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I. Úvodní ustanovení 

Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská 
zařízení. Je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného 
rámcového vzdělávacího programu, popř. přílohou dosud platných osnov a učebních plánů. 
Vychází z omezených časových, personálních a finančních investic se zaměřením na 
nejvyšší efektivitu, jasně definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle, je naplánována tak, aby 
mohla být řádně uskutečňována. Přizpůsobuje se kulturním, sociálním či politickým 
okolnostem i struktuře školy či specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí, 
respektuje rozdíly ve školním prostředí. Oddaluje, brání nebo snižuje výskyt rizikových 
forem chování, zvyšuje schopnost žáků a studentů činit informovaná a zodpovědná 
rozhodnutí. Má dlouhotrvající výsledky, pojmenovává problémy z oblasti rizikových forem 
chování. Pomáhá zejména těm jedincům, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin 
(minoritám, cizincům, pacientům či dětem) při zajištění jejich lidských práv a povinností. 
Podporuje zdravý životní styl, tj. harmonickou rovnováhu tělesných a duševních funkcí s 
pocitem spokojenosti, chuti do života, tělesného i duševního blaha (výchova ke zdraví, 
osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity). Poskytuje podněty ke zpracování 
Minimálního preventivního programu. 

Školní speciální pedagog 12 ................................................................................

Školní metodik prevence 12 .................................................................................

Školní psycholog/ psychoterapeut 13 ...................................................................

Sociální pedagog 13 .............................................................................................

Třídní učitel (ve vztahu k primární prevenci) 14 ...................................................

VI.Cíle preventivní strategie 14 .......................................................................................

Cíle dlouhodobé 15 ..............................................................................................

Cíle střednědobé 15 .............................................................................................

Cíle krátkodobé 16 ...............................................................................................

VII.Přehled spolupracujících institucí a odborníků na poli PRCH 16 ..............................

VIII.Přílohy 16 ..................................................................................................................

Preventivní program školy na aktuální školní rok 16 ............................................

Krizový plán 16.....................................................................................................
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II. Východiska pro zpracování školní strategie prevence 

● Zákon č. 561 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

● 562/2004 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona 
● 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
● Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek č. 65/2017 Sb. 
● Zákon č. 379/20015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, 

návykovými látkami 
● Novela Vyhlášky č.72/2005 Sb. 
● Národní strategie PPRCH dětí a mládeže na období 2019 – 2027  
● Akční plán realizace Národní strategie PPRCH dětí a mládeže na období 2019 – 2021  
● Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany 

ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) 
● Metodická doporučení a pokyny MŠMT, zejm. Metodické doporučení 

k PPRCH u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 

III.Vymezení pojmů primární prevence 

Základním principem primární prevence rizikového chování, dále PPRCH, u žáků je 
výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu 
stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a 
zvládání zátěžových situací osobnosti. Jedná se o oblast zabývající se prevencí 
v oblastech, uvedených v následující kapitole, s cílem zabránit výskytu RCH v daných 
oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky. 

Specifická primární prevence rizikového chování 

Jsou aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování 
výskytu jednotlivých forem RCH žáků. Specifická PPRCH se dále dělí a nazývá: 

Všeobecná 

je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému nebo rizika,  

Selektivní 

je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšený výskyt RCH,  

Indikovaná 

je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových 
faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky.  

- -4
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Nespecifická primární prevence 

Zahrnuje veškeré aktivity, které podporují zdravý životní styl a pozitivní sociální chování. 
Jejím nástrojem je především smysluplné využívání volného času formou volnočasových 
aktivit a organizovaných programů, které vedou k dodržování společenských pravidel, 
zdravého rozvoje osobnosti a především k odpovědnosti za sebe a své jednání. Ve škole 
probíhá zejména formou kroužků. 

Efektivní primární prevence 

kontinuální a komplexní programy, interaktivní programy v menších skupinách, vytváření 
dobrého klimatu ve třídě a skupině, především programy pomáhající odolávat žákům 
sociálnímu tlaku zaměřené na zkvalitnění komunikace, osvojování a rozvoj sociálně 
emočních dovedností a kompetencí, konstruktivní zvládání konfliktů a zátěžových situací, 
odmítání legálních a nelegálních návykových látek, zvyšování zdravého sebevědomí a 
sebehodnocení, posilování odvahy, stanovování realistických cílů, zvládání úzkosti a stresu 
apod. Principy efektivní a vyhodnotitelné prevence jsou založeny na soustavnosti a 
dlouhodobosti, aktivnosti, přiměřenosti, názornosti, uvědomělosti. 

Neúčinná primární prevence 

● zastrašování a triviální přístup: „prostě řekni ne“, citové apely, pouhé předávání 
informací, samostatně realizované jednorázové akce, potlačování diskuse, 
stigmatizování a znevažování osobních postojů žáka/studenta, přednášky, pouhé 
sledování filmu, besedy s bývalými uživateli (ex-usery) na základních školách, 
nezapojení žáků/studentů do aktivit a nerespektování jejich názorů, politiku nulové 
tolerance na škole a testování žáků jako náhražku za kontinuální PP. 

● hromadné kulturní či sportovní aktivity nebo návštěva historických a kulturních památek, 
by měly být pouze doplňkem, na který by měla vždy navazovat diskuse v malých 
skupinkách. 

Rizikové chování 

PPRCH u žáků v  působnosti MŠMT se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, 
které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků.  

Devět oblastí rizikového chování rozlišuje též (Miovský et al., 2010).  
Jedná se o: 

Záškoláctví 

Záškoláctví lze definovat jako neomluvenou absenci žáka základní či střední školy ve škole. 
Jedná se o přestupek, kterým žák úmyslně zanedbává školní docházku. Záškoláctví může 
být spojeno s dalšími typy RCH jako je např. zneužívání návykových látek, gambling, 
dětská kriminalita, prostituce aj., které obvykle negativně ovlivňují osobnostní vývoj jedince. 
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Prevence záškoláctví, způsob omlouvání nepřítomnosti žáků, řešení neomluvené 
nepřítomnosti a postup zúčastněných subjektů je ošetřen Metodickým pokynem MŠMT 
„K jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu 
záškoláctví“ vydaným pod č.j. 10 194/2002 – 14. 

