události): 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

        Datum:                                                                        
 

       Podpis uvedeného žáka:                                                  Podpis pedagogického pracovníka:  
 

 

       ………………………………………..                          ……………………………………………     
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Příloha č. 8 
 

 

Vybavenost školy odbornou literaturou 
 

 

 

Barták, K.                                         Co dělat, když... 

DVD                                                 Základní průvodce a adresář primární prevence 

Nešpor, Karel:    Alkohol, drogy a vaše děti 

Raynerová, Claire   Nenič své (chytré) tělo 

Dvořák a kol.    O nás – pro nás aneb Deník školáka 

Presl, J     Drogová závislost 

Nešpor, K. – Csémy Prevence problémů působených návykovými látkami na 

školách 

Wester, Frederic Myslet, učit se a zapomínat 

Martin, Michael Jak řešit problémy dětí se školou 

Foster, v. W. Kniha o zdravém životním stylu 

Syrůček: AIDS 

Melgosa, J. Kniha o duševním zdraví 

Melkgosa, J. Žít naplno 

Diehl, H. Dynamický život 

Sharon, M. Komplexní výživa 

Jablonsky, L. Otcové a synové 

Matoušek – Matulová Práce s rizikovou mládeží 

Fenwichová, L. Kniha o dospívání 

Dainowová , S. Jak přežít dospívání svých dětí 

Goldmanová, J. Jak si nenechat ublížit 

Fontana, D. Psychologie ve školní praxi 

Göhlert Ch Od návyku k závislosti 

Nešpor K. O drogách, alkoholu a kouření 

Nešpor K. Návykové látky 

Palisa V Velká neznámá, jde o život 

Richter J. Vyber si zdraví 

Shapiro S. Alkohol a jiné drogy 

Shapiro S. Prevence kouření 

Brzek A. Problematika dětské pornografie a její prevence 

Novák T. Sám proti agresi 

Portmannová R. Jak zacházet s agresivitou 

Říčan P Agresivita a šikana 

Day D. Kde se to v nás bere 

Mühlan E V pohodě… 

Sheedyová M. Problémové dítě v rodině a ve škole 

Drtilová J Odlišné dítě 

Langer S. Mládež problémová 

Říčan P. Krotíme obrazovku 

Srnský P. První pomoc 

Kolář M.                                            Bolest šikanování 

Skácelová L.                                      Metodika vedení třídnických hodin 
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Dubec M.                                           Třídnické hodiny 

                                                           Třída v pohodě – nápadník 65 aktivit 

Videokazety a DVD:                         Drogová problematika a sexuální výchova 

                                                           Řekni drogám ne 

 Chování – lidé kolem člověka a člověk mezi lidmi 

                                                      Drogy z Times Square 

 My děti ze stanice ZOO 

                                                           Pozor droga 

                                                           Seznam se bezpečně 1, 2 

                                                           Preventivní videospoty Policie ČR 

 

Dále encyklopedie s příslušnými hesly (Velká obrazová všeobecná encyklopedie, 

Diderot 2000, Ilustrovaný encyklopedický slovník, časopis Závislost a my) 

 
 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


