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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

1.1. TYP ŠKOLY 

Naše škola je úplnou základní školou s 1. – 9. postupným ročníkem, co do počtu 

žáků patří k největším v ČR. Škola je umístěna na sídlišti městské části Olomouc – 

Povel na ulici Heyrovského. Skládá se ze tří vzájemně propojených budov - hlavního 

traktu, menší budovy a sportovního areálu. Žáci žijící v okolí chodí do školy pěšky. 

Ostatní mohou využít MHD, jejíž zastávky se nacházejí v blízkosti školy. Žáci cestující 

z větší vzdálenosti využívají autobusovou nebo vlakovou dopravu. Část chlapců 

z fotbalových tříd dojíždí i z jiných okresů, krajů a jsou v průběhu týdne ubytovaní na 

internátu, který je součástí školní budovy. 

Hlavní budova naší školy je třípodlažní s otevřeným atriem a nacházejí se v ní 

učebny tříd, kabinety a školní knihovna. Hlavní budova je díky vybudovanému výtahu 

zcela bezbariérová. Druhá budova je jednopodlažní. V přízemí je školní kuchyně a 

jídelna. Horní patro je upraveno pro potřeby žáků prvního ročníku a pro činnost školní 

družiny. Třetí budovou je tělocvičný areál se 2 tělocvičnami a navazujícím sportovním 

areálem. Hlavní vchod do školy je bezbariérový a žákům i pracovníkům školy je 

umožněn vstup magnetickým čipem. Většina žáků má k dispozici uzamykatelné šatní 

skříňky, pouze několik tříd (zpravidla 2., příp. 3. ročníku) využívá oddělené zděné 

šatny. Venkovní sportovní areál o rozloze 9 000 m2 se skládá z několika hřišť a je 

využíván žáky školy, sportovními kluby i veřejností. Součástí areálu je také dětské 

hřiště s průlezkami, které kromě veřejnosti využívá především školní družina. Další 

součástí sportovního areálu je venkovní workoutové hřiště, které slouží jak žákům 

školy, tak široké veřejnosti, která má do sportovního areálu přístup.  

Odloučené pracoviště ZŠ Čajkovského se nachází na sídlištní zástavbě městské 

části Olomouc – Nová Ulice, kde má trvalý pobyt většina žáků. ZŠ Čajkovského je 

neúplnou základní školou s pěti postupnými ročníky. Všechny ročníky se nachází v 

patře dvoupodlažní budovy, také je zde sborovna pro pedagogy, kabinet pro 

vychovatelky a jedna místnost, která je využívána pro práci žáků se speciálním 

pedagogem nebo školním psychologem, popř. pro konzultace s rodiči. Každá třída má 

na společné chodbě vymezený prostor pro odložení oděvu a obuvi žáků. V ranních i 

odpoledních hodinách jsou některé třídy využívány pro potřeby družiny.  
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Ve škole se vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání „Škola v pohybu“.  

Na škole se nachází specializované třídy:  

• třídy s rozšířenou výukou jazyků (od 3. ročníku) 

• třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy – zaměření na fotbal (běžně od 5. 

ročníku, v letošním školním roce výjimečně až od 6. ročníku) 

• třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy – zaměření na atletiku (od 6. ročníku) 

Počty žáků pro školní rok 2022/2023           

• I. stupeň – 24 tříd (z toho 7 tříd ZŠ Čajkovského), 519 žáků (z toho 136 žáků 

ZŠ Čajkovského) 

• II. stupeň – 20 tříd, 504 žáků 

Školní družina: 8 oddělení – ZŠ Heyrovského a 4 oddělení – ZŠ Čajkovského 

1.2. SCHRÁNKA DŮVĚRY 
 

 Na hlavní budově základní školy je umístěna schránka důvěry ve druhém podlaží 

na stěně chodby, u nástěnky vyhrazené pro prevenci, kde k ní mají přístup všichni žáci 

nacházející se v této části školy. Stejně tak je tato schránka důvěry umístěna i na 

chodbě odloučeného pracoviště ZŠ Čajkovského. Každý týden jsou schránky 

kontrolovány metodičkami prevence a případné zprávy jsou řešeny s pracovníky ŠPP 

a třídními učiteli. 

 Škola je zapojena do projektu Nenech to být, díky kterému žáci mohou kdykoliv 

vyhledat pomoc v oblasti rizikového chování na škole pomocí anonymní zprávy přes 

tuto webovou platformu (online schránka důvěry). Pokud se nějaká zpráva objeví, je 

přeposlána do emailové schránky zástupkyni pro II. stupeň a ta tyto zprávy ihned 

přeposílá dalším pracovníkům ŠPP (školnímu psychologovi a metodikovi prevence). 

V loňském roce nevyužil tuto možnost ani jeden z žáků. 

 Všichni žáci jsou svými třídními učiteli v prvních třídnických hodinách informování 

o možnostech a pravidlech využití schránky důvěry a o projektu Nenech to být.   
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2. CÍLE – DLOUHODOBÉ STRATEGIE 
 

Primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže představuje výchovné a 

vzdělávací aktivity v oblastech rizikového chování. PPŠ vychází z Metodického pokynu 

MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a 

školských zařízení, č.j. 21291/2010-28 ve znění pozdějších úprav, který do primární 

prevence rizikového chování zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, 

kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanu a jiné násilí, rasismus, 

xenofobii, intoleranci, antisemitismus atd. 

Za velmi důležitou oblast považujeme prohlubování komunikačních dovedností 

mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, také 

schopnosti řešení konfliktů, překonávání překážek a smysluplné využívání volného 

času.  

 

Dlouhodobé cíle:  

 

- výchova žáků ke zdravému a aktivnímu životnímu stylu 

- vhodné trávení volného času, motivace kladnými vzory 

- vytváření pozitivního sociálního klimatu třídy 

- rozvoj a podpora sociálních kompetencí 

- podpora zdravého sebevědomí a sebedůvěry dětí 

- snížit výskyt nejčastějších projevů rizikového chování 

- vícezdrojové financování preventivních programů 

- vytváření návyků využití volného času 

- nabídka zájmových kroužků 

- možnost využívání víceúčelového hřiště 

- spolupráce se zákonnými zástupci – průběžná informovanost, nabídka odborné 

pomoci, spolupráce s pracovníky ŠPP 

- organizace společných akcí pro žáky a rodiče 

- průběžné zjišťování sociálního klimatu tříd 

- individuální práce s žáky, kteří mají problematické vztahy 

- oceňování pozitivních projevů chování a jednání žáků 
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Krátkodobé cíle:  

 

- zlepšení komunikace a spolupráce u třídních kolektivů, rozvíjení pozitivních vztahů – 

na tomto cíli budou pracovat zejména třídní učitelé ve spolupráci s ŠPP. Všichni třídní 

učitelé absolvovali již v přípravném týdnu školení, jehož cílem byl rozvoj jejich 

dovedností při práci s třídním kolektivem. 

- informování žáků o problematice rizikových projevů chování – zejména v oblasti 

bezpečného pohybu na internetu – kyberšikany a kybergroomingu – E-Bezpečí, 

organizace P – centrum, Policie ČR. 

- realizace aktivit pro rodiče (konzultační hodiny členů ŠPP, třídní schůzky, Vánoční 

jarmark apod.) 
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3. SPOLUPRÁCE V RÁMCI ŠKOLY 
 

3.1. SLOŽENÍ ŠPP  
 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší ZŠ zajišťuje poskytování a koordinaci 

preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole. 

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační 

služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení 

výchovných, vztahových a výukových potíží. 

Pracovníci ŠPP (tabulka č. 1) se pravidelně scházejí na schůzkách ŠPP, které se 

konají 1x za měsíc za účasti vedení školy (ředitel školy a zástupkyně ředitele školy pro 

I. a II. stupeň). V případě nutnosti se konají schůzky mimořádné. Na společných 

schůzkách se konzultují různé situace a problémy spojené s rizikovým chováním, které 

se objevily ve školním prostředí, a hledá se jejich řešení, plánují se práce s jednotlivci 

i třídními kolektivy.  

 

Obrázek č. 1  

Organizační schéma pedagogických pracovníků školy 
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Tabulka č. 1 

Pracovníci ŠPP 
 

Vedení školy Pozice Telefonní číslo a email 

Mgr. Oldřich Anděl Ředitel školy 585 758 030, 

oldrich.andel@zsho.cz 

Mgr. Lenka Vojtková Zástupkyně ředitele 

školy pro I. stupeň 

585 758 047, 

lenka.vojtkova@zsho.cz 

Mgr. Ludmila Balíková Zástupkyně ředitele 

školy pro II. stupeň 

585 758 036, 

ludmila.balikova@zsho.cz 

Pracovníci školního 

poradenského 

pracoviště 

Pozice Telefonní číslo a email 

Mgr. Kateřina 

Navrátilová 

Výchovná poradkyně 

pro I. stupeň, učitelka 

585 758 039, 

katerina.navratilova@zsho.cz 

Mgr. Silvie Svobodová Výchovná poradkyně 

pro II. stupeň, učitelka 

585 758 038, 

silvie.svobodova@zsho.cz 

Mgr. Iva Frýbortová Školní metodik 

prevence, učitelka 

585 758 040, 

iva.frybortova@zsho.cz 

Mgr. Lucie Valušová Školní metodik 

prevence, učitelka  

(ZŠ Čajkovského) 

585 425 401, 

lucie.valusova@zsho.cz 

Mgr. Renata Šmeralová Školní psycholog 585 758 034, 

renata.smeralova@zsho.cz 

Mgr. Táňa Vozáková Školní speciální 

pedagog 

585 758 034, 

tana.vozakova@zsho.cz 

Mgr. Eva Kamená Školní speciální 

pedagog, školní metodik 

prevence 

585 758 034, 

eva.kamena@zsho.cz 

Mgr. Lenka Cápalová, 

DiS. 

Školní speciální 

pedagog 

585 758 034, 585 425 401 

lenka.capalova@zsho.cz 
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3.2. KOMPETENCE PRACOVNÍKŮ ŠPP  
 

 V následující části uvádíme standardní činnosti pracovníků ŠPP, jež jsou uvedeny 

ve Vyhlášce č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.  

Výchovný poradce 

I. Standardní činnosti výchovného poradce 

I.I. Poradenské činnosti: 

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a 

profesní cestě žáků, tj. zejména: 

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým 

vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací 

cesty žáka, 

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a 

interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy 

preferencí v oblasti volby povolání žáků, 

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve 

spolupráci s třídním učitelem, 

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve 

spolupráci s třídním učitelem, 

e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při 

zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy, 

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských 

střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací 

žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb 

těchto středisek, 

g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich 

speciálním vzdělávacím potřebám. 
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2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní 

pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, 

kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného 

opatření v 1. stupni. 

3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a 

mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních. 

4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných 

opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

5. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve 

škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými 

poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. 

6. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona. 

I.II. Metodické a informační činnosti 

1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy: 

a) v otázkách kariérového rozhodování žáků, 

b) s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory, 

c) s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, 

d) s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů, 

e) v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky. 

2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence 

pedagogickým pracovníkům školy. 
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3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového 

rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými 

žáky apod. 

4. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy. 

5. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení 

v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb 

žákům a jejich zákonným zástupcům. 

6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších 

poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních 

údajů. 

7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti 

výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření. 

Školní metodik prevence 

II. Standardní činnosti školního metodika prevence 

II.I. Metodické a koordinační činnosti 

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

preventivního programu školy. 

2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci 

záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, 

rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů 

sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování. 

3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence 

rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění 

rizikového chování. 

4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence 

rizikového chování. 
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5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-

vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují 

jejich vzdělávání. 

6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních 

prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto 

procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním 

odlišnosti. 

7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v 

kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních 

aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími 

odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence 

rizikového chování. 

8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a 

následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování. 

9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči 

specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v 

souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 

10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního 

metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. 

II.II. Informační činnosti 

1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o 

nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence 

pedagogickým pracovníkům školy. 

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

a zkušeností. 

3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast 

prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek 

výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie 

České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící 
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v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých 

odborníků. 

4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným 

zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení. 

5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními 

činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o 

realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik 

a krajských plánů prevence. 

II.III. Poradenské činnosti 

1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; 

poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, 

případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s 

třídními učiteli. 

2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s 

možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na 

sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového 

chování ve škole. 

3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole 

a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a 

specializovanými školskými zařízeními. 

Školní psycholog 

III. Standardní činnosti školního psychologa 

1. Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických 

poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence. 

2. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci. 

III.I. Diagnostika a depistáž 

1. Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání. 

2. Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách. 
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3. Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků. 

4. Depistáž a diagnostika nadaných dětí. 

5. Zjišťování sociálního klimatu ve třídě. 

6. Screening, ankety, dotazníky ve škole. 

III.II. Konzultační, poradenské a intervenční práce 

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována 

podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické 

podpory a vedení. 

2. Péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého 

stupně, zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení. 

3. Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace 

a vedení. 

4. Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné 

zástupce. 

5. Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení. 

6. Kariérové poradenství u žáků. 

7. Techniky a hygiena učení pro žáky. 

8. Skupinová a komunitní práce s žáky. 

9. Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod. 

10. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele. 

11. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a 

vzdělávání. 

12. Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí. 

13. Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení. 

14. Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání. 
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III.III. Metodická práce a vzdělávací činnost 

1. Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání. 

2. Metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

3. Metodická pomoc třídním učitelům. 

4. Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, konzultace a metodické vedení. 

5. Účast na pracovních poradách školy. 

6. Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, zejména výchovného 

poradce, školního metodika prevence a třídních učitelů. 

7. Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými 

poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními. 

8. Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě 

školního vzdělávacího programu. 

9. Besedy a osvěta zákonným zástupcům. 

10. Prezentační a informační činnost. 

11. Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole. 

Školní speciální pedagog 

IV. Standardní činnosti školního speciálního pedagoga 

1. Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických 

poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence. 

2. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci. 

IV.I. Diagnostika a depistáž 

1. Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností 

školy a školního poradenského pracoviště. 

2. Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do 

vhodného preventivního, zejména stimulačního, nebo intervenčního programu. 
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3. Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do 

speciálně pedagogické péče. 

4. Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory v rámci 

školy a mimo ni a stanovené druhu, rozsahu, frekvence, a trvání intervenčních činností. 

5. Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, zejména shromažďování údajů 

o žákovi, včetně anamnézy rodinné a osobní, dále speciálně pedagogická diagnostika, 

zejména při vzdělávacích problémech žáků, pro navazující intervence ve školním 

prostředí, speciálně pedagogická diagnostika předpokladů pro čtení, psaní, počítání, 

předpokladů rozvoje gramotnosti, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení. 

6. Speciálně pedagogická a etopedická diagnostika při výchovných problémech, 

stanovení intervenčního přístupu v rámci školy i mimo ni, dle potřeb, možností a 

profilace školy. 

7. Screening, ankety, dotazníky ve škole týkající se speciálních vzdělávacích potřeb a 

rizika vzniku speciálních vzdělávacích potřeb. 

IV.II. Konzultační, poradenské a intervenční práce 

1. Intervenční podpora při realizaci plánu pedagogické podpory. 

2. Dlouhodobá i krátkodobá individuální speciálně pedagogická péče za účelem 

naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, 

reedukační, kompenzační a stimulační činnosti; se žákem s rizikem vzniku speciálních 

vzdělávacích potřeb. 

3. Dlouhodobá i krátkodobá speciálně pedagogická péče o skupiny žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, 

reedukační, kompenzační a stimulační činnosti; se skupinami žáků s rizikem vzniku 

speciálních vzdělávacích potřeb. 

4. Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami nebo plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku 

speciálních vzdělávacích potřeb ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného 

předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními 

partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy. 
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5. Průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami a rizikem vzniku speciálních vzdělávacích 

potřeb u žáků, dle potřeby navržení a realizace úprav. 

6. Preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu/výchovných 

problémů s uplatněním speciálně pedagogických/etopedických přístupů. 

7. Participace na kariérovém poradenství – volba vzdělávací dráhy žáka, individuální 

provázení žáka. 

8. Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů. 

9. Individuální konzultace pro rodiče, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s 

rodiči žáka/zákonnými zástupci. 

10. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních 

vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálně vzdělávacích potřeb. 

11. Speciálně pedagogické přístupy při řešení multikulturní problematiky ve školním 

prostředí. 

12. Konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení. 

IV.III. Metodické, koordinační a vzdělávací činnosti 

1. Příprava a průběžná úprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických 

poradenských služeb na škole. 

2. Metodická pomoc třídním učitelům při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb. 

3. Metodické činnosti pro další pedagogické pracovníky školy – specifika výuky a 

možnosti žáků dle druhu a stupně speciálních vzdělávacích potřeb, návrhy metod a 

forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních 

pomůcek a didaktických materiálů. 

4. Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích 

potřeb a rizika jejich vzniku. 
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5. Kooperace s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby. 

6. Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a 

odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo 

s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb. 

7. Participace na vytváření školních vzdělávacích programů, individuálních 

vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění 

péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku 

speciálních vzdělávacích potřeb. 

8. Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole. 

9. Besedy a osvěta zejména zákonným zástupcům.1 

 
 

3.3. SPOLUPRÁCE ŠPP S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY 
 

ŠPP v průběhu celého školního roku spolupracuje nejvíce s třídními učiteli, se 

kterými se zaměřuje na prevenci rizikového chování ve třídách. Na začátku školního 

roku se společně zabývají plánováním preventivní aktivit pro třídu a případně 

skupinových prací se školním psychologem k posílení pozitivního klimatu třídy. Po 

skončení programů zhodnotí tyto aktivity, elektronickou nebo ústní formou. V případě 

výskytu rizikového chování se snaží pracovníci ŠPP, učitelé a zákonní zástupci 

společně nalézt postup pro řešení těchto situací.    

Pracovníci ŠPP podávají na pedagogických radách zprávu o své činnosti. Školní 

metodik prevence seznamuje všechny pedagogické pracovníky s PPŠ na úvodní 

pedagogické poradě školy, poté jim tento dokument zasílá také v elektronické podobě 

prostřednictvím emailu. 

Všichni pedagogičtí pracovníci mají možnost se obracet v průběhu školního roku 

na jednotlivé pracovníky ŠPP se svými dotazy.  

Školní metodici prevence připravují nástěnku pro pedagogické pracovníky 

v chodbě dispečinku školy, kde je všem přístupná. Vyvěšují zde aktuální témata 

 
1 Vyhláška č. 197/2016 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování 
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další vyhlášky (2016). https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-197#f5832676 
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primární prevence. Školní metodici prevence mají ve svých pracovnách k dispozici 

k zapůjčení také knihy týkající se prevence rizikového chování a práce se třídou, 

vedení třídnických hodin. Školní psycholog i metodici prevence v případě potřeby a 

zájmu zasílají třídním učitelům náměty pro třídnické hodiny a aktivity k posílení třídního 

kolektivu. 

Nabídky k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků nejenom v oblasti 

prevence rizikového chování zasílá vedení školy na pracovní emaily zaměstnanců. 

 

3.4. SPOLUPRÁCE ŠPP SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI 
 

Zákonní zástupci žáků školy mají také možnost zkontaktovat pracovníky ŠPP se 

svými dotazy. Na webových stránkách školy jsou uvedena telefonní čísla a emailové 

adresy jednotlivých pracovníků, stejně tak i v žákovské knížce.  

S činností ŠPP a možnostmi kontaktování pracovníků jsou zákonní zástupci 

seznamováni na úvodních třídních schůzkách. Na těchto schůzkách je jim také 

předáván generální souhlas s činností školního speciálního pedagoga a školního 

psychologa. V tomto souhlasu jsou popsány základní činnosti školního psychologa a 

školního speciálního pedagoga, se kterými se žák může v průběhu školní docházky 

setkat. 
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4. PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT 
 

Vzhledem k epidemiologické situaci související s Covid-19 v průběhu minulých let, 

budou v prvním pololetí tohoto školního roku preventivní aktivity zaměřeny zejména 

na posilování dobrých vztahů v třídních kolektivech. Na realizaci těchto aktivit se bude 

podílet třídní učitel, školní psycholog a školní metodik prevence. Tyto aktivity jsou 

uvedeny v tabulce č. 2. 

Dále bude dle finanční dostupnosti využíváno organizací poskytujících programy 

všeobecné prevence. Aktivity specifické všeobecné primární prevence pro žáky jsou 

uvedeny v tabulce č. 3 a tabulce č. 4. 

Na plánování preventivních aktivit pro žáky se podílí zejména třídní učitelé, školní 

metodik prevence a školní psycholog. Programy všeobecné primární prevence 

vyhledává a vybírá školní metodik prevence spolu s třídním učitelem a za zajištění 

programu zodpovídá školní metodik prevence.  

Preventivní program školy pro školní rok 2022/2023 zahrnuje aktivity pouze 

rámcově, v průběhu školního roku může být aktualizován a doplňován. Reaguje na 

aktuální situaci a potřeby školy.   

 

4.1. PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY NAD RÁMEC ŠVP 
 

Tabulka č. 2 

Práce s třídním kolektivem a vztahy ve třídě 

Ročník Název 

aktivity 

Téma Realizátor Období 

(termín) 

1. - 9. Třídnické 

hodiny 

Zahájení 

školního roku, 

seznámení 

s třídním 

kolektivem, 

organizace. 

Třídní učitelé 1. týden v září 

 

8.C Návazný 

selektivní 

program 

Zlepšení 

problematických 

vztahů mezi 

žáky 

P-centrum září–prosinec 
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1. - 9. Klima třídy – 

skupinové 

práce 

Pozitivní klima 

třídy – vztahy 

ve třídě a jejich 

posílení, 

osvojení 

vhodného 

chování ke 

spolužákům.  

Školní 

psycholog, 

Třídní učitel 

září–červen 

 

1. – 9.  Vánoční den 

s třídním 

učitelem 

Pozitivní klima 

třídy - vztahy ve 

třídě a jejich 

posílení, 

osvojení 

vhodného 

chování ke 

spolužákům. 

Třídní učitelé  prosinec 

1. – 9.  Projektový 

den 

k vydávání 

vysvědčení 

 

Práce s třídním 

kolektivem, 

pozitivní klima 

třídy, hodnocení 

1. pololetí. 

 

Třídní učitelé leden 

1. + 3. + 6.  Klima třídy – 

skupinové 

práce 

Práce s novým 

třídním 

kolektivem – 

vztahy ve třídě. 

Třídní učitelé 

a školní 

psycholog 

září - listopad 
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Tabulka č. 3 

Plán aktivit všeobecné prevence pro 1. stupeň ZŠ 

Ročník Název 

programu 

Téma Oblast 

prevence 

rizikového 

chování 

Realizátor Období 

(termín) 

1. Dopravní 

škola – 

chodec, 

dopravní 

značky 

Pravidla 

silničního 

provozu.  

Prevence 

rizikového 

chování 

v dopravě. 

Třídní učitelé podzim 

1. – 5.  Vitamínový 

den 

Zdravá výživa. Doplňkové 

téma – zdravý 

životní styl, 

prevence 

poruch příjmu 

potravy. 

Třídní učitelé, 

MK Fruit 

prosinec 

1.   Dentální 

hygiena 

Péče o chrup, 

zdravá výživa. 

Doplňkové 

téma – zdravý 

životní styl, 

prevence 

poruch příjmu 

potravy. 

Dental 

Prevention 

říjen 

2.  Dopravní 

škola – 

chodec, 

dopravní 

značky 

Pravidla 

silničního 

provozu. 

Prevence 

rizikového 

chování 

v dopravě. 

Třídní učitelé podzim 

2. Vitamínový 

den 

Zdravá výživa.  Doplňkové 

téma – zdravý 

životní styl, 

prevence 

poruch příjmu 

potravy. 

Třídní učitelé prosinec 
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2. Hasík Chování 

v různých 

krizových 

situacích, 

nouzové 

volání. 

Doplňkové 

téma - Rizikové 

sporty a 

prevence 

rizikového 

chování v 

dopravě. 

HZS 

Olomouckého 

kraje 

podzim, 

jaro 

1., 2., 

3., 5.  

Beseda 

s MP 

Olomouc 

Chování 

v různých 

krizových 

situacích, 

nouzové 

volání, 

integrovaný 

záchranný 

systém. 

Rizikové sporty 

a prevence 

rizikového 

chování v 

dopravě. 

Pracovníci 

MP Olomouc 

prosinec 

- leden 

3.  Jíme 

zdravě, 

pestře, 

hravě 

Zdravá výživa. Zdravý životní 

styl, prevence 

poruch příjmu 

potravy. 

KHS 

Olomouc 

listopad 

4. Průkaz 

mladého 

cyklisty 

Pravidla a 

bezpečnost 

silničního 

provozu. 

 

Rizikové sporty 

a prevence 

rizikového 

chování v 

dopravě. 

Dopravní 

centrum 

Semafor 

duben, 

květen, 

červen 

5. Dospívání 

dívek 

Menstruace a 

hygiena 

v dospívání. 

Doplňkové 

téma – 

Prevence 

rizikového 

sexuálního 

chování. 

IFMSA Česká 

republika,  

UP Olomouc 

podzim 

5. Kyberšika-

na a 

Bezpečný 

pohyb na 

Prevence 

extrémních 

E-Bezpečí podzim, 

jaro 
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kybergroo-

ming 

internetu, 

sociálních 

sítích. 

projevů agrese 

a šikany 

(kyberšikany, 

kybergroomin-

gu) 

 

 

Tabulka č. 4 

Plán aktivit všeobecné prevence pro 2. stupeň ZŠ 

Ročník Název 

programu 

Téma  Oblast 

prevence 

rizikového 

chování 

Realizátor Období 

(termín) 

6. Naše třída 

– naše 

parta 

Klima třídy – 

podpora 

vrstevnických 

vztahů, 

kooperace ve 

třídě a 

uvědomění si 

vlastní role v 

třídním kolektivu i 

v životě. 

Prevence 

extrémních 

projevů 

agrese a 

šikany. 

P – centrum 

Olomouc 

září 

6. Dospívání 

dívek 

Menstruace a 

hygiena 

v dospívání. 

Doplňkové 

téma – 

Prevence 

rizikového 

sexuálního 

chování. 