Šikana, kyberšikana a extrémní projevy agrese  

(kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, 
rasismus a xenofobie, homofobie) 

Šikana označuje fyzické i psychické omezování či týrání jedince v kolektivu.  Kyberšikana je 
druh šikany, který využívá elektronické prostředky (mobilní telefony, e-maily, internet, 
sociální sítě…). Do této kategorie se řadí všechny formy agresivního chování, které jsou 
namířeny proti druhé osobě nebo proti sobě (sebepoškozování, suicidální chování atd.), 
nebo proti věcem (vandalismus ve smyslu poškozování např. školního majetku, zařízení při 
sportovních utkáních, sprejerství atd.). Z tohoto hlediska je šikana pouze jedním z mnoha 
různých podob extrémně agresivního chování. Prevence minimalizace šikany je ošetřena 
Metodickým pokynem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení 
šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) 

Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě 

Jedná se o relativně novou formu RCH z hlediska masového rozšíření. Toto RCH lze 
definovat jako záměrné vystavování sebe nebo druhých nepřiměřeně vysokému riziku újmy 
na zdraví nebo dokonce přímému ohrožení života v rámci sportovní činnosti nebo 
v dopravě (Miovský, 2010, s.76). Patří sem např. tajné závody aut přímo za plného 
provozu, záměrné ježdění pod vlivem psychoaktivních látek, nekvalitně připravené raftové 
sjezdy divokých řek bez potřebného vybavení a zkušeností, snowboarding v lavinových 
polích nebo extrémní sjezdy horských kol v nebezpečném terénu bez ochranných 
pomůcek. 

Rasismus, xenofobie 

Rasismem a xenofobií označujeme soubor projevů směřujících k potlačení zájmů a práv 
menšin. Jedná se o zastávání rasové nerovnocennosti v jakémkoli smyslu slova a 
podporování rasové nesnášenlivosti a netoleranci vůči menšinám a odlišnostem. 

Negativní působení sekt 

Sektou označujeme sociální skupinu, jejíž členové sdílí ideologický koncept, jehož 
prostřednictvím se skupina vymezuje vůči svému okolí, přičemž dochází k postupné 
sociální izolaci, manipulaci a dalším extrémním zásahům do soukromí jejích členů. 
(Miovský et al., 2010, s.76) 
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Sexuální rizikové chování 

Sexuální RCH je souborem projevů chování, které doprovázejí sexuální aktivity a současně 
vykazují pro jedince rizika v různých oblastech (zdravotní, sociální atd.). Lze sem zařadit 
např. nechráněný pohlavní styk při náhodné známosti, výrazně promiskuitní chování, 
rizikové sexuální praktiky, kombinace užívání návykových látek a rizikového sexu, sexuální 
zneužívání ve všech jeho formách, zveřejňování intimních fotografií na internetu či jejich 
zasílání mobilním telefonem apod. 

Prevence v adiktologii  
(závislostní chování, užívání návykových látek, netolismus, gambling,…) 

Prevence v adiktologii zahrnuje všechny aktivity související s užíváním návykových látek, 
ale také aktivity související s tzv. nelátkovými závislostmi (např. gambling, hraní PC her). 

Spektrum poruch příjmu potravy 

Jedná se o poruchy, které jsou způsobeny rizikovými vzorci chování ve vztahu k příjmu 
potravy. Tyto poruchy s sebou nesou mnoho zdravotních, sociálních a psychologických 
potíží. 

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN 

Syndrom CAN zahrnuje jakoukoli formu týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, která je pro 
naší společnost nepřijatelná. Do této oblasti spadá jak okruh programů zaměřených na 
prevenci výskytu těchto jevů, tak včasné zachycení jejich projevů včetně odpovídající 
intervence. 

Výše uvedené oblasti RCH a postupy realizace jejich minimalizace jsou dále rozpracovány 
v Preventivním programu školy a Krizovém plánu školy. 

Preventivní program školy 

konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu a vzdělávání žáků ke zdravému 
životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti. 
Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem 
preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se 
zákonnými zástupci nezletilých žáků školy. Minimální preventivní program je zpracováván 
na jeden školní rok školním metodikem prevence, podléhá kontrole České školní inspekce, 
je vyhodnocován průběžně a na závěr školního roku je hodnocena kvalita a efektivita 
zvolených strategií PP. Dané hodnocení je součástí výroční zprávy o činnosti školy. 
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IV.Vymezení cílové skupiny, znalostní kompetence 

Žáci 

Strategie je zaměřena na všechny žáky od MŠ do 9. ročníku školy, se zvláštním 
přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, dětem s 
nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování. 

Působení v oblasti prevence rozdělujeme cíleně podle věku žáků do skupin: 

Žáci MŠ 

základní znalosti, se kterými se žáci seznamují zejm. sociální dovednosti: 

● navázání kamarádských vztahů,  
● vytvoření dobrého klimatu pro spolupráci,  
● fungování skupiny,  
● omezení rizika vzniku a rozvoje RCH  
● (neposlouchání, braní a nepůjčování si věcí, odmlouvání, nerespektování pravidel). 

Žáci 1. - 3. třídy  
základní znalosti, se kterými se žáci seznamují, je zejm. rozvoj sociálních dovedností, 
odráží se zejm. od metodiky „Kočičí zahrada“: 

● Ztráta blízké osoby 
● Vyčleňování z kolektivu a (ne)tolerance 
● Jak se chránit před škodlivými věcmi, jak získat pomoc v krizové situaci 
● Léky dobré a zlé Léky z lékárny a ulice 
● Co je to droga, oficiálně povolené drogy, jejich negativní účinek na naše zdraví 
● Hodnota zdraví… 

Žáci 4. - 6. třídy 

Prevence v tomto věku se zaměřuje zejm. na zdravý životní styl, zdravotní výchovu a 
dopravní výchovu a preveni užívání návykových látek.  

Žáci by měli např.: 

● Mít základní informace o návykových látkách a znát jejich základní účinky 
● Mít základní dovednosti, jak čelit negativnímu tlaku vrstevníků, starších kamarádů, cizích 

osob, tlaku masových médií 
● Chápat význam přátelství a umění pomáhat druhým 
● Mít rozvinutou schopnost vypořádat se s odmítnutím, zklamáním a selháním  
● Ze solidarity nekrýt šíření drog, šikanu ani jiné problémy ve svém okolí, třídě 
● Mít své místo v kolektivu a možnost poradit se s důvěryhodným vrstevníkem nebo s 

učitelem v případě výskytu osobních problémů ve škole i v rodině. 

Žáci 7. - 9. třídy  
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musí dosáhnout např. těchto cílů: 

● Vědět, jak jednotlivé drogy působí na organizmus 
● Mít pokročilé dovednosti, jak odolat tlaku vrstevníků 
● Chápat souvislosti mezi rozhodnutím a důsledky 
● Chápat význam vlastního vzdělávání 
● Znát možnost vyhledání pomoci při problémech 

Pedagogové 

U pedagogů je další vzdělávání zaměřeno na celý tým. Intenzivní vzdělávací aktivity jsou 
směřovány k pracovníkům, kteří zajišťují činnost školního poradenského pracoviště. 

Pedagogové by měli: 

● Znát standardní postupy řešení při výskytu sociálně patologických jevů 
● Být pravidelně informováni o novinkách z oblasti prevence 
● Soustavně sledovat projevy žáků a problémy neprodleně řešit 
● Mít možnost se v oboru prevence soustavně se vzdělávat 
● Mít možnost využívat knihovnu odborné literatury z oboru ve škole 

Rodiče (přátele školy) 

Do systému informování jsou zapojeni všichni rodiče. Zvláštní pozornost je věnována 
skupinám rodičů tříd, kde se vyskytly negativní jevy jako šikana, záškoláctví. Individuální 
pozornost je pak věnována rodičům žáků, u kterých byl zjištěn výskyt návykových látek, 
konzumace alkoholu a kouření, rodičům žáků – agresorů v případech šikany a rodičům 
dětí, které jsou ohroženy školním neúspěchem. 

Rodiče - by měli 

● Pravidelně sledovat, jak a s kým jejich dítě tráví volný čas  
● Úzce spolupracovat se školou při řešení problémů svého dítěte  
● Mít možnost být informováni o školním dění 
● Mít možnost účastnit se akcí školy 
● Mít možnost využít poradenských služeb školy 

V. Personální zajištění prevence na škole 

Činnost školních poradenských pracovníků na školách je někdy označována termínem 
„školní poradenské pracoviště“, nejedná se však o samostatnou organizační formu nebo o 
jednotku v rámci školy, která má nebo by měla mít právní subjektivitu. 
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Školní poradenské pracoviště  

je v základní formě tvořeno činností školního metodika prevence a výchovného poradce. V 
rozšířené verzi školního poradenského pracoviště je činnost metodika prevence a 
výchovného poradce, kterého musí mít každá škola, doplněna také činností školního 
speciálního pedagoga anebo psychologa.  

● koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole 
● pracuje s celým systémem školy (vedení, ped. sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků) 
● podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti 
● podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a 

negativních jevů v chování žáků 
● podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a 

návrhy konkrétních opatření 
● pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení 

sociální klima školních tříd a potažmo celé školy 
● podílí se na přijímacím řízení 
● provádí komplexní diagnostiku orientovanou na zjišťování příčin poruch učení a chování 
● zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků 
● provádí edukační terapii 
● provádí prevenci školní neúspěšnosti 
● provádí krizovou intervenci a neodkladná psychologická vyšetření žáků 
● provádí pedagogicko-psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací žáků 

ve spolupráci s učiteli, kteří vyučují předměty volbu povolání na ZŠ a úvod do světa 
práce na SŠ 

● koordinuje kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované 
služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce…) 

● odborně a metodicky pomáhá učitelům zavádět a aplikovat pedagogicko-psychologické 
poznatky do vzdělávacího procesu 

● poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu 
● zajišťuje koordinaci poskytovaných služeb s ostatními subjekty, zejména PPP, SPC, SVP 
● zajišťuje koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve státním i nestátním 

sektoru 
● v odůvodněných případech zprostředkovává žákům kontakt s veřejným ochráncem práv 
● dodržuje etický kodex školního psychologa 

Ředitel školy 

Je přímo zodpovědný za prevenci a za řešení zjištěných projevů rizikových forem chování. 
Vytváří podmínky pro předcházení rozvoje rizikového chování zejména: 
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● zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na PPRCH, 

koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným vyhodnocováním Minimálního 
preventivního programu školy,  

● zapracováním do školního řádu a vnitřního řádu řešením aktuálních problémů 
souvisejících s výskytem RCH ve škole, 

● jmenováním školního metodika prevence, pedagogického pracovníka, který má pro 
výkon této činnosti odborné předpoklady, kvalifikaci, případně mu zajistí podmínky ke 
studiu k nezbytnému výkonu specializovaných činností v oblasti PRCH, 

● pro systematické další vzdělávání školního metodika v oblasti specifické PP a pro 
činnost školního metodika s žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků ve škole, 

● podporou týmové spolupráce školního metodika, výchovného poradce, školního 
psychologa/školního speciálního pedagoga, třídních učitelů a dalších pedagogických 
pracovníků školy při přípravě, realizaci a vyhodnocování Preventivního programu, 

● spoluprací s metodikem prevence v PPP a s krajským školským koordinátorem 
prevence, 

● podporou aktivit příslušného obecního úřadu zaměřených na rozvoj zdravého životního 
stylu  

● monitorováním a vyhodnocováním realizace Preventivního programu a realizace dalších 
opatření, ve školním řádu a vnitřním řádu musí být popsána kontrolní a sankční opatření 
v oblasti RCH ve škole.  

Výchovný poradce 

Výchovný poradce se věnuje na škole: 

● pomoci při řešení problémů s prospěchem 
● integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
● poradenství k tvorbě individuálních vzdělávacích plánů 
● komunikace a spolupráce se zákonnými zástupci a TU 
● spolupráce s TU a asistenty pedagogů v péči o žáky se spec. potřebami 
● spolupráce s TU při adaptaci žáků 1. ročníku 
● komunikaci a spolupráci se všemi institucemi, které se na školu obrátí při řešení 
● problémů (OSPOD, PČR, školskými poradenskými zařízeními - SPC, PPP) 
● kariérovému poradenství 
● poradenství v oblasti integrace žáků rovněž učitelům 
● zajišťuje krizovou intervenci 
● spolupracuje se školním metodikem prevence 
● vede písemné záznamy ze všech jednání v rámci činnosti výchovného poradce 
● aktualizace kartotéky problémových žáků 
● věnuje se dalšímu vzdělávání spolu s pedagogy - výběr seminářů např. žáci s 

autistickým spektrem, PAS syndromem, šikanou…dle potřeb školy a třídních kolektivů 
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● zprostředkovává nové metody pedagogické diagnostiky a intervence 

Školní speciální pedagog 

Činnosti speciálního pedagoga na škole: 
● depistážní činnosti v hodinách 
● diagnostické a intervenční činnosti 
● individuální a skupinová práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
● trénink oslabených oblastí u žáků formou her a nápravných cvičení  
● vedení logopedického kroužku 
● vytváření podmínek pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
● metodické a koordinační činnosti předškolní přípravy 
● speciálně-pedagogické poradenství pro pedagogy, vyhodnocování navržených opatření 
● konzultace s rodiči budoucích i stávajících žáků 

Školní metodik prevence  

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny příslušným právním 
předpisem.   