IFMSA Česká 

republika,  

UP Olomouc 

podzim, 

jaro 

7., 8., 9.  Beseda 

Policie ČR 

Občanská 

zodpovědnost 

Prevence 

prekriminální

ho a 

Policie ČR podzim, 

jaro 
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kriminálního 

chování 

6., 7. Kyberšika-

na a 

kybergroo-

ming 

Bezpečný pohyb 

na internetu, 

sociálních sítích. 

Prevence 

extrémních 

projevů 

agrese a 

šikany 

(kyberšikany, 

kybergroomin

-gu) 

E-Bezpečí podzim, 

jaro 

8., 9.    Prevence 

pohlavně 

přenosných 

nemocí. 

Prevence 

rizikového 

sexuálního 

chování. 

IFMSA Česká 

republika, 

UP Olomouc 

podzim 

9. Advokáti 

do škol 

Právní 

odpovědnost. 

Prevence 

v adiktologii, 

rizikové 

sexuální 

chování. 

 

 

 

9.1 a 

17.1. 

2023 

 

9.  Volba 

povolání – 

Scholaris 

Volba povolání, 

budoucnost, 

vnímání reality. 

Doplňkové 

téma – volba 

povolání. 

KÚ Olomouc, 

Třídní učitel, 

Výchovná 

poradkyně 

listopad 

 

 

4.2. ŘÍZENÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
 

Na škole probíhá nespecifická prevence uskutečňováním zájmových kroužků, které 

nabízí vychovatelky školní družiny a také někteří učitelé. Zájmové kroužky 

organizované školní družinou probíhají ve třídách na budově školní družiny a v 

tělocvičně. Kroužky organizované učiteli probíhají v odborné učebně chemie, výtvarné 

výchovy a hudebně. Svou celoroční práci v zájmových kroužcích mohou děti předvést 

na vystoupeních, soutěžích nebo výstavkách. 
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Tabulka č. 5 

Zájmové kroužky organizované školní družinou 

Název Vedoucí Den a čas Ročník 

Miniházená Jana Kratinová úterý 15:15 – 17:00       1. – 3. 

Keramika Ivana Procházková pondělí 15:15 – 17:00 

úterý 15:15 – 17:00 

      3. 

      2. – 3. 

Hravá hudebka Alžběta Malá Pondělí 15:15 – 17:00 1. – 3. 

Vyrovnávací a 

jógová cvičení 

Renáta Ottová středa 15:15 – 16:30      1. – 3. 

Hrajeme si na 

divadlo 

Marie Krátká úterý 15:15 – 17:00 

středa 15:15 – 17:00 

čtvrtek 15:15 – 17:00 

2. - 3. 

1. – 2. 

 

2. – 4. 

Základy 

gymnastiky a 

aerobiku 

Olga Človečková úterý 15:15 – 17:00 

středa 15:15 – 17:00 

čtvrtek 15:15 – 17:00 

pátek 15:15 – 17:00 

    1. 

    2. 

    3. – 6. 

    2. – 6. 

Tabulka č. 6

Zájmové kroužky organizované učiteli 

Název Vedoucí Den a čas Ročník 

Bambini di Heyrák Mgr. Dagmar 

Krylová 

pátek 14:00 – 

16:00 

4. – 9. 

Chemický kroužek Mgr. Silvie 

Svobodová 

pondělí 14:00 – 

15:30 

9. B 
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středa     14:00 – 

15:00 

9. E, 9. C 

 

Naše škola také spolupracuje se sportovními oddíly: 

1. Regionální fotbalová akademie (RFA) Olomouckého kraje 

2. SK Sigma Olomouc 

3. AK Olomouc 

4. BCM UP Olomouc 

 

 

 

4.3. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO RODIČE ŽÁKŮ 
 

Rodiče žáků jsou obeznámeni s PPŠ prostřednictvím webu školy, popřípadě mají 

možnost nahlédnutí do toho dokumentu u školního metodika prevence. Třídní učitelé 

informují zákonné zástupce o naplánovaných preventivních aktivitách pro třídu na 

úvodních třídních schůzkách a v průběhu školního roku jak formou zápisu do 

žákovských knížek, tak i elektronickým informačním systémem – skolaonline.cz. 

Učitelé rodiče seznamují s činností ŠPP a možnostmi zkontaktování jejich pracovníků.  

 

Škola v rámci nespecifické prevence připravuje tradiční akce, kterých se mohou 

účastnit i rodinní příslušníci žáků. Zde jsou uvedeny akce pořádané učiteli a 

vychovatelkami školní družiny: 

• Dny otevřených dveří (pro předškoláky, zejména rodiče žáků 1. tříd) 

• Pasování na čtenáře (žáci 1. tříd a jejich rodiče) 

• Halloween party – karneval duchů a čarodějnic 

• Čertí hrátky – rej čertíků a tanečky v tělocvičně 

• Vánoční cinkání – vánoční dílničky, posezení u vánočního čaje  

• Zimní sporty netradičně – zimní olympiáda netradičním způsobem 

• Velký dětský karneval 

• Čarodějnická autoškola – zábavná dopravní soutěž v kostýmech 

• Prezentace zájmových kroužků ŠD 

• Keramika – práce s keramickou hlínou a glazurou  
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• Jóga – děti se společně s rodiči naučí sestavu „Pozdrav slunci“ 

• Z pohádky do pohádky aneb děti mají svátek 

 

4.4. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY 
 

Na naší škole pracuje více než 70 pedagogických pracovníků. Každý pedagogický 

pracovník má možnost se obrátit se svými dotazy a potřebami na pracovníky ŠPP 

(tvorba třídnických hodin, prevence syndromu vyhoření, výskyt rizikového chování…). 

Školní metodici prevence připravují nástěnku pro pedagogické pracovníky 

v chodbě dispečinku školy. Vyvěšují zde aktuální témata primární prevence. Školní 

metodici prevence mají ve svých pracovnách k dispozici k zapůjčení knihy týkající se 

prevence rizikového chování a práce se třídou. 

Z důvodů prevence syndromu vyhoření a podpory dobrých vztahů připravuje 

vedení školy pro všechny pracovníky (pedagogické i nepedagogické) předvánoční a 

předprázdninové odpolední setkání s kulturním programem, kde se mohou všichni 

pracovníci neformálně potkat. 

 

4.5.  TÉMATA A OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE V RÁMCI ŠVP 
  

Témata a oblasti primární prevence na prvním stupni jsou velkou měrou zařazena 

v oblastech ŠVP. S jednotlivými tématy se žáci setkávají především v prvouce, 

přírodovědě a vlastivědě. Na druhém stupni zejména pak v předmětech výchova ke 

zdraví, občanská výchova, přírodopise a dějepise. Při výuce lze využít různých metod, 

jako jsou např. metoda výkladu, samostatné a skupinové práce, práce s médii, 

projektového vyučování, hraní rolí, práce s materiály, besed, přednášek, prožitkových 

lekcí atd. 

Konkrétní témata a oblasti prevence rizikového chování zařazeny v rámci ŠVP 

uvádíme v následující tabulce č. 7. 
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Tabulka č. 7 
Témata a oblasti primární prevence v rámci ŠVP 

Ročník Předmět Téma Oblast 

prevence 

rizikového 

chování 

1. 

 

Člověk a jeho 

svět (prvouka) 

Lidské tělo – péče o naše zdraví, 

nemoc a úraz, pravidla hygieny. 

Rodina a škola jako bezpečné místo 

– tolerance k přirozeným 

odlišnostem, pravidla slušného 

chování. 

Bezpečná cesta do školy – riziková 

místa a situace. 

Mimořádné události – telefonní čísla 

integrovaného záchranného 

systému. 

Rizikové sporty 

a prevence 

rizikového 

chování 

v dopravě. 

Prevence 

záškoláctví. 

2. Člověk a jeho 

svět (prvouka) 

Lidské tělo – péče o naše zdraví, 

nemoc a úraz, hygienické návyky. 

Režim dne, zdravý životní styl. 

Rodina – tolerance k přirozeným 

odlišnostem, osobní bezpečí. 

Bezpečná cesta do školy – základní 

pravidla silničního provozu. 

Mimořádné události - správný 

způsob volání na tísňovou linku. 

Rizikové sporty 

a prevence 

rizikového 

chování 

v dopravě. 

Prevence 

záškoláctví. 

Prevence 

šikany a 

extrémních 

projevů agrese. 

3.  Člověk a jeho 

svět (prvouka) 

Lidské tělo - zdraví a jeho ochrana. 

Využívání volného času. 

Ochrana proti obtěžování cizí 

osobou (krizové situace). 

Pravidla účastníků silničního 

provozu (cyklista, chodec) 

Rizikové sporty 

a prevence 

rizikového 

chování 

v dopravě. 
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Mimořádné události, integrovaný 

záchranný systém. 

Pravidla slušného chování. 

Prevence 

záškoláctví. 

Prevence 

šikany a 

extrémních 

projevů agrese. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a jeho 

svět 

(přírodověda) 

Denní režim žáka. 

Vlastní péče o zdraví. 

Odmítání návykových látek. 

Nebezpečí komunikace 

v elektronických médiích. 

Mimořádné události. 

Dopravní výchova – pravidla 

silničního provozu. 

První pomoc, čísla tísňového volání. 

Spektrum 

poruch příjmu 

potravy a 

zdravý životní 

styl. 

Prevence 

v adiktologii. 

Rizikové sporty 

a prevence 

rizikového 

chování 

v dopravě. 

Člověk a jeho 

svět (vlastivěda) 

Soužití lidí – pravidla slušného 

chování a vzájemné pomoci, rozdíly 

mezi lidmi (zdravotní, sociální, 

náboženské, …). 

Výběr kamarádů z hlediska 

osobního bezpečí (spolky, sekty). 

Rozdíly mezi lidmi – rizikové situace 

– chování. 

Prevence 

xenofobie a 

rasismu. 

Prevence 

šikany a 

extrémních 

projevů agrese. 

5. Člověk a jeho 

svět 

(přírodověda) 

Člověk – kouření, drogy, léčivé a 

návykové látky. 

Nebezpečná komunikace – 

elektronická média. 

Péče o zdraví – zdravý životní styl, 

ochrana před infekcí, osobní, intimní 

a duševní hygiena. 

Prevence 

v adiktologii. 

Prevence 

rizikového 

sexuálního 

chování. 
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Mimořádné události, rizikové 

situace. 

První pomoc. 

Rizikové sporty 

a prevence 

rizikového 

chování 

v dopravě. 

Člověk a jeho 

svět (vlastivěda) 

Naše vlast – kde je domov, vztahy, 

důvěra, komunikace, samostatné 

rozhodování. 

Soužití lidí – mezilidské vztahy, 

sociální pomoc. 

Pravidla slušného chování. 

Společnost – sociální problémy, 

nesnášenlivost mezi lidmi. 

Prevence 

xenofobie a 

rasismu. 

Prevence 

šikany a 

extrémních 

projevů agrese. 

6. Občanská 

výchova 

Jak to chodí ve společnosti – vztahy 

mezi lidmi – solidarita, pomoc 

ostatním lidem. 

Prevence 

xenofobie a 

rasismu. 

Výchova ke 

zdraví 

Rodina a její funkce. 

Zdravý životní styl – pohybová 

aktivita, zdravá výživa. 

Škodlivost kouření na lidský 

organizmus. 

Bydlení, domov, psychohygiena, 

dospívání a partnerské vztahy. 

Prevence ve 

spektru poruch 

příjmu potravy 

a zdravého 

životního stylu. 

Prevence v 

okruhu poruch 

a problémů 

spojených se 

syndromem 

týraného, 

zanedbávaného 

a zneužívaného 

dítěte. 

Přírodopis Rozvoj sociálních dovedností 

laboratorních pracích – spolupráce 

ve skupinách. 

Prevence 

šikany a 
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extrémních 

projevů agrese. 

7.  Občanská 

výchova 

Člověk a lidská práva – projevy 

lidské nesnášenlivost. 

Prevence 

xenofobie a 

rasismu. 

Výchova ke 

zdraví 

Osobnost člověka. 

Komunikace verbální a neverbální. 

Emoce. 

Sociální role člověka, vztahy. 

Antisociální chování. 

Prevence 

xenofobie a 

rasismu. 

Přírodopis Nebezpečí zneužití jedovatých 

rostlin. 

Prevence 

v adiktologii. 

8. Občanská 

výchova 

Právo, společnost a my – způsoby 

řešení krizových situací, prevence 

trestné činnosti, trestní 

odpovědnost, opatření a zákony 

související s podáváním 

alkoholických nápojů dětem a 

mladistvým, držení a výroba drog. 

Člověk a občanská společnost – 

extremismus, netolerance, 

xenofobie. 

Prevence 

v adiktologii. 

Prevence 

xenofobie a 

rasismu. 

Prevence 

extrémních 

projevů agrese 

a šikany. 

Chemie Škodlivost kouření na lidský 

organizmus. 

Prevence 

v adiktologii. 

8. – 9.  Přírodopis Lidské tělo – poruchy příjmu potravy.  

Sexuální výchova – pohlavní 

choroby. 

Spektrum 

poruch příjmu 

potravy a 

zdravý životní 

styl. 

Prevence 

rizikového 

sexuálního 

chování. 
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8. – 9.   Hudební 

výchova 

90. léta 20. století – drogy v hudbě, 

techno, acid house, hudba 

skinheads, agresivita. 

Prevence 

v adiktologii. 

9. 