Metodické a koordinační činnosti 

● Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy. 
● Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci  
● Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti PRCH 
● Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti PRCH 
● Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků 

do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců 
● Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v 

kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem 
preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence 
sociálně patologických jevů. 

● Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a 
následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů. 

● Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči 
specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v 
souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. 

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

Informační činnosti 
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● Zajišťování a předávání odborných informací o problematice soc.pat. jevů, o nabídkách 

programů a projektů, o metodách a formách specifické PP pedagogickým pracovníkům 
školy. 

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

● Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast PRCH 

Poradenské činnosti 

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

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

● 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/ psychoterapeut 

V rámci činnosti školního psychologa je cílem vytvořit bezpečné prostředí, které umožní 
dětem či jejich rodičům konzultovat případné problémy ve vzdělávání či chování. Rovněž 
nabízí také poradenství v případě obtížných životních situací, podávání relevantních 
informací či diagnostickou činnost.  

Školní psycholog pracuje jak s jednotlivci, tak i se školním kolektivem a také učitelským 
sborem.  

Důležitou součástí je také spolupráce s dalšími specializovanými školskými a poradenskými 
zařízeními. 

Sociální pedagog 

● zaměřuje se především na oblasti socializace a výchovy,  
● řeší vztahy sociálního prostředí 
● snaží se pomáhat ve výchovně-vzdělávacích procesech v rodině, škole i oblasti VČ 
● řeší krizové situace 
● předchází dysfunkčním procesům 

Ve spolupráci s VP a ŠMP pomáhá předcházet soc.pat jevům v třídních kolektivech.  
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● Spolupráce s třídními učiteli při přípravě náplně pro třídnické hodiny (dále TH) 
● Zjišťování klimatu ve třídách a ve spolupráci s tTU pracovat na zlepšení klimatu ve třídě 
● pomoc při organizaci adaptačních a zážitkových akcí 
V rámci TH se zaměřuje na osobnostně-sociální rozvoj žáků. Především se jedná o 
následující témata: 

● Mezilidské vztahy, 
● komunikace, 
● sebepoznání a sebepojetí, 

● hodnoty, postoje, 
● řešení problémů 

Metody, které využíváme, jsou vybírány dle cíle, kterého chceme v hodině dosáhnout 
za účelem podnícení žákovy aktivity. Při práci preferujeme debatu s žákem před okamžitým 
udílením rad a doporučení. Podle toho, co chceme rozvíjet, uplatňujeme v TH následující 
metody: 

● zážitková pedagogika, 
● dramatická výchova, 
● diskuse, 
● skupinová práce, 
● hry, 

● aktivizující metody, 
● zkušenostní metody, 
● modelové situace, 
● pantomim a živých 

obrazů, 

● kreslících metod, 
● rolových a situačních 

her. 

Třídní učitel (ve vztahu k primární prevenci) 

● spolupracuje s ŠPP při zachycování varovných signálů, podílí se na realizaci Prevent. 
programu a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě, 

● motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a 
dbá na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního 
sociálního klimatu a vztahů ve třídě); 

● zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem 
spolupráce školy se zákonnými zástupci, 

● získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném 
zázemí. 

VI.Cíle preventivní strategie  

Aktivity školy jsou cíleně směrovány k prokazatelně efektivní specifické PP a eliminaci 
aktivit z oblasti neefektivní PP.  
K rozpoznání a zajištění pomoci včasné intervence nebo krizové intervence zejména 
v případech: 
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• traumatických zážitků - domácího násilí, šikanování, násilného chování, týrání a 

zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování výchovy dítěte, 
experimentování s návykovými látkami (legální a nelegální návykové látky), rizikových 
stravovacích návyků vedoucích k poruchám příjmu potravy (mentální bulimie, mentální 
anorexie). 

Cíle dlouhodobé 
• výchova ke zdravému životnímu stylu 
• rozvoj a podpora sociálních kompetencí 
• funkční informační systém  
• posilování zdravého školního klimatu a skupinové koheze, vyvážená vzájemná 

komunikaci mezi žáky a učiteli a žáky navzájem, 
• rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti, 
• minimalizace šikany posilováním a rozvojem mezilidských vztahů, 
• prevence rasismu, xenofobie a intolerance 
• prevence závislostí 
• dbát na dodržování zákona, pravidel a úmluv, být morálním vzorem 

Cílem působení v oblasti PRCH je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v 
míře přiměřené jeho věku 

• s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům 

• schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí 

• přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi 

• schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů 

• s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám 

• podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek 

• dodržující zákon, pravidla a úmluvy 

Cíle střednědobé 
• snížit počet žáků hodnocených sníženou známkou z chování nebo kázeňských opatření 

z důvodů projevů sociálně patologických jevů 

• soustavně zkvalitňovat vztahy mezi žáky 
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Cíle krátkodobé 

řeší Preventivní program školy 

VII.Přehled spolupracujících institucí a odborníků na poli PRCH 

Systémová prevence předpokládá řadu spolupracujících složek. Vedle rodiny, školy a 
školských zařízení stojí Oblasti sociálně právní ochrany dětí, zdravotnická zařízení, místní 
samospráva, nestátní neziskové organizace, školní poradenské instituce, policie, zájmové 
organizace apod.   

Výčet konkrétních poradenských zařízení je uveden v Preventivním programu školy. 

VIII.Přílohy 

Preventivní program školy na aktuální školní rok 

Krizový plán 
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1. Základní údaje o škole
Název a adresa školy,

pro kterou platí tento PP
ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12,

U Domu služeb 29/2, 143 00 Praha 4 – Modřany
Jméno a příjmení

ředitele
Mgr. Běla Outratová

Telefon na ředitele +420 244 090 199, +420 777 320 050

E-mail na ředitele reditel@zskdolum.cz

Jméno školního

metodika prevence
Mgr. Zuzana Outratová

E-mail outratova@zskdolum.cz

Specializační studium Ano, ukončené
¨

Jméno výchovného

poradce
Mgr. Denisa Horáčková

Telefon +420 778 707 150

E-mail horackova@zskdolum.cz

Specializační studium Ano, ukončené

Počet tříd
Počet

žáků/studentů

Počet pdg.

pracovníků

MŠ 4 112 12

ZŠ - I. stupeň 9 181 24

ZŠ - II. stupeň 6 144 26

Celkem 19 437 62
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2. Analýza stávající situace

Základní škola
Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, fakultní škola PřF UK, je školou
rodinného typu zajišťující individuální přístup ke každému. Naším hlavním a nejdůležitějším
cílem je zdravé, bezpečné školní prostředí pro všechny, kdo k nám do školy vstupují. V
dětech pěstujeme lásku a úctu k přírodě, zaměřujeme se na etickou a mravní výchovu a
prevenci rizikového chování. Žákům nabízíme smysluplné využití volného času formou
kroužků, školních i mimoškolních aktivit a projektových dnů, do kterých zapojujeme rodiče i
širší veřejnost.

Škola se nachází v klidném nesídlištním prostředí s dobrou dopravní obslužností v části
starých Modřan. Je plně organizovaná, 1. - 3. třídy jsou umístěny v pavilonu, 4. - 9. třídy
v hlavní budově. Škola má bezbariérový přístup, je vybavena schodišťovou plošinou.

Při realizaci výchovně vzdělávacího procesu vycházíme z názvu školního vzdělávacího
programu „Škola pro všechny“, věnujeme se individuálně všem žákům, ať už s potřebou
podpůrných opatření, tak žákům nadaným.

Ve škole jsou žáci s potřebou podpůrných opatření, žáci ze sociálně znevýhodněného
prostředí, děti cizinců a příslušníků národnostních menšin (s omezenou nebo téměř žádnou
znalostí českého jazyka) a žáci se zdravotním postižením, specifickými poruchami učení a
chování nebo vývojovými poruchami.

Ve všech třídách pracují s integrovanými žáky asistenti pedagoga.

Dlouhodobě jako škola plníme úkoly v rámci programu „Ekoškola“. Jsme již několik let
zapojeni v programu „Rodiče vítáni“ a “Škola demokracie”.

Na škole působí školní poradenské pracoviště (ŠPP), které zaštiťuje základní preventivní
aktivity, nabízí poradenské služby pro žáky, jejich rodiče i pedagogy a podílí se rovněž na
řešení problémových situací. ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy a s dalšími
odborníky. Všichni pracovníci ŠPP - výchovná poradkyně, speciální pedagogové, sociální
pedagogové i metodička prevence nabízejí možnost sjednání individuálních konzultací.

Mateřská škola
Budova MŠ se nachází v klidném prostředí staré zástavby Komořan, v dobré docházkové
vzdálenosti MHD, mimo hlavní silnici. Bezprostředně sousedí s lesem a dětským hřištěm, k
budově školky patří i prostorná zahrada. Les a velká zahrada s členitým terénem skýtá
dětem možnost k pohybovým aktivitám a získávání poznatků o živé a neživé přírodě. Co se
týče aktivit primární prevence pořádaných v MŠ, jejich hlavním cílem je navázání
kamarádských vztahů, vytvoření dobrého klimatu pro spolupráci, fungování skupiny,
omezení rizika vzniku a rozvoje rizikového chování (neposlouchání, braní a nepůjčování si
věcí, odmlouvání, nerespektování pravidel). Děti jsou z různého, socio-kulturního prostředí,
je zde 10% dětí cizinců. V neposlední řadě je to příprava na pravidla, která s sebou přináší
„status předškoláka“.

Prevence na ZŠ a MŠ
Témata primární prevence se objevují napříč celým vzdělávacím procesem, jsou součástí
ŠVP, zakomponována do jednotlivých předmětů. Je zde zařazena dopravní výchova,
finanční gramotnost, chování obyvatelstva při mimořádných situacích atd. Výuka je citlivě
doplňována vhodnými výukovými programy, exkurzemi a komponovanými programy, které
připravují buď vyučující, nebo probíhají ve spolupráci s externími organizacemi.

- 3 -



Od první třídy probíhají 1x týdně třídnické hodiny. Škola využívá pro preventivní a
intervenční aktivity i možnosti družiny a školního klubu, kde jsou realizovány selektivní
podpůrné skupiny.
Dlouhodobě realizujeme programy selektivni prevence externisty, ale na základě
nedostačivých výsledků v evaluacích jsme opakovaně dospěli k potřebě realizovat PP
interně.

Prevence na ZŠ K Dolům v sobě zahrnuje ucelený a systematický dlouhodobý komplex
preventivní péče primárně o žáky ZŠ a MŠ K Dolům, neopomíjíme ale nezbytnou složku
práce s rodiči a našimi pedagogy. Následně jsou cílovou skupinou budoucí pedagogové a
odborní (akademičtí) pracovníci.
Prioritou je přímá dlouhodobá ucelená preventivní práce, jejímž cílem je předcházet RCH
v rámci všeobecných až indikovaných edukačních a edukačně-terapeutických programů.
Preventivní program vznikl na základě jedinečných potřeb školy a vychází ze
strategických dokumentů PP.

Důležitým prvkem je evaluace kvality naší práce, potřebnosti a zaměřenosti programů,
kterou provádíme výzkumnými metodami průběžně ve spolupráci s univerzitami. Výsledky
i způsob práce jsou následně předávány zpět do praxe a zprostředkovány odborné
veřejnosti formou lokálních, vysokoškolských a konferenčních přednášek a publikačních
příspěvků.

Náš koncept propojuje:
a) výukové předměty,
b) třídnické hodiny,
c) preventivní bloky,
d) výjezdy,
e) podpůrné a růstové skupiny v rámci školní družiny a klubu.

Koncept zajišťuje kontinuální ucelenou péči, zanechává v dětech hluboký dopad a
umožňuje snížit finanční nákladnost.

V souladu s Národní preventivní strategií provádíme již druhým rokem vysoce
specializovaný komplex dotazníkových a dalších (např. rozhovorových, či projektivních
šetření), která ihned využíváme k
a) okamžitým intervencím (zvláště v oblasti fyzického a psychosociálního bezpečí), tak
b) k ověření kvality a efektivity naší práce a
c) k plánování dlouhodobé psychosociální prevence s třídními kolektivy.

Tento “evidence based” způsob se ukazuje jako optimální pro rozkrytí možných
nežádoucích jevů, a navíc přesně ukazuje na potřeby jednotlivých žáků i kolektivů v
oblasti rozvoje sociálních kompetencí. Přesná znalost aktuální situace umožňuje ušití
aktivit a opatření na míru, a tedy vyznamně zvýšit zaměřenost a efektivitu práce.
Preventivní a intervenční aktivity jsou pak aplikovány jak do specializovaných programů,
třídnických hodin, tak i do hodin výchov (TV, VV, OV, Inf apod.) tak, abychom zajistili plnou
komplexnost rozvojových a výchovných opatření.