 

 

 

 

 

Občanská 

výchova 

Moje budoucnost – stanovení cílů, 

zamyšlení nad budoucností. 

Prevence 

záškoláctví. 

Chemie Deriváty uhlovodíků – drogy, 

alkoholy – zdůrazněna rizika 

používání návykových látek. 

Prevence 

v adiktologii. 

6. – 9. 

 

 

 

Český jazyk a 

literatura, 

anglický jazyk, 

německý jazyk, 

ruský jazyk, 

španělský jazyk 

V průběhu školního roku budou ve 

všech ročnících vhodně zařazovány 

texty s tematikou rizikového chování 

(šikana, záškoláctví, vztahy mezi 

dětmi, drogy, rasismus, respektování 

tradic, zvyků). 

Rozvoj sociálních dovedností – 

práce ve skupinách, komunikace. 

 

Prevence 

extrémních 

projevů agrese 

a šikany. 

Prevence 

záškoláctví. 

Prevence 

v adiktologii. 

Prevence 

xenofobie a 

rasismu. 

6. – 9. Matematika a 

fyzika 

Průběžně zařazovány slovní úlohy 

s tematikou prevence.  

Prevence 

v adiktologii. 

Prevence 

záškoláctví. 

6. – 9.  Zeměpis Regiony světa – respektování 

kulturních, etnických a jiných 

odlišností (lidské rasy, náboženství, 

tradice, zvyky, odlišné myšlení a 

vnímání světa). 

Česká republika – etnický a sociální 

původ, rasismus, xenofobie. 

Prevence 

xenofobie a 

rasismu. 
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6. – 9.  Dějepis Průběžně zařazovány texty 

s tematikou související 

s problematikou prevence – 

respektování kultury jiných národů 

v dějinách, příčiny válek, rasismus 

v minulosti a současnosti, 

zneužívání drog v historii lidstva. 

Prevence 

xenofobie a 

rasismu. 

Prevence 

extrémních 

projevů agrese 

a šikany. 

Prevence 

v adiktologii. 

6. – 9.  Výtvarná 

výchova 

Příběhy drogově závislých 

(polyekránová kompozice, komiks). 

Mezilidské vztahy ve škole i sportu – 

vyjádření pocitů pomocí linie a 

barvy. 

Šikana ve škole, sportu (abstraktní i 

zobrazující malba). 

Návykové látky – doping (příběhy 

sportovců), sport jako most mezi 

národy. 

Grafity (současný symbol, druh 

umění, kultura naší civilizace, 

móda). 

Prevence 

v adiktologii. 

Prevence 

xenofobie a 

rasismu. 

Prevence 

extrémních 

projevů agrese 

a šikany. 

6. – 9.  Tělesná 

výchova 

Šikana (psychická i fyzická), chování 

v kolektivu. 

Agresivní a vulgární chování ve 

sportu. 

Alkohol, kouření – vliv na zdraví 

člověka a sportovní výkony. 

Drogy, doping. 

Prevence 

v adiktologii. 

Prevence 

extrémních 

projevů agrese 

a šikany. 

4.  

5. 

7. 

Informatika Bezpečný internet, sociální sítě, 

kyberšikana (kybergrooming). 

Duševní vlastnictví. 

Legální – ilegální software. 

Prevence 

extrémních 

projevů agrese 



 

33 

 

a šikany 

(kyberšikany). 

Prevence 

v adiktologii. 
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4. EVALUACE 
 

Preventivní práce se žáky naší školy v oblasti projevů rizikového chování je 

založena na Preventivním programu školy (PPŠ). Na jeho tvorbě a realizaci se podílí 

nejenom tým Školního poradenského pracoviště (ŠPP), které se skládá ze tří školních 

metodiků prevence, školního psychologa, dvou výchovných poradců a tří školních 

speciálních pedagogů, ale i všichni třídní učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci školy.  

Také školní rok 2021/2022 byl ve znamení hygienických opatření v důsledku 

nemoci Covid-19. Na podzim probíhala v mnoha třídách hybridní výuka. Oproti 

školnímu roku 2020/2021 se nám však díky lepším podmínkám v souvislosti 

s pandemií, ale také díky dotacím podařilo zajistit pro velké množství tříd preventivní 

aktivity zaměřené zejména na vytváření pozitivního klimatu v jednotlivých třídách. Dále 

jsme se také soustředili na orientaci žáků v problematice jednotlivých typů rizikového 

chování, na otázky vlastní bezpečnosti na internetu, bezpečnosti silničního provozu a 

zdravého životního stylu. Uvedená témata byla obsahem prožitkových lekcí, 

skupinových prací, interaktivních besed a jsou také odpovídajícím způsobem zařazena 

ve vzdělávacích plánech téměř všech vyučovacích předmětů. 

Pokud to aktuální epidemiologická situace dovolila, pracovníci ŠPP se scházeli na 

schůzkách ŠPP za účasti vedení školy (ředitel školy a zástupkyně ředitele školy pro I. 

a II. stupeň). V případě potřeby – výskytu rizikového chování – se pracovníci sešli nebo 

zkontaktovali a společně konzultovali možnosti a návrhy dalšího postupu řešení 

situace. Společně s třídními učiteli plánovaly práce s jednotlivci i třídními kolektivy, 

intervenční hodiny, a skupinové práce se školním psychologem.  

 

Metody monitoringu a evaluace preventivních aktivit a výskytu rizikového 

chování 

 
Jako metody monitoringu a evaluace preventivních aktivit na škole užíváme 

formulář, který mají jednotliví třídní učitelé u sebe, a zapisují do něj uskutečněné 

preventivní aktivity i s hodnocením akce v jejich třídě (viz. Příloha č. 3 – Formuláře – 

Přehled preventivních aktivit třídy). Zároveň také dochází k emailovému nebo 

slovnímu předání informací o proběhlé akci školnímu metodikovi prevence.  

K monitoringu rizikového chování v jednotlivých třídách se využívá formulář Výskyt 

projevů rizikového chování ve třídě (viz. Příloha č. 3). 
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Při zachycení rizikového chování pedagogický pracovník vyplňuje formulář 

Záznam o výskytu rizikového chování (viz. Příloha č. 3) předá informace školnímu 

metodikovi prevence, který dále situaci vyhodnocuje a řeší spolu s dalšími pracovníky 

ŠPP. 

Zároveň jsou také využívány zápisy z porad ŠPP, které se uskutečňují 1x 

měsíčně. Školní metodik prevence si vede deník, ze kterého se také čerpají údaje a 

informace při evaluaci PPŠ. 

 

 

Přehled aktivit všeobecné primární prevence pro žáky v průběhu školního roku 

2021/2022 

 

V tomto školním roce 2021/2022, kdy se ještě v podzimních měsících v souvislosti 

se šířením onemocnění COVID – 19 střídala prezenční a hybridní výuka, jsme 

pokračovali ve spolupráci s akreditovanými pracovišti, které nabízí programy 

všeobecné primární prevence jako je Policie ČR, P-centrum, Sdružení D Olomouc, 

PPP a SPC Olomouc, Centrum Semafor, E-Bezpečí. Školní psycholog se společně s 

třídními učiteli soustředil především na vytváření pozitivního klimatu v jednotlivých 

třídních kolektivech. Skupinové práce probíhaly vždy dle potřeby v jednotlivých třídách 

(jedna až dvě vyučovací hodiny).  

 

Tabulka č. 8 

Preventivní aktivity všeobecné primární prevence ve školním roce 2021/2022 

Období  Název programu  Realizátor  Třída  Téma  

Září Hodiny s TU TU 1. - 9. 

ročník 

Adaptace na nový 

školní rok 

Září Klima třídy – 

skupinová práce 

Školní 

psycholog, TU 

3. C, 3. A, 

5. D, 6. A, 

6. C, 6. E 

Adaptace žáků na 

nový kolektiv  

Září Klima třídy – 

skupinová práce 

Školní 

psycholog, TU 

5. E, 4. B Dobré vztahy mezi 

spolužáky  

Září Klima třídy – 

skupinová práce 

Školní 

psycholog, TU 

6. B Koheze třídního 

kolektivu po 
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přestupu na 2. 

stupeň 

Září Prevence 

rizikového chování 

na internetu 

E - Bezpečí 7. ročník Osobní bezpečí na 

internetu, 

prevence 

kyberšikany a 

kybergroomingu 

Říjen Klima třídy – 

skupinová práce 

Školní 

psycholog, TU 

3. B Adaptace na školní 

prostředí, tvorba 

třídního kolektivu 

Říjen Klima třídy – 

skupinová práce 

Školní 

psycholog, TU 

1. A, 1. C Dobré vztahy mezi 

spolužáky 

Říjen Klima třídy – 

skupinová práce 

Školní 

psycholog, TU 

5. A Podpora dobrých 

vztahů ve třídě, 

vzájemná 

komunikace 

Říjen Máme měsíc za 

sebou 

TU a 

vychovatelky 

ŠD  

1. E, F,  

3. E, F,  

1. A, B, C 

Podpora dobrých 

vztahů dětí 

v nových 

kolektivech 

Říjen Prevence 

rizikového chování 

na internetu 

E - Bezpečí 8. A, B, C 

 

Osobní bezpečí na 

internetu, 

prevence 

kyberšikany a 

kybergroomingu 

Říjen Adaptační a 

sportovní kurz 

Trenéři atletiky 6. A Adaptace žáků na 

nový kolektiv 

Říjen Špatné vztahy ve 

třídě 

P - centrum 7. D Podpora dobrých 

vztahů mezi 

spolužáky, 

prevence šikany 

Říjen Naše třída - naše 

parta 

P - centrum 6. B Stmelení třídního 

kolektivu při 
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přechodu na 2. 

stupeň 

Říjen Noc duchů Vychovatelky 

ŠD 

2. E, F,  

3. E, F 

Podpora dobrých 

vztahů mezi žáky 

Listopad  Klima třídy – 

skupinová práce 

Školní 

psycholog, TU 

2. C Podpora dobrých 

vztahů mezi žáky 

Listopad Workshop dentální 

hygiena 

Studenti UP 

Olomouc 

1. A, B, C, 

2. E, 3. E, 

4. E 

Prevence - péče o 

zdraví, péče o 

chrup 

Listopad Klima třídy - 

skupinová práce 

Školní 

psycholog, TU 

4. B, 5. A, 

7. C 

Podpora dobrých 

vztahů ve třídě, 

prevence šikany 

Listopad Naše třída – naše 

parta 

P - centrum 6. A, 6. C, 

6. E 

Podpora dobrých 

vztahů ve třídě, 

prevence šikany 

Prosinec Beseda 

s pracovníky úřadu 

práce 

Úřad práce - 

Olomouc 

9. ročník Volba povolání 

Prosinec Klima třídy – 

skupinová práce 

Školní 

psycholog, TU 

2. B, 5. A, 

5. B, 7. C, 

1. A 

Podpora dobrých 

vztahů mezi 

spolužáky a 

prevence šikany 

Leden Klima třídy – 

skupinová práce 

Školní 

psycholog, TU 

1. A, C,  

2. B, 4. A, 

7. C, 2. F 

Pozitivní klima 

třídy – vztahy mezi 

spolužáky, 

prevence šikany 

Leden Naše třída – naše 

parta 

P - centrum 5. D, 6. D Podpora dobrých 

vztahů ve třídě, 

prevence šikany 

Leden Zubní víla Studenti LF 

UP Olomouc 

1. A, B, C Prevence - péče o 

zdraví, péče o 

chrup 
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Leden Den s TU TU 1. - 9. 