Tým je s dětmi v každodenním kontaktu a může tak obsah programu i jednotlivých
intervencí zacílit velmi individuálně, informovaně a přesně (vzhledem ke znalosti osobního
příběhu a životního kontextu každého dítěte), může reagovat ihned a v součinnosti s
dalšími profesionály majícími na děti vliv skrze úzký vztah (TU, vedoucí volnočasových
aktivit apod.).
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Žáci ZŠ i MŠ se aktivně zúčastňují sportovních akcí, soutěží a olympiád, pravidelně
vyjíždějí na školy v přírodě, žáci prvních a šestých ročníků na adaptační výjezdy. Volný čas
mohou děti trávit ve školní družině (1. – 5. třída) nebo ve školním klubu (2. stupeň ZŠ), oba
kluby spolu úzce spolupracují. V rámci programu inkluze jsou pro děti zajištěny různě
zaměřené kroužky (jazykové, dramatické, sportovní, výtvarné a tvořivé), nápravné
(logopedie apod.) vedené speciálním pedagogem, na ZŠ potom samozřejmě doučování.

Vedení školy výrazně podporuje DVPP. Jsou to zejména aktivity a vzdělávací programy
směřující k stmelování týmu (celá sborovna ZŠ i MŠ absolvovala několik teambuildingových
programů, výcviků v komunikaci, odborných seminářů tematicky zaměřených na klima
školy, skupinovou dynamiku, coaching) a dále kursy a semináře zabývající se
problematikou žáků se PPO (specifika žáků se PPO, komunikace s rodiči žáků se PPO,
tvorba IVP, „Jiné“ dítě v třídním kolektivu atp.).
Všechny výše zmiňované aktivity významně zlepšují celkové klima ve škole a přispívají
k větší profesionalitě sboru, který tvoří jak mladí, tak starší zkušení učitelé.

Klima školy je bezpečné a podporující, žáci i pedagogové ZŠ i MŠ mají kdykoli možnost
obrátit se na některého z odborníků nově vzniklého školního poradenského pracoviště.
Preventivní tým v letošním roce tvoří ředitelka školy (Mgr., Bc. Běla Outratová), výchovná
poradkyně a speciální pedagožky (Mgr. Denisa Horáčková, Bc. Miroslava Šímová a Bc.
Anna Valová), školní metodička prevence (Mgr. Zuzana Outratová) a sociální pedagog Mgr.
Radim Kuba. Setkává se dle potřeby a plánuje aktivity v oblasti prevence, cíle a strategie
pro další období. V případě řešení problematičtějších situací je tým rozšířen o konkrétní
třídní učitele, případně vychovatele ŠD, AP apod.

Probíhají pravidelná setkávání ŠMP s obvodní metodičkou prevence (Hellen Holečková) a
koordinátorkou MČ Prahy 12 (Marie Vašáková). V průběhu roku jsou realizována setkávání
učitelů se ŠMP, kde jsou učitelé informováni o aktualitách v oblasti prevence RCH a tyto
informace dále předávají rodičům a dětem na třídních schůzkách a individuálních
konzultacích. TU si průběžně evidují problémové situace a jejich řešení, pomáhají naplňovat
aktivity PPŠ. V případě potřeby mají možnost konzultací se ŠPP. V této oblasti nicméně
vidíme prostor pro další zlepšení, dobře funguje zaměření na řešení problémů, ale stále je
potřeba ještě větší zapojení TU do preventivních aktivit v oblasti dobrých vztahů ve třídě a
třídního klimatu. Konkrétně se jedná o hlubší zapojení do externě realizovaných programů
primární prevence u starších žáků a o systematičtější práci u žáků mladších.

Síť organizací a odborných zařízení, na které se škola může obracet v indikovaných
případech, je uvedena v kapitole Kontakty (Příloha č. 3).

Nejčastější problémy, které řešíme, souvisejí s vysokou absencí žáků vyšších ročníků a
drobné kázeňské přestupky. Zvýšenou pozornost věnujeme také vzájemným vztahům
žáků ve třídách. Spíše než se šikanou, se setkáváme s netolerancí, neochotou k
vzájemnému naslouchání a k respektování. V posledních letech jsme nezaznamenali
výskyt problému spojených s užívání návykových látek. Ojediněle řešíme případy
požívání alkoholu na školních akcích. Jednotlivé případy řešíme v souladu se školním
řádem. Specifickou skupinou problému jsou problémy související se vztahy v rodině. Vždy
se snažíme o komplexní pohled na daný problém.
Pokračujeme ve spolupráci s organizacemi Život bez závislostí, z.s. a Společně k bezpečí,
z.s., které realizují jak DVPP, tak některé preventivní programy.

Pro analýzu současného stavu RCH žáků a vytvoření dalšího zaměření prevence byly
použity zápisy VP a ŠMP, informace od TU (průběžná spolupráce), informace od školního
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psychologa, závěrečné zprávy lektorů externích organizací, kteří realizovali programy PP,
zápisy z komisí, porad a rozhovorů s rodiči.

Postup řešení situací: viz Krizový plán školy

● Ojedinělé případy RCH: TU, ŠMP, VP, SPPg, SCPg
● Méně závažné opakování porušování školního řádu: konzultace týmu ŠPP Např.

Pozdní omlouvání, Pozdní příchody, Nepřezouvání, Neplnění studijních povinností
● Závažné případy RCH žáků: Pdg. rada, konzultace s dalšími odborníky a

organizacemi zabývající se problematikou PP. Např. Kouření na školních akcích,
alkohol, šikana a kyberšikana, neomluvená absence většího rozsahu, ničení školního
majetku

Podpora seberegulace a sebeorganizace žáků: před odjezdem na mimoškolní akce. Žáci
svým podpisem stvrzují prohlášení o dodržování školního řádu a zavazují se vyhnout se
užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky).

Hlavní oblasti, na které je potřeba se v novém školním roce zaměřit
Dlouhodobě realizujeme programy selektivni prevence externisty, ale na základě
nedostačivých výsledků v evaluacích jsme opakovaně dospěli k potřebě realizovat PP
interně. V tomto trendu budeme pokračovat i v letošním roce.

- vztahy ve třídách, (pozorování vyčleňování žáků, projevů intolerance a event. první
projevy šikany (TU, ve spolupráci s ŠMP));

- práce s integrovanými dětmi, kde se projevuje sekundární symptomatika (nekázeň,
vyčlenění z kolektivu) - projevy agresivity, klima třídy - vzdělávání pedagogů (někteří
pedagogové již byli proškoleni v loňském školním roce);

- utváření vztahů v nově vznikajících třídách či více zatížených kolektivech (adaptační
pobyty);

- bezpečné používání internetu, sociálních sítí, prevence kyberšikany, závislostí - napříč
všemi ročníky (vzdělávání pedagogů probíhá průběžně)

- extremismus, rasismus, xenofobie - vedení k toleranci, přijetí jiných kultur a národností
(vzhledem k širšímu celospolečenskému dění a politické situaci);

- pokračovat v úzké spolupráci rodičů, TU, VP, ŠMP, SPPg, SCPg a vedení školy při řešení
RCH; hlubší zainteresovanost pedagogů při výběru preventivních aktivit, hodnocení
prevence;

- nekázeň;

- záškoláctví;

- důslednější a systematičtější propojování aktivit ZŠ a MŠ;

- problémová komunikace s rodiči, žáky; (DVPP - vzdělávání pedagogů!)
- interní minikonference školy - předávání dobré praxe = specializované vzdělávací

semináře realizované samotnými vyučujícími na jejich expertní témata
- systém vrstevnického vzdělávání, kdy žáci přijímají informace skrze mezitřídní dílčí

projekty hlavně od svých spolužáků. Díky velmi efektivnímu peer prvku žáci trénují i své
prezentační a komunikační dovednosti;
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3. Stanovení cílů PPŠ - krátkodobé cíle
Cíl 1: Navázání na tradici pravidelných TH jednou týdně - od září

příslušného roku, a to od prvních tříd. Intenzivní systematická
práce s třídními kolektivy, posílení dobrých vztahů mezi žáky,
eliminace vyčleňování jednotlivců

Ukazatele dosažení
cíle:

zvýšení vnímání bezpečí ve třídě (dotazníky); ukotvení TH
v ŠVP školy.

Zdůvodnění cíle: Pozitivní klima ve třídě je důležité jak pro děti tak učitele. Cílem
je vytvoření bezpečného a zdravého prostředí pro vzdělávání. V
dobrém a soudržném kolektivu se vyskytuje méně případů
nekázně.

Návaznost na
dlouhodobé cíle:

Návaznost na dlouhodobou strategii školy - vytváření pozitivních
vztahů ve třídách, prevence šikany

Cíl 2: Zlepšení integrace žáků s SPU, SPCH, kde se projevuje
sekundární symptomika (nekázeň, vyčleňování z kolektivu)

Ukazatele dosažení
cíle:

zvýšení informovanosti ostatních žáků o této problematice,
porozumění potřebám dětí s problémy a jejich akceptace
(formou ústní zpětné vazby po prev. programech/TH); zvýšení
orientace v této problematice u pedagogů (DVPP - účast na
školeních); Realizace programů PP

Zdůvodnění cíle: Přestože jde ve velké míře o pedagogickou, speciálně
pedagogickou a psychologickou problematiku, vnímáme ji také
jako téma v oblasti PP. Děti s projevy agresivní chování narušují
atmosféru ve třídě, ovlivňují svým chováním a příkladem i
ostatní děti, nebo naopak (a často současně) nemají
odpovídající sociální kompetence a dělá jim problémy se do
kolektivu začlenit. Je potřeba v problematice práce s dětmi
s těmito problémy ať už jako s jednotlivci nebo v rámci třídního
kolektivu, vzdělávat i pedagogický sbor.

Návaznost na
dlouhodobé cíle:

Návaznost na dlouhodobou strategii školy - vytváření pozitivních
vztahů ve třídách, prevence šikany, prevence rizikového
chování, vytváření bezpečného prostředí školy.

Cíl 3: Podpořit stmelování kolektivu u nově vznikajících nebo
obměněných tříd; eliminovat problémy v těchto kolektivech
(nekázeň, netolerance)

Ukazatele dosažení
cíle:

znalost dětí mezi sebou (zpětné vazby a aktivity v rámci
adaptačního výjezdu), zvýšení koheze třídy (dotazníky)

Zdůvodnění cíle: Na škole dochází k obměně žáků v šestých třídách (odchod
žáků na víceletá gymnázia, příchod žáků z okolních škol – ZŠ
Zbraslav, ZŠ TGM apod.) Adaptační pobyt dává možnost se
třídou na začátku školního roku intenzivněji pracovat, dát dětem
společné zážitky, zahájit pozitivním způsobem společné
fungování „nové“ třídy a zároveň dětem usnadnit i přechod na
druhý stupeň ZŠ.

Návaznost na
dlouhodobé cíle:

Návaznost na dlouhodobou strategii školy - vytváření pozitivních
vztahů ve třídách, prevence šikany

Cíl 4: Zvýšit informovanost pedagogů a rodičů o problematice
bezpečného používání internetu a kyberšikany.

- 7 -



Ukazatele dosažení
cíle:

Evaluační dotazníky, účast na vzdělávacích akcích,
konferencích a seminářích; zvýšení orientace v této
problematice u pedagogů (DVPP - účast na školeních);
Uspořádání vzdělávací akce na téma bezpečnosti na internetu
pro pedagogy a rodiče.
Zpracování preventivního programu zaměřeného na
internetovou bezpečnost žáky 8. a 9. ročníku.

Zdůvodnění cíle: Podle průzkumů i informací od učitelů, rodičů i dětí se nás stále
více v nějaké formě setkává s kyberšikanou nebo provozuje
RCH na internetu. Pedagogové či rodiče často toto prostředí
tolik neznají, neumí si představit, co obnáší, a jejich intervence
směrem k dítěti pak nemůže být dostatečně efektivní. Proto je
důležité se zaměřit na to, jak tyto informace směrem k dětem
„tlumočit“.

Návaznost na
dlouhodobé cíle:

Návaznost na dlouhodobou strategii školy – výchova k
zdravému životnímu stylu a bezpečnému chování, prevence
kyberšikany a šikany.

Cíl 5: Posílit PRCH na internetu, závislosti na PC, kyberšikany.
Poskytnout tomuto tématu více prostoru, nad rámec běžných
preventivních bloků.
Zpracování preventivního programu zaměřeného na
internetovou bezpečnost žáky 8. a 9. ročníku.
Zapojení žáků do lokálních soutěží IT bezpečnosti a
informovanosti.