ročník 

Podpora dobrých 

vztahů ve třídě, 

prevence šikany 

Únor Klima třídy – 

skupinová práce 

Školní 

psycholog, TU 

2. A,  

1. E, F, 

4. A 

Podpora 

pozitivních vztahů 

ve třídě 

Únor Online Karkulka P - centrum 5. A, B,  

4. C 

Bezpečné chování 

na internetu, 

prevence 

kyberšikany 

Únor Hustej net Sdružení D 4. A, 5. C Bezpečné chování 

na internetu, 

prevence 

kyberšikany 

Únor Nej třída na škole Sdružení D 3. B Podpora a posílení 

pozitivních vztahů 

ve třídě  

Únor Jsem nezávislý, 

nekouřím 

KHS Olomouc 7. A, B, C, 

E 

Prevence 

závislostního 

chování 

Únor Dentální hygiena Studenti UP 

Olomouc 

1. E, F, 2. 

F, 3. F 

Prevence - péče o 

zdraví, péče o 

chrup 

Březen Klima třídy – 

skupinová práce 

Školní 

psycholog, TU 

7. C Podpora dobrých 

vztahů ve třídě, 

prevence šikany 

Březen Klima třídy – 

skupinová práce 

ŠMP 8. D Sociometrické 

šetření – podpora 

dobrých vztahů ve 

třídě 

Březen Eliášovo 

dobrodružství 

Jak Dál? z. s. 2. A, B, C, 

3. C, 

1. F 

Osvojování forem 

vhodného chování 

ke spolužákům, 
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vztahy ve třídě, 

pozitivní klima třídy 

Březen Klima třídy – 

skupinová práce 

Školní 

psycholog, TU 

3. C,  

2. E, F, 

2. B, 1. A, 

4. E 

Podpora dobrých 

vztahů ve třídě, 

prevence šikany 

Březen Bezpečně online a 

bez závislosti 

Policie ČR 6. A, B, C Bezpečný pohyb 

na internetu, 

prevence 

kyberšikany 

Březen Právo a morálka Policie ČR 6. E, D Prevence 

prekriminálního a 

kriminálního 

chování 

Březen Eliášova cesta za 

dobrodružstvím 

Jak Dál? z. s. 3. A, C Posílení sociálních 

dovedností žáků  

Březen Špatné klima třídy P - centrum 6. E Prevence šikany 

Duben Dopravní výchova Dopravní 

centrum 

Semafor 

Olomouc 

4. A Prevence 

rizikového chování 

v dopravě 

Duben Jíme zdravě, 

pestře, hravě 

KHS Olomouc 3. A, B, C, 

E, F 

Prevence poruch 

příjmu potravy, 

zdravý životní styl 

Duben Špatné třídní klima P - centrum 7. A Podpora vztahů ve 

třídě, prevence 

šikany 

Duben Zachycen 

v sociální síti 

P - centrum 7. E Bezpečné chování 

na internetu, 

prevence 

kyberšikany 

Duben Já a moje 

jedinečnost 

P - centrum 7. C,  Prevence 

xenofobie, 
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8. A, B, C, 

D, E 

sexuálního 

rizikového 

chování, plánování 

budoucnosti 

Duben Můj život v mých 

rukou 

P - centrum 7. B Prevence 

xenofobie a 

rasismu, mediální 

gramotnost, nácvik 

asertivního 

chování a 

tolerance 

Duben Eliášova 

dobrodružství 

Jak Dál? z. s. 4. E, F, 

2. F 

Osvojování forem 

vhodného chování 

ke spolužákům, 

vztahy ve třídě, 

pozitivní klima třídy 

Duben Emoce a co s nimi Jak Dál? z. s. 6. C, E Osvojování forem 

vhodného chování 

ke spolužákům, 

vztahy ve třídě, 

pozitivní klima třídy 

Duben Špatné třídní klima P - centrum 4. C Podpora dobrých 

vztahů ve třídě, 

prevence šikany 

Duben Beseda s MP MP Olomouc 5. A, B, D Prevence šikany a 

kyberšikany 

Duben Beseda s MP MP Olomouc 1. A, B, C, 

2. A, C, 

4. A, B, C 

Prevence 

rizikového chování 

v dopravě 

Duben Beseda s MP MP Olomouc 3. A, B, C Prevence 

prekriminálního a 

kriminálního 

chování 
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Duben Internetem 

bezpečně 

KMOL 4. E Prevence 

bezpečného 

chování na 

internetu 

Květen Beseda s MP MP Olomouc 5. C, E Prevence šikany a 

kyberšikany 

Květen Beseda s MP MP Olomouc 1. E, F,  

2. E, F,  

4. E 

Prevence 

rizikového chování 

v dopravě 

Květen Beseda s MP MP Olomouc 3. E, F Prevence 

prekriminálního a 

kriminálního 

chování 

Květen Emoce a co s nimi Jak Dál? z. s. 6. B Osvojování forem 

vhodného chování 

ke spolužákům, 

vztahy ve třídě, 

pozitivní klima třídy 

Květen Změna je život Jak Dál? z. s. 5. A, C, E Tolerance 

k odlišnosti, 

posílení 

spolupráce žáků 

Květen Dopravní výchova Dopravní 

centrum 

Semafor 

Olomouc 

4. C Prevence 

rizikového chování 

v dopravě 

Květen Klima třídy – 

skupinová práce 

Školní 

psycholog, TU 

3. B, 4. B, 

7. C, 8. A 

Klima třídy, vztahy 

mezi spolužáky 

Květen Eliášovo 

dobrodružství 

Jak Dál? z. s. 1. E 

 

Osvojování forem 

vhodného chování 

ke spolužákům, 

vztahy ve třídě, 

pozitivní klima třídy 
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Květen Sexuální vychová Studenti LF 

UP Olomouc 

9. C Prevence 

rizikového 

sexuálního 

chování 

Květen Klima třídy – 

skupinová práce 

Školní 

psycholog, TU 

6. C Klima třídy, vztahy 

mezi spolužáky 

Červen Školní výlety TU 1. - 9. 

ročník 

Posílení dobrých 

vztahů mezi 

spolužáky, klima 

třídy 

Červen Klima třídy – 

skupinová práce 

Školní 

psycholog, TU 

1. A, 1. C, 

6. A 

 

Klima třídy, vztahy 

mezi spolužáky 

Červen Dopravní výchova Dopravní 

centrum 

Semafor 

Olomouc 

4. E Prevence 

rizikového chování 

v dopravě 

Červen Deset věci, které 

by tvoji přátelé 

měli vědět o 

drogách 

Řekni ne 

drogám – řekni 

ano životu 

5., 7., 8., 9. 

ročníky 

Prevence 

závislostního 

chování 

Červen Dny s TU TU 1. - 9. 

ročník 

Klima třídy, vztahy 

mezi spolužáky 

 

Výskyt projevů rizikového chování ve školním roce 2021/2022 

 

V průběhu školního roku jsme sledovali v průběhu prezenční i hybridní výuky 

výskyt projevů rizikového chování. Během celého školního roku jsme se snažili 

minimalizovat podmínky pro vznik projevů rizikového chování a vysledovat tyto projevy 

již v počátečních fázích vývoje, řešit je a tím zabránit jejich rozvoji. 

V době prezenční i hybridní výuky měli žáci i jejich zákonní zástupci možnost 

kontaktovat pracovníky ŠPP kvůli projevům rizikového chování. Často se samotní žáci 

i jejich rodiče obrátili na pracovníky ŠPP kvůli nevhodnému chování spolužáků ve 
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škole, ale i na sociálních sítích (slovního či fyzického napadání, případně počátečních 

projevů šikany, kyberšikany). Na tuto problematiku pracovníci ŠPP reagovali a poskytli 

žákům a jejich rodičům poradenské, ale i intervenční služby s cílem toto chování 

zastavit. V průběhu roku se objevila i problematika kouření (včetně e-cigaret), 

nadměrné užívání mobilního telefonu a ve větší míře i záškoláctví. 

Všechny zachycené případy nevhodného chování mezi spolužáky byly okamžitě 

šetřeny, diagnostikovány a řešeny ve spolupráci ŠPP s třídním učitelem a rodiči. V 

třídních kolektivech pak následovala skupinová intervenční práce zaměřená na 

ozdravení vztahů ve třídě, zlepšení klimatu třídního kolektivu nebo individuální práce 

s žákem. Skupinové práce (jednorázové i navazující) probíhaly v jednotlivých třídách 

vždy podle potřeby. Vzhledem k dlouhodobým vztahovým problémům ve třídě 7. C byl 

pro tuto třídu domluven návazný selektivní program s cílem vztahy zlepšit, termín: září 

- prosinec následujícího školního roku. 

 

Tabulka č. 9 

Výskyt rizikového chování ve školním roce 2021/2022 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence ve školním 

roce 2021/2022 

I v tomto školním roce se někteří pedagogičtí pracovníci zúčastnily jak prezenčních, 

tak online seminářů věnujících se problematice rizikového chování a primární 

Oblast rizikového chování 
Počet případů, výskyt ve 
šk. r. 2021/2022 

Drogová závislost, distribuce OPL 0 

Alkohol 0 

Kouření (tabák, e-cigarety…) 3 

Kriminalita (drobné krádeže…) 2 

Virtuální drogy (počítač, internet, mobil, televize) 2 

Patologické hráčství (gambling) 0 

Neomluvená absence – záškoláctví (počet žáků) 13 

Nevhodné chování ke spolužákům, slovní nebo fyzické 
napadání, projevy šikany a kyberšikany 

54 

Násilné chování 1 

Vandalismus (ničení školního majetku) 4 

Rasismus, xenofobie 1 

Jiné (např. poruchy příjmu potravy, podvod, útěky 
z domova, sebepoškozování, záměrné provokování 
spolužáků, nevhodné chování ve škole, rizikové chování 
v dopravě ...) 

3 
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prevence. V srpnu 2022 se všichni třídní učitelé zúčastnili celodenního školení se 

zaměřením na práci s třídním kolektivem. 

 

Tabulka č. 10 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence ve školním roce 

2021/2022 

Název kurzu, 
vzdělávacího 
programu… 

Realizátor  
Účast 
(počet ped. 
pracovníků) 

Téma 

Krajská 
konference 
PPRCH Olomouc 

PPP 
Olomouc a 
PDF 
Olomouc 

1 Duševní zdraví 

Diagnostika 
školní třídy – 
sociometrie 

Dr. Braun 1 Diagnostika – dotazník B3, B4 

Podzimní setkání 
ŠMP Olomouckého 
kraje 

PPP a 
SPC 
Olomouc 

1 
Legislativa – novinky, informace, 
aktualizace, úpravy metodických 
pokynů, síť kontaktů 

Jarní setkání ŠMP 
Olomouckého kraje 

PPP a 
SPC 
Olomouc 

1 
Legislativa – novinky, informace, 
aktualizace, úpravy metodických 
pokynů, síť kontaktů 

Práce s třídním 
kolektivem 

Sdružení 
D, P - 
centrum 

45 
Práce s třídním kolektivem, třídnické 
hodiny 

  

  

Hlavní cíle školy v oblasti prevence rizikového chování na období školního roku 

2022/2023 

Vzhledem k uzavření škol kvůli šíření Covidu-19 v průběhu loňských let jsme se 

ve školním roce 2022/2023 rozhodli stejně jako v uplynulém školním roce zaměřit 

zejména na posílení dobrých vztahů mezi žáky v rámci třídních kolektivů. Na tomto cíli 

budou pracovat všichni pedagogičtí pracovníci ve spolupráci s ŠPP, zejména se 

školním psychologem a školním metodikem prevence. V rámci jejich spolupráce se 

uskuteční skupinové práce zaměřené právě na posílení pozitivního třídního klimatu. 

Dalším nejčastějším problémem se v minulém školním roce objevil výskyt 

rizikového chování spojený se záškoláctvím. Je potřeba se na toto téma ještě více 
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zaměřit zejména v rámci předmětů občanská výchova a při komunikaci se zákonnými 

zástupci.  

I nadále se chceme v neposlední řadě v příštím školním roce zaměřit na bezpečný 

pohyb na internetu a prevenci kybergroomingu a kyberšikany. Zařazeny budou 

preventivní programy externích organizací (Policie ČR, E-bezpečí). 
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5. LEGISLATIVA 
 

STRATEGIE 

• Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na 

období 2019 – 2027 

• Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování 

dětí a mládeže na období 2019 – 2021 

• Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním 

chováním 2019 –2027 

• Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 – 2021 

• Krajský plán primární prevence rizikového chování v Olomouckém kraji na léta 

2019 – 2022 

• Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2019 -22 

 

ZÁKONY 

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

nabývá účinnosti dnem 1. října 2020, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 

6, 81 a 83, které nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.  

Ustanovení části první čl. I bodu 12 pozbývá platnosti dnem 30. září 2025 

• Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

školského zákona  

• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů 

• Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách  

• Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 

zákonů  

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

látek – „Tabákový Zákon“ 
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• Zákon č. 422/2003 Sb. o sociální potřebnosti – ohlašovací povinnost školy při 

neomluvených hodinách 

• Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí  

• Zákon č. 203/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti 

mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně 

některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních  

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů) 

 

VYHLÁŠKY 

• Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 72/2005 Sb., o 

poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních 

• Vyhláška č. 248/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění 

pozdějších předpisů  

• Vyhláška č. 412/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním 

systému pedagogických pracovníků  

 



 

48 

 

METODICKÉ POKYNY A DOPORUČENÍ 

• Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 

šikany ve školách a školských zařízeních (č.j.: MŠMT-21149/2016) 

• Metodické doporučení k prevenci rizikového chování dětí, žáků a studentů ve 

školách a ve školských zařízeních (č.j.: MŠMT 21291/2010-28) + přílohy pro 

jednotlivé typy rizikového chování: 

1. návykové látky                                                        

2. rizikové chování v dopravě 

3. poruchy příjmu potravy 

4. alkohol 

5. syndrom CAN 

6. školní šikanování 

7. kyberšikana 

8. homofonie 

9. extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus 

10. vandalismus 

11. záškoláctví 

12. krádeže 

13. tabák 

14. krizové situace spojené s násilím 

15. netolismus  

16. sebepoškozování 

17. nová náboženská hnutí 

18. rizikové sexuální chování 
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19. příslušnost k subkulturám 

20. domácí násilí  

21. hazardní hraní  

22. dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků 

s PAS 

 

• Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti 

projevům rasismu, xenofobie a intolerance (č.j.: 14423/99-22) 

• Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci 

řešení rizikového chování žáků (č. j. MSMT-43301/2013) 

• Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z 

vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (č.j.: 10194/2002 –14) 

• Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při 

prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a 

mládeži páchané, (č.j.: 25884/2003-24)      

• Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (č.j.: 37 014/2005-25)  
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http://www.prevence-info.cz/
http://www.ochrance.cz/
http://www.amnesty.cz/
http://www.amnesty.cz/
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http://www.majinato.cz/  

http://www.varianty.cz/  

http://www.czechkids.cz/  

http://www.lidskaprava.cz/  

https://www.inkluzivniskola.cz/ 

https://meta-ops.eu/ 

Média a mediální výchova: 

http://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/tydny-medialniho-vzdelavani/  

www.jsns.cz 

Metody práce se třídou:  

www.odyssea.cz 

Návykové látky:  

www.nekuratka.cz 

www.tipni-to.cz  

www.antinikotin.cz 

www.terapeutickekomunity.cz 

www.asociace.org 

www.alkoholik.cz  

www.odrogach.cz 

www.sananim.cz 

www.drogy-info.cz 

www.podaneruce.cz 

www.prevcentrum.cz 

www.drogy.net 

www.prevence-info.cz 

www.alkoholik.cz 

www.alkoholmetr.cz 

www.promilesms.cz 

www.adiktologie.cz 

www.nekuratka.cz 

www.bezcigaret.cz 

www.szu.cz 

 

Homofobie:   

www.stud.cz 

www.gejt.cz 

http://www.majinato.cz/
http://www.varianty.cz/
http://www.czechkids.cz/
http://www.lidskaprava.cz/
https://www.inkluzivniskola.cz/
https://meta-ops.eu/
http://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/tydny-medialniho-vzdelavani/
http://www.jsns.cz/
http://www.odyssea.cz/
http://www.nekuratka.cz/
http://www.tipni-to.cz/
http://www.antinikotin.cz/
http://www.terapeutickekomunity.cz/
http://www.asociace.org/
http://www.alkoholik.cz/
http://www.odrogach.cz/
http://www.sananim.cz/
http://www.drogy-info.cz/
http://www.podaneruce.cz/
http://www.prevcentrum.cz/
http://www.drogy.net/
http://www.prevence-info.cz/
http://www.alkoholik.cz/
http://www.alkoholmetr.cz/
http://www.promilesms.cz/
http://www.adiktologie.cz/
http://www.nekuratka.cz/
http://www.bezcigaret.cz/
http://www.szu.cz/
http://www.stud.cz/
http://www.gejt.cz/


 

49 

 

Poruchy příjmu potravy:  

www.idealni.cz 

www.anabell.cz 

www.obezita.cz 

 

Šikana a kyberšikana:  

www.linkabezpeci.cz 

www.internetporadna.cz 

www.protisikane.cz 

www.saferinternet.cz 

www.bezpecne-online.cz 

www.minimalizacesikany.cz 

www.sikana.org 

www.e-bezpeci.cz 

www.napisnam.cz 

www.e-nebezpeci.cz   

www.ncbi.cz  

Rizikové chování v dopravě:  

www.ibesip.cz 

Sexuální rizikové chování:   

www.sexus.cz 

 

 

 

 

 

 

http://www.idealni.cz/
http://www.anabell.cz/
http://www.obezita.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.internetporadna.cz/
http://www.protisikane.cz/
http://www.saferinternet.cz/
http://www.bezpecne-online.cz/
http://www.minimalizacesikany.cz/
http://www.sikana.org/
http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.napisnam.cz/
http://www.e-nebezpeci.cz/
http://www.e-nebezpeci.cz/
http://www.e-nebezpeci.cz/
http://www.e-nebezpeci.cz/
http://www.ncbi.cz/
http://www.ncbi.cz/
http://www.ibesip.cz/
http://www.sexus.cz/
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7. SEZNAM ZKRATEK 
 

 

PPŠ – PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 

ŠVP – ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

ŠPP – ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

ŠMP – ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE 

TU – TŘÍDNÍ UČITEL 

ŘŠ – ŘEDITEL ŠKOLY 

ZŘŠ – ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 

VP – VÝCHOVNÝ PORADCE 

ŠP – ŠKOLNÍ PSYCHOLOG 

ŠSP – ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG 

RCH – RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 

PPP/SPC – PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA/ SPECIÁLNĚ 

PEDAGOGICKÉ CENTRUM  

OSPOD – ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 

MŠMT – MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A 



 

   

 

PŘÍLOHA Č. 1 – FORMULÁŘE 
 

 

ZÁZNAM O VÝSKYTU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

 

Vyberte z nabídky a označte:  

a) Konzumace tabákových výrobků ve škole 

b) Záškoláctví 

c) Distribuce OPL ve škole 

d) Nález OPL ve škole 

e) Konzumace OPL ve škole 

f) Nález alkoholu ve škole 

g) Konzumace alkoholu ve škole 

h) Šikana, kyberšikana, skupinové násilí 

i) Vandalismus 

j) Krádež 

k) Projevy rasismu, xenofobie a intolerance 

l) Další: 
___________________________________________________________  

1. Datum: 

______________________________________________________________ 

2. Čas a místo: 

______________________________________________________________ 

3. Žák (žáci), třída: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Stručný popis předmětu, látky (komu patří, od koho je žák získal, co bylo 

zničeno…): 

______________________________________________________________



 

   

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

5. Stručný popis situace: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

6. Svědkové: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. Podpis žáka(ů): 

______________________________________________________________ 

 

8. Podpis zákonného zástupce (pokud je přítomen): 

______________________________________________________________ 

 

9. Zapsal(a) a předal(a) k dalšímu jednání TU: 

______________________________________________________________ 

 



 

 

 

PREVENTIVNÍ AKTIVITY VE TŘÍDĚ _________ VE ŠKOLNÍM ROCE___________ 

  

TŘÍDNÍ UČITEL ________________________________________________ 

POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ ______________________ 

POČET ŽÁKŮ SE SVP ________________________ 

 

Datum Název 
programu 

Realizátor Počet 
žáků 

Cena/ 
zdarma 

Délka Aktivita 
jednorázová/ 

navazující 

Téma 
(viz Příloha č. 1) 

Stručné hodnocení 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       

 
 
 
 

        



 

 

 

Datum Název 
programu 

Realizátor Počet 
žáků 

Cena/ 
zdarma 

Délka Aktivita 
jednorázová/ 

navazující 

Téma 
(viz Příloha č. 1) 

Stručné hodnocení 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 

        

 



 

 

 

Příloha č. 1: Téma preventivní aktivity: 

1. Prevence záškoláctví 

2. Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany 

3. Prevence rizikových sportů 

4. Prevence rizikového chování v dopravě 

5. Prevence rasismu a xenofobie 

6. Prevence působení sekt 

7. Prevence sexuálního chování 

8. Prevence v adiktologii (užívání návykových látek a závislostního chování) 

9. Prevence poruch příjmu potravy 

10. Prevence problémů spojených se syndromem CAN (syndrom týraného dítěte) 

11. Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování 

12. Prevence prekriminálního a kriminálního chování 

13. Jiné – uveďte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VÝSKYT PROJEVŮ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE TŘÍDĚ __________ VE ŠKOLNÍM ROCE________________ 

 

TŘÍDNÍ UČITEL ________________________________________ 

POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ ______________________ 

POČET ŽÁKŮ SE SVP ________________________ 

 

Rizikové chování Datum výskytu, jména žáků, stručně popis a řešení, počet neomluvených 
hodin atd. 

Drogová závislost 
 
 
 

 

Alkohol 
 
 
 

 

Kouření (včetně e-cigaret) a distribuce 
tabákových výrobků 
 
 
 

 

Kriminalita a delikvence 
 
 
 

 

Virtuální drogy (počítač, televize, 
video) 
 
 
 

 



 

 

 

Patologické hráčství (gambling) 
 
 
 

 

Záškoláctví 
 
 
 

 

Nevhodné chování ke spolužákům, 
šikana, slovní nebo fyzické napadání 
spolužáka, špatné vztahy v kolektivu 
třídy, kyberšikana 
 
 
 

 

Vandalismus 
 
 
 

 

Násilné chování 
 
 
 

 

Xenofobie a rasismus 
 
 
 

 

Jiné (uveďte) 
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3. Motivování pedagogů pro změnu  

4. Společné vzdělávání a supervize všech pedagogů  
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6. Postup školy při řešení šikany  

7. Primární prevence v hodinách práce se třídou, v rámci projektových dnů atd.        

8. Primární prevence ve výuce  

9. Primární prevence ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování  

10. Ochranný režim  

11. Spolupráce s rodiči    
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15. Šikana zaměřená na učitele  
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Příloha 1: Přímé a nepřímé varovné signály šikanování 
Příloha 2: Rozdíly mezi šikanováním a škádlením  
Příloha 3: Stadia šikanování  
Příloha 4: Právní odpovědnost školy 
Příloha 5: Šikana zaměřená na učitele  
Příloha 6: Důležité kontakty  
Příloha 7: Doporučená literatura a webové odkazy  

Školní program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministryně 

školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a 

školských zařízeních č.j. MSMT-21149/2016, je nedílnou součástí Preventivního 

plánu školy a uplatňuje principy Metodického pokynu ŘŠ k prevenci rizikového 

chování.  

Školní program proti šikanování se dotýká všech zaměstnanců školy, žáků, 

nepřímo i zákonných zástupců a řeší specifickou prevenci sociálně patologických jevů 

– šikanování. 

Cílem programu je vytvořit bezpečné a zdravé klima školy, prostředí, které je 

přátelské vůči žákům, pracovníkům i zákonným zástupcům, prostředí, ve kterém se 

žák může harmonicky rozvíjet a je úspěšně zařazen do třídního kolektivu. Klademe 

důraz na vytváření dobrých vztahů uvnitř třídních kolektivů, a pokud dojde k jejich 

narušení, snažíme se je včas odhalit a řešit. 



 

 

 

1. Stručná charakteristika 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. Zahrnuje 
jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní 
v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního 
obtěžování až zneužívání.  

Kyberšikana (též kybernetická šikana, počítačová šikana) je druh šikany, který 
využívá elektronické prostředky, jako jsou mobilní telefony, e-maily, pagery, internet, 
blogy a podobně. Řada jejich projevů může spadat do oblasti kriminálních činů. Její 
nejobvyklejší projevy představuje zasílání obtěžujících, urážejících či útočných mailů 
a SMS, vytváření stránek a blogů ponižujících ostatní (nejčastěji prostřednictvím 
nahrání scény na mobilní telefon a jejího následného rozesílání známým dotyčného, 
popřípadě vystavení na internetu), případně může kyberšikana sloužit k posilování 
klasických forem šikany. 

Zejména poslední varianta šikany může být extrémně nebezpečná – pokud se 
spojí s nějakou velmi ponižující situací, takového zveřejnění ponižujících materiálů pro 
obrovské množství lidí, které nejde vzít zpět, mnohonásobně zvyšuje utrpení a trauma 
oběti, což na ni může mít extrémně neblahý dopad. 

2. Zmapování situace 

Pomocí dotazníkového šetření (nejlépe 1x za rok, především v nově 

vznikajících třídních kolektivech), pozorováním vztahů ve třídě a důsledným potíráním 

rizikových projevů se snažíme šikaně předcházet. ŠMP ve spolupráci s třídními učiteli 

tak průběžně eviduje a mapuje výskyt šikany na škole, situaci vyhodnocuje 1x za rok. 

Na prevenci by se měly podílet všechny složky – rodina, škola i celá společnost. 

Jedním ze způsobů předcházení šikany je začlenění této problematiky do výuky 

některých předmětů, především do občanské výchovy, výchovy ke zdraví, prvouky, 

vlastivědy, přírodovědy atd. Je důležité snažit se o budování vzájemné důvěry mezi 

žáky a učiteli, vytváření dobrého sociálního klimatu a kamarádských bezpečných 

vztahů. 

3. Motivování pedagogů pro změnu 

Pedagogičtí pracovníci se seznámí se Školním programem proti šikanování a 

dokumenty souvisejícími s problematikou prevence (PPŠ, Krizový plán, Metodické 

listy). Pedagogičtí pracovníci by nejen neměli výskyt šikany odmítat, ale také ho 

nevnímat jako své osobní selhání. Jedním ze způsobů předcházení šikany je 

začlenění této problematiky do výuky některých předmětů, především do občanské 

výchovy, výchovy ke zdraví, prvouky, vlastivědy, přírodovědy atd. Je důležité se snažit 

o budování vzájemné důvěry mezi žáky a učiteli, vytváření dobrého sociálního klimatu, 

kamarádských a bezpečných vztahů. 



 

 

 

4. Společné vzdělávání a supervize všech pedagogů 

ŠMP se podle potřeby a možností účastní DVPP v oblasti prevence. Všichni 

pedagogové se mohou účastnit v rámci DVPP programů a kurzů zaměřených na 

problematiku prevence rizikového chování, především šikanování, aby se orientovali 

v metodice, organizaci a základní právní problematice šikanování. 

Třídní učitelé mohou průběžně (dle potřeby a aktuální situace) provádět 

sociometrická šetření. Podle výsledku se stanoví, na co se ve třídě zaměřit. TU 

spolupracují se ŠMP, VP nebo jiným členem užšího realizačního týmu (viz níže). 

Kdokoli z pracovníků školy zaznamená příznaky nezdravých vztahů a nevhodného 

chování mezi žáky, ihned je sdělí třídnímu učiteli, VP, ŠMP nebo vedení školy. Při 

řešení jednotlivých případů zaměstnanci školy spolupracují podle doporučených 

postupů (Program proti šikanování, Krizový plán, Metodické listy). 

Příloha 7: Doporučená literatura a webové odkazy 

5. Užší realizační tým 

Členové týmu: 
Ředitel školy: Mgr. Oldřich Anděl 
Zástupce ředitele školy pro I. st.: Mgr. Lenka Vojtková 
Zástupce ředitele školy pro II. st.: Mgr. Ludmila Balíková 
Vedoucí pracovník pracoviště ZŠ Čajkovského: Mgr. Jitka Ševčíková 
Výchovný poradce pro I. st.: Mgr. Kateřina Navrátilová 
Výchovný poradce pro II. st.: Mgr. Silvie Svobodová 
Speciální pedagog (3x): Mgr. Táňa Vozáková, Mgr. Eva Kamená, Mgr. Lenka 
Cápalová, DiS 
Školní psycholog: Mgr. Renata Šmeralová 
Školní metodik prevence, pracoviště ZŠ Čajkovského: Mgr. Lucie Valušová 
Školní metodik prevence: Mgr. Iva Frýbortová, Mgr. Eva Kamená 
 
6. Postup školy při řešení šikany 

V případě podezření na šikanu každý pracovník školy neprodleně oznámí tuto 
skutečnost školnímu metodikovi prevence, výchovnému poradci 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 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. 



 

 

 

 
První kroky při objevení šikany 

Pro účinnou první pomoc, dostupnou učitelům (zejména v případě počáteční 
šikany) je nejvhodnější lokální a vnější strategie, která mapuje symptomy šikanování 
a pracuje s vybranými svědky.  

 
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 
Mezi základní formy šikany patří: 

• verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana 

• fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže, ničení majetku oběti 

atd.) 

• smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a 

manipulativní příkazy) 

• kyberšikana 

Příloha 1: Přímé a nepřímé varovné signály šikanování 
Příloha 2: Rozdíly mezi šikanováním a škádlením 
 
 
Základní scénář pro počáteční šikanu s běžnou formou (Kolář, 2011)  
 
1. Odhad závažnosti onemocnění skupiny a stanovení formy šikany 

- na základě sdělení informátora 

- využití dotazníkového šetření, sociometrie  

- hodnocení situace na základě pozorování ostatních učitelů, kteří ve třídě 

vyučují 

Příloha 3: Stadia šikanování 
 
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.  
 
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)  
 
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 řízené, 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)  

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).  
 
8. Práce s třídním kolektivem 
a) Efekt metody usmíření – posouzení společného úsilí 
b) Oznámení o potrestání agresorů – informace pro celou třídu o potrestání útočníků 
 
9. Rozhovor s rodiči oběti 
Rodiče jsou informováni o zjištěních a závěrech školy, dohoda na dalších opatřeních. 
 
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 se třídou  
Systematicky a trvale budovat kamarádské a bezpečné vztahy v celé třídě; ke změně 
vztahů ve třídě možno využít spolupráci s profesionály ze školských a jiných 
poradenských zařízení (PPP, P-centrum atd.)  
 
Obyčejná pokročilá šikana 
Postup obdobný jako ve scénáři pro počáteční šikanu. 

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. 
 
3. Techniky mapující klima ve třídě 

Výběr technik záleží na pedagogovi, který mapování provádí (např. Místa si 
vymění, Míček – co mám a nemám rád, Pochvala….). 
 
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, 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, ředitel 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 

- práce s třídním kolektivem, skupinová práce, projektové dny, v rámci této 

činnosti 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 

Scénář první pomoci pro neobvyklou počáteční šikanu 
- důsledně dodržet základní postup 

- řešena nezávislým specialistou na šikanu (PPP, P-centrum, OSPOD, Policie 

ČR) 

- promyšleně a důsledně zorganizovat chráněné rozhovory se svědky 

- spolupráce se sociálním kurátorem  

 
Základní krizový scénář pro výbuch pokročilé šikany, skupinového násilí (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  
3. Zalarmování pedagogů na poschodí a informování vedení školy  



 

 

 

4. Zabránění domluvě na křivé výpovědi  
5. Pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře)  
6. Oznámení na policii, paralelně – navázání kontaktu se specialistou na šikanování, 
informace rodičům  
C. Vyšetřování  
7. Rozhovor s obětí a informátory  
8. Nalezení nejslabších článků nespolupracujících svědků  
9. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky  
10. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory  
 
D. Léčba  
11. Metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny  
Celková léčba pro třetí stadium šikanování s běžnou i komplikovanou formou 

- nutná úzká spolupráce s nezávislými odborníky na léčení šikany 

- další postupy léčby dohodnout s externími spolupracovníky a s jejich pomocí 

sestavit Rámcový třídní plán pro danou situaci 

- pravidelná kontrola dodržování navržených postupů a konzultace dalšího 

vývoje situace v daném třídním kolektivu 

 
7. Primární prevence v hodinách práce se třídou, v rámci projektových dnů atd. 

- třídní učitelé i ostatní vyučující průběžně sledují vztahy ve třídě, podílí se na 

rozvoji pozitivních vztahů mezi žáky a na zlepšení třídního klimatu 

- doporučuje se, aby každá třída na začátku školního roku vypracovala svá 

„Pravidla třídy“ 

- třídní učitelé seznámí žáky se Školním řádem – 1x ročně 

- žáci jsou poučeni o tom, co je a co není šikana, na koho se mohou obrátit, mají-

li na šikanu podezření (na všechny pedagogické pracovníky) 

- ředitel školy stanoví roční plán projektových dnů zaměřených na práci s třídním 

kolektivem – 1x ročně 

- obsahem hodin je především budování zdravých vztahů v třídním kolektivu 

 
8. Primární prevence ve výuce 

- téma prevence šikanování je zapracováno do jednotlivých předmětů (PPŠ, 

ŠVP) 

- učitelé se ve výuce soustřeďují na rozvíjení pozitivních vztahů mezi žáky, 

pracují s pravidly třídy a dynamikou třídního kolektivu, spoluvytvářejí bezpečné 

prostředí školy 

- průběžná činnost ve vyučování – aktuální zařazení tématu šikany, využívat 

interaktivní metody a skupinovou práci 

 
9. Primární prevence ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování  

- ZŠ provádí prevenci o přestávkách a při všech činnostech organizovaných 

školou (exkurze, vycházky, kroužky, školní družina atd.) 



 

 

 

- obsahem mimoškolních akcí je také budování zdravých vztahů v třídním 

kolektivu a prevence negativních projevů šikanování 

- musí být zajištěna bezpečnost žáků 

- při pobytových akcích se zaměřit na nácviky sociálních dovedností, vzájemné 

poznávání, zvládání náročných fyzických i duševních situací, upevňování 

vztahů v kolektivu, relaxační aktivity 

- žáci mají možnost využívat schránku důvěry, konzultace s pracovníky ŠPP 

10. Ochranný režim 

Škola má odpovědnost za bezpečné prostředí, ochranu žáků a jejich zdraví. 

Cílem programu je tedy vytvářet bezpečné a zdravé klima školy pro všechny žáky a 

zaměstnance. Důraz klademe na budování dobrých vztahů uvnitř třídních kolektivů, na 

včasné odhalení narušených vztahů či případné počínající šikany a její řešení.  

Ochrana žáků a zaměstnanců školy před projevy šikany a násilí je zakotvena 

ve Školním řádu. 

Odpovědnost školy 

Škola má jednoznačnou odpovědnost za žáky. V souladu s ustanovením § 
29zákona č. 561/2004 (školský zákon) je škola povinna zajišťovat bezpečnost a 
ochranu zdraví žáků a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro 
předcházení vzniku rizikového chování. Z tohoto důvodu musí pedagogický pracovník 
šikanování mezi žáky předcházet, jeho projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti 
poskytnout okamžitou pomoc. Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků 
naplňovat skutkovou podstatu trestných činů či provinění. 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. Skutkovou podstatu účastenství na trestném činu může jednání pedagogického 
pracovníka naplňovat v případě, že o chování žáků věděl a nezabránil spáchání 
trestného činu. 
Příloha 4: Právní odpovědnost školy 
 

11. Spolupráce s rodiči 

- seznámení rodičů se ŠŘ, PPŠ prostřednictvím TU na třídních schůzkách 

- informovanost rodičů o problémech, vzájemná spolupráce při řešení situace 

- rodiče jsou průběžně seznamováni s aktivitami ZŠ na webových stránkách 

školy 

- pravidelné třídní schůzky 2x ročně 



 

 

 

- rodiče mají možnost telefonicky, mailem i osobně kontaktovat kohokoli 

z pedagogických pracovníků ve škole  

- rodiče by si měli všímat možných signálů šikanování 

- rodiče by měli při podezření na šikanování informovat třídního učitele, 

popřípadě jiného pedagogického pracovníka, při jehož hodinách nebo dohledu 

nad žáky k šikaně dochází 

 
Příloha 1: Přímé a nepřímé varovné signály šikanování 
 
12. Školní poradenské služby 

- pracovníci školního poradenského pracoviště: 

Výchovný poradce pro I. st.: Mgr. Kateřina Navrátilová 
Výchovný poradce pro II. st.: Mgr. Silvie Svobodová 
Speciální pedagog (3x): Mgr. Táňa Vozáková, Mgr. Eva Kamená, Mgr. Lenka 
Cápalová, DiS 
Školní psycholog: Mgr. Renata Šmeralová 
Školní metodik prevence, pracoviště ZŠ Čajkovského: Mgr. Lucie Valušová 
Školní metodik prevence: Mgr. Iva Frýbortová, Mgr. Eva Kamená 

- pravidelné schůzky celého realizačního týmu (ŠPP a vedení školy) 1x za měsíc, 

v případě nutnosti schůzky mimořádné 

- konzultace problémů, práce s jednotlivci i třídními kolektivy, intervenční hodiny 

- spolupráce s TU, PPP, rodiči  

- schránky důvěry 

- soustavná a preventivní práce – VP, ŠMP, všichni pedagogičtí pracovníci 

 
13. Spolupráce se specializovanými zařízeními 
Při předcházení případům šikany spolupracovat s institucemi:  

- v resortu školství – s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky 

výchovné péče, speciálně pedagogickými centry  

- v resortu zdravotnictví – s pediatry, odbornými lékaři, dětskými psychology, 

psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou 

péči, včetně individuální a rodinné terapie  

- v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální 

prevence – možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími 

zainteresovanými stranami, s rodinou 

 
Příloha 6: Důležité kontakty 
 
14. Aktivity školy v prevenci proti šikaně  

- zveřejnění programu proti šikanování na stránkách školy jako součásti PPŠ 



 

 

 

- schránka důvěry  

- konzultační hodiny školního metodika prevence a výchovného poradce  

- dotazníkové šetření žáků (dle potřeby)  

- adaptační programy pro nové kolektivy 

- určené dohledy pedagogických pracovníků  

- zařazeni tématu šikanování do vyučovacích předmětů  

- dodržování školního řádu včetně sankcí za jeho porušení  

- vytvářeni příznivého školního klimatu a pozitivních vztahů mezi žáky  

- vést žáky k sebedůvěře, přiměřenému sebevědomí a odpovědnosti za své 

jednání  

- respektovat práva dětí a zároveň je vést k plnění povinností  

- udržovat ovzduší důvěry mezi žáky a pedagogy  

- aktivně vystupovat proti projevům agresivity ve všech případech  

- snažit se mít přehled o vztazích mezi žáky v jednotlivých třídách i mimo třídní 

kolektivy  

- informovat žáky i zákonné zástupce o možnostech, na koho se obrátit při 

problémech: třídní učitel, školní metodik prevence, výchovný poradce, vedení 

školy, schránka důvěry, kontakty a adresy poradenských zařízení  

 
15. Šikana zaměřená na učitele 
 
Příloha 5: Šikana zaměřená na učitele 
 
16. Související dokumenty školy 
 
Školní řád 
Školní vzdělávací program 
Preventivní program školy (+ další přílohy: Krizový plán, Metodické listy) 
Směrnice ředitele školy k mimoškolním akcím 
 
 
Příloha 1: Přímé a nepřímé varovné signály šikanování (Kolář, 2011) 

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 trestných činů či k nucení 

spoluúčasti na nich;   

• honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je 
nápadné, že je oběť neoplácí;  

• rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout;  

• žák se snaží bránit cestou zvýšené agrese, podrážděnosti, odmlouvání učitelům 

apod.  

Nepřímé varovné signály šikanování mohou být např.:  

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

kamarády;   

• při týmových sportech bývá jedinec volen do družstva mezi posledními;   

• při přestávkách vyhledává blízkost učitelů;   

• má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený;   

• působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči;   

• stává se uzavřeným;   

• jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje;   

• jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené;   

• zašpiněný nebo poškozený oděv;   

• stále postrádá nějaké své věci;   

• odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy;   

• mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy;   

• začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole;   

• odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě 

vysvětlit.  



 

 

 

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 i 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 (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, 

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.  

 



 

 

 

Příloha 2: Rozdíly mezi šikanováním a škádlením (Kolář, 2011) 

 

Škádlení              Šikanování 

Definice: Škádlení patří k rovnocenným,  
kamarádským nebo partnerským vztahům.  
Chápáno je jako projev přátelství. Za 
škádlení se považuje žertování 
(popichování, zlobení)  
za účelem dobré nálady a není v něm vítěz 
ani poražený.  

Definice: Šikanování patří do násilných a  
závislostních vztahů. Za šikanování se 
považuje,  
když jeden nebo více žáků úmyslně a 
opakovaně ubližuje druhým. Znamená to, 
že dítěti někdo,  
komu se nemůže ubránit, dělá, co je mu  
nepříjemné, co ho ponižuje nebo to prostě 
bolí.  
 

1. Záměr: Vzájemná legrace, radost a 
dobrá  
nálada.  
 

Záměr: Ublížit, zranit a ponížit.  

2. Motiv: Náklonnost, sblížení, 
seznamování,  
zájem o druhé.  
Rozpouštění napětí ve třídě a navozování  
uvolněné a pohodové atmosféry.  
Zodolňování, zmužnění.  
 

Motiv: Základní tandem – moc a krutost.  
Další motivy překonávání samoty, zabíjení 
nudy, zvědavost ala Mengele, žárlivost, 
předcházení vlastnímu týrání, vykonání 
něčeho velkého…  

3. Postoj: Respekt k druhému a sebeúcta.  
 

Postoj: Devalvace, znevážení druhého  

4. Citlivost: Vcítění se do druhých.  
 

Citlivost: Tvrdost a nelítostnost.  

5. Zranitelnost: Dítě není zvýšeně  
zranitelné a přecitlivělé.  
 

Zranitelnost: Bezbrannost, oběť se neumí, 
n 
emůže či nechce bránit.  

6. Hranice: Obě strany mají možnost 
obhájit  
své osobní teritorium. Vzájemné vnímání a 
respektování verbálních i neverbálních 
limitů.  
Při divočejším škádlení žádný nepoužije 
své  
plné síly nebo silnější mírní své akce. 
  

Hranice: Prolamování hranic, 
„znásilňování“  
druhého. Silnější strana nebere ohled na 
slabšího.  
Oběť dává najevo, že je jí to nepříjemné, 
útočníci pokračují dál.  
Někdy sadomasochistická interakce.  

7. Právo a svoboda: Rovnoprávnost 
účastníků.  
Dítě se může bránit a škádlení opětovat,  
případně ho může zastavit a vystoupit z 
něho.  
 

Právo a svoboda: Bezpráví. Pokud se dítě  
brání nebo dokonce „legraci“ oplatí je tvrdě  
ztrestáno!  

8. Důstojnost: Zachování důstojnosti.  
Dítě nemá pocit ponížení. Necítí se  
trapně a uboze.  

Důstojnost: Ponížení lidské důstojnosti.  
Dítě je zesměšňováno a ponižováno.  



 

 

 

 
9. Emoční stav: Radost, vzrušení ze hry, 
 lehké naštvání. I nepříjemné!  
Ale ne bezmoc.  
 

Emoční stav: Bezmoc! Strach, stud, 
bolest.  
Nepříjemné a bolestivé prožívání útoku.  

10. Dopad: Podpora sebehodnoty,  
pozitivní nálada.  

Dopad: Pochybnosti o sobě, nedostatek 
důvěry,  
úzkost, deprese. Dítě má strach ze školy.  

 



 

 

 

Příloha 3: Stadia šikanování (Kolář, 2011) 

První stadium: Zrod ostrakismu  
Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí 
dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s 
ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky 
apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího 
negativního vývoje.  
  

Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace  
V zátěžových situacích (což může být i školou vytvářené konkurenční prostředí), kdy 
ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. 
Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity, například z očekávané těžké 
písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je 
obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická 
agrese. Stupňování agrese může být dáno také neřešením předchozí situace.  
  

Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra  
Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat a 
systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se 
stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Třída ví, o 
koho jde. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“. Většinou platí mezi 
ostatními žáky názor - „raději on, než já“.  
  

Čtvrté stadium: Většina přijímá normy  
Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době 
získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže 
postavit. Platí „Buď jsi s námi, nebo proti nám.“ U členů „virem“ přemožené skupiny 
dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní 
a ukáznění žáci se začnou chovat krutě – aktivně se účastní týrání spolužáka a 
prožívají při tom uspokojení.   
  

Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana  
Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým 
programem. Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě 
sorty lidí, které pro přehlednost můžeme označit jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají 
všechna práva, ti druzí nemají práva žádná. Ve čtvrtém a pátém stadiu hrozí reálné 
riziko prorůstání parastruktury šikany do oficiální školní struktury. Stává se to v 
případě, kdy iniciátor šikanování je sociometrickou hvězdou. Je žákem s výborným 
prospěchem, má kultivované chování a ochotně pomáhá pedagogovi plnit jeho úkoly.  

Zvláštnosti u psychických šikan  
U psychických šikan zůstává princip stadií nezměněn. Nicméně jejich podoba je jiná. 
V popředí je nepřímá a přímá verbální agrese čili psychické násilí. Často se zraňuje 
„jen“ slovem a izolací. Rozdíl je pouze v tom, že se nestupňuje násilí fyzické, ale 
psychické. Krutost psychického násilí si však v ničem nezadá s nejbrutálnější 
fyzickou agresí.  
 

 

 



 

 

 

Příloha 4: Právní odpovědnost školy  

 
(Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 
šikany ve školách a školských zařízeních č.j. MSMT-21149/2016) 
(1) Podle vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro 

zaměstnance škol a školních zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, odpovídá i za škodu 

způsobenou žákům v době vykonávání přechodného dohledu, tj. při vyučování a v 

přímé souvislosti s ním.   

(2) Ředitel školy nese také odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

pro své zaměstnance dle § 101 a § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů.  

  

(3) 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 (§ 21 odst. 2 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. Situace ohrožení dítěte 

přitom musí trvat po takovou dobu nebo nabývat takové intenzity, že nepříznivě 

ovlivňuje vývoj dítěte anebo je nebo může být příčinou nepříznivého vývoje 

dítěte (viz § 6, 7 a 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

ve znění pozdějších předpisů); v případě šikany se jedná o všechny případy, 

které škola oznámila policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci a dále případy, 

které sice výše uvedeným nebyly oznámeny, avšak které jsou svou povahou 

velmi závažné a nasvědčují tomu, že dítě se nachází v nepříznivé sociální 

situaci, jelikož jeho přirozené prostředí nedokáže dostatečným způsobem 

naplňovat své funkce při zajišťování přiměřené ochrany příznivého vývoje 

dítěte.  

  

• 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, který bude 

vycházet z předmětu případové konference. Zástupce školy může být na 

případovou konferenci přizván, pokud on sám jako fyzická osoba, s ohledem na 

význam, který zastává ve vztahové síti dítěte, či škola jako instituce mohou s 

ohledem na konkrétní okolnosti případu přispět k řešení situace dítěte a jeho 

rodiny. Pokud je zástupce školy na konferenci účasten, pak je ze zákona vázán 

zachováváním mlčenlivosti (dle § 57 odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí). Informace, které se na konferenci dozví, jím nesmí být nikam přeneseny, 

ani do prostoru školy. Pokud jedním z výstupů případové konference bude 

přijetí konkrétního opatření za účelem úpravy podmínek ve školním prostředí, 

je třeba postupovat v souladu se školským zákonem. Není přitom nezbytné na 

půdě školy sdělovat, že konkrétní opatření je přijímáno jako jeden z výstupů 

případové konference, a to z důvodu ochrany dítěte před případnou 

stigmatizací. Je třeba zdůraznit, že nástroj případových konferencí není 

výlučným nástrojem OSPOD při poskytování sociálně-právní ochrany dětí, ale 

může být využit i školou bez nutnosti účasti OSPOD jako nástroj případové 

práce při řešení situace ve třídě či škole, v níž je třeba uskutečnit setkání více 

osob a koordinovat jejich další postupy.  

  

• 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. Tuto skutečnost oznámí ředitel 

školy nebo jiná pověřená osoba jakoukoliv formou (písemně, telefonicky, 

osobně) na Policii ČR, v ideálním případě přímo specialistovi na problematiku 

mládeže Služby kriminální policie a vyšetřování, jinak na nejbližším obvodním 

oddělení Policie ČR. V takovém případě vystupuje tato osoba jako oznamovatel 

a má právo na vyrozumění do jednoho měsíce od podání oznámení. Oznámení 

může podat také zákonný zástupce dítěte.  

 
Příloha 5: Šikana zaměřená na učitele 
  
(Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 
šikany ve školách a školských zařízeních č.j. MSMT-21149/2016) 

Šikana zaměřená na učitele: jak jí předcházet a jak ji řešit  
(1) Šikana zaměřená na učitele ze strany žáků musí být chápána jako celostní a 

multidimenzionální problém, který se týká všech členů školy. Není pouze výsledkem 

osobnostních charakteristik učitele nebo jeho sociálních či pedagogických 

kompetencí, jak bývá někdy interpretována. Neměla by být proto v žádném případě 

považována za individuální záležitost konkrétního pedagoga, kterou by si měl vyřešit 

sám. Odpovědnost za prevenci a řešení šikany nese vedení školy, potažmo také 

zřizovatel.  

  

(2) Šikana zaměřená na učitele je specifická tím, že dojde k narušení jasně 

definovaných rolí (učitel × žák) a žák/student se dostane do pozice větší moci než 

pedagog, bez ohledu na formálně vyšší moc a autoritu učitele. Tato forma šikany 



 

 

 

je tedy charakteristická tím, že strana s nižším statusem a nižší mírou formálně 

přidělené moci ubližuje straně s vyšším statusem a formální autoritou.   

  

(3) Šikana zaměřená na učitele se nejčastěji odehrává ve škole – ve třídách a na 

chodbách, nicméně může se odehrávat také mimo školu ve veřejných prostorách, v 

místě bydliště pedagoga nebo v kyberprostoru.  

  

(4) Je zapotřebí mít na paměti, že šikanou může trpět i vysoce zkušený a 

kompetentní pedagog, který dobře zná svůj předmět, ovládá třídní management a 

má dobré pedagogické schopnosti.  Ani takový pedagog nemusí disponovat kapacitou 

zamezit některým šikanujícím projevům vůči sobě. Pedagog může vnímat situaci, kdy 

je šikanován žáky, jako stigma a pociťuje stud a selhání, což mu zároveň často brání 

vyhledat pomoc u kolegů, vedení školy nebo ve svém okolí. V řešení situace pak 

pedagoga také oslabuje obecně zažitý mylný názor, že kompetentní pedagogové 

problém s udržováním kontroly ve třídě nemají. Učitelé se tak mohou ocitnout v 

paradoxní situaci, ve které jsou činěni zodpovědnými za násilí, které je namířeno proti 

nim samotným. Je zapotřebí, aby škola vytvořila bezpečné prostředí a atmosféru 

důvěry, ve kterém bude tento druh rizika – šikana učitele – uznán a budou nastaveny 

mechanismy a postupy (krizový plán) k ochraně pedagogů a k účinné prevenci a řešení 

takového chování, se kterými budou všichni žáci, pedagogové a zákonní zástupci 

seznámeni.  

  

(5) Agresivní chování s cílem ublížit učiteli ze strany vedení (nejčastěji jako 

bossing), kolegů (nejčastěji jako mobbing), podřízených kolegů (nejčastěji jako 

staffing), nebo šikana ze strany zákonných zástupců nebude předmětem tohoto 

metodického pokynu, protože postrádá aspekt rizikového chování žáků. Tyto formy 

šikany patří do pracovněprávní problematiky a postupy řešení vymezuje zákoník 

práce, případně trestní zákoník či občanský zákoník. Jejich výskyt však zvyšuje 

pravděpodobnost pro výskyt šikany mezi žáky a také šikany zaměřené na učitele (viz 

Příloha č. 2 Rizikové a protektivní faktory) a jejich prevence a včasné a vhodné řešení 

musí být akcentovanou součástí vytváření bezpečného prostředí každé školy.   

Specifika pro prevenci šikany zaměřené na učitele  
  

Pro prevenci šikany zaměřené na učitele platí doporučení pro vytváření a udržování 
bezpečné školy uvedené v Čl. 3 tohoto metodického pokynu. Pravděpodobnost 
výskytu šikany zaměřené na učitele dále snižuje:  
   

• 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. Uvědomění si rizika 

a jeho deklarace může významně snížit rozvoj šikany.   

  

• Vedení školy vyjadřuje pedagogům podporu, oceňuje jejich práci, vytváří 

atmosféru důvěry, podporuje spolupráci v pedagogickém sboru a zastává 

nekonfliktní způsob řešení problémů.   

  



 

 

 

• Škola má jasně stanovený způsob, jakým mají pedagogové podezření na šikanu 

své osoby nebo kolegy, nebo oznámení o šikaně podat, komu a jak s tím bude 

nakládáno.  

  

• Pedagog nastavuje a uplatňuje jasná pravidla ve třídě; na konflikt nebo 

nerespektování reaguje včas, pracuje s pravidly v chování a používá stanovené 

důsledky jejich nerespektování konzistentně; vyhýbá se řešení konfliktu a 

konfrontací ze strany žáka před celou třídou, usměrňuje řešení na individuální 

konzultaci; vyhýbá se konfrontačnímu tónu.  

  

• Pedagog posiluje zapojení žáků/studentů do výuky, dává jim na výběr, činí úkoly 

a výuku pro žáky/studenty zajímavými, propojuje výuku s běžným životem a 

potřebami žáků; jeho výklad a očekávání jsou pro žáky srozumitelné, odpovídají 

obtížnosti, kterou mohou zvládnout apod.  

  

• Očekává úspěch u všech žáků a podporuje je, dává žákům zpětnou vazbu k tomu, 

co udělali dobře, staví na silných stránkách žáků.  

  

• Nezpůsobuje ponížení nebo zesměšnění žáka před třídou; při hodnocení žáka 

zachovává jeho důstojnost.  

 