Ukazatele dosažení
cíle:

Evaluační dotazníky po preventivním programu, výsledky
soutěží.

Zdůvodnění cíle: Podle průzkumů i informací od učitelů, rodičů i dětí se nás stále
více v nějaké formě setkává s kyberšikanou nebo provozuje
RCH na internetu – můžeme se stát obětí kybergroomingu,
kyberstalkingu, vydírání apod. Měli bychom znát zásady
bezpečného chování na internetu a rozumět rizikům, které při
jejich nedodržení hrozí.

Návaznost na
dlouhodobé cíle:

Návaznost na dlouhodobou strategii školy – výchova k
zdravému životnímu stylu a bezpečnému chování, prevence
kyberšikany a šikany.

Cíl 6: Posílit prevenci extremismu, rasismu a xenofobie. Vést žáky
k toleranci odlišností a přijetí jiných kultur a národností.

Ukazatele dosažení
cíle:

Snížení, resp. nenarůstání počtu řešených případů konfliktů (s
tímto zaměřením) mezi žáky; příp. evaluační dotazníky po
preventivním programu;
Diverzifikace personálního obsazení pedagogického sboru
školy.
Realizace projektových dnů s multikulturní tématikou. (ZEMĚMY
apod.)

Zdůvodnění cíle: Tento cíl jsme se rozhodli zahrnout vzhledem k aktuální
celospolečenské situaci. Ohledně tohoto tématu dochází
k polarizaci názorů, debaty vždy nejsou příliš kultivované, chybí
tolerance a pochopení a děti získávají negativní vzory jednání
s menšinami a s odlišností obecně. Mezi dětmi začíná docházet
ke konfliktním situacím.
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Návaznost na
dlouhodobé cíle:

Návaznost na dlouhodobou strategii školy v prevenci RCH dětí
a mládeže

Cíl 7: Pokračovat v úzké spolupráci TU, ŠPP a vedení školy a
prohloubit zainteresovanost pedagogů při tvorbě PPŠ, vedení
TH a výběru témat a aktivit PP.

Ukazatele dosažení
cíle:

Vyhodnocení pravidelných diskuzí (v rámci porad) a dotazníků
pro učitele; zvýšení orientace v této problematice u pedagogů
(DVPP - účast na školeních) – samostatné a efektivní vedení
TH; Konzultace s pracovníky ŠPP; účast na metodických
setkáních pedagogů a ŠPP.

Zdůvodnění cíle: Zpětná vazba od učitelů je nezbytná pro vytvoření efektivní
strategie. Když jsou pedagogové zapojeni do výběru aktivit a
mohou jej ovlivňovat, cítí se pak více zodpovědní a angažovaní
při jejich realizaci, snadněji také budou získané informace a
výstupy dále předávat a aplikovat i v dalších hodinách. Zvyšuje
se pak účinnost celého programu PP. Z obecného hlediska
PRCH žáků školy vede k pozitivnímu klimatu ve škole.

Návaznost na
dlouhodobé cíle:

Návaznost na dlouhodobou strategii školy v prevenci RCH dětí
a mládeže.

Cíl 8: Kultivovat vztahy, komunikaci a spolupráci s rodinou žáka
Ukazatele dosažení
cíle:

Zpětné vazby od učitelů – zvýšení sebedůvěry a jistoty
pedagoga při komunikaci s rodičem; zpětné vazby od rodičů –
vnímání naší školy jako místa otevřeného spolupráci, kde
najdou pomoc při řešení problémů.

Zdůvodnění cíle: Efektivní komunikace mezi rodičem a pedagogem je základním
předpokladem pro dosažení optimální spolupráce rodiny a školy
a je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují vzdělání i
výchovu žáků.

Návaznost na
dlouhodobé cíle:

Návaznost na dlouhodobou strategii školy – vytváření
bezpečného prostředí školy.

4. Aktivity plánované na školní rok 2021/2022
„Moc dobře si uvědomujeme, že dobrá škola znamená spokojený žák,
spokojený pedagog, ale i spokojený rodič. Proto i nadále chceme pracovat tak,
aby se ve škole všichni cítili co nejlépe, chodili do ní rádi a těšili se nejen na
své kamarády, ale i na své učitele.“

Pedagogové/ škola
- realizace systematického a uceleného plánu působení na mladou generaci;
- informovanost žáků v oblasti RCH, vřazování informací PP do výuky viz průřezová

témata;
- neustálé zvyšování kvalifikace pedagogického sboru – DVPP;
- pozorování vztahů mezi žáky, podpora spolupráce třídních kolektivů, monitorování

projevů RCH;
- organizace volnočasových aktivit (sportovní a kulturní činnost, školní výlety, poznávací

exkurze, společenské akce, adaptační pobyty);
- vytváření pozitivního klimatu na půdě školy;
- důsledné prosazování represivních opatření (zákaz kouření, konzumace alkoholických

nápojů, užívání a přechovávání návykových a psychotropních látek);
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- pořádání programů primární prevence interními/ externími odbornými organizacemi;
- metodické vedení, supervize/ coaching;
- pravidelné TH 1x týdně;
- pravidelná setkání vedoucích PK/MS a návazná setkání PK a MS;

Název a odborné
zaměření vzdělávání:

Předmětové komise a metodická sdružení (PK/MS) - sdílení
informací v oblasti prevence RCH

Stručná
charakteristika:

Informace o aktuální situaci v oblasti prevence RCH. Sdílení
informací z absolvovaných konferencí, schůzek s obvodním
metodikem prevence atd.

Realizátor/lektor: Mgr. Zuzana Outratová (ŠMP),
Mgr. Denisa Horáčková (VP, SPPg),
Mgr. Bc. Anna Kobrová (IP, ZŘŠ)
Mgr. Radim Kuba (SCPg),
Mgr., Bc. Běla Outratová (ředitelka ZŠ a MŠ)

Počet proškolených: 50
Počet hodin: 5-10
Termín konání: průběžně ve školním roce - viz harmonogram školního roku

2021/22

Název a odborné
zaměření vzdělávání:

PhDr. Lidmila Pekařová - komunikace a coaching

Stručná
charakteristika:

- konkrétní postupy práce
- pedagogická diagnostika a diagnostické nástroje
- kazuistika - individuální i třídní
- profesní vedení

Realizátor/lektor: PhDr. Lidmila Pekařová (seminář realizován v prostorách školy)
Počet proškolených: 50
Počet hodin: 4
Termín konání: jaro, podzim 2022

Název a odborné
zaměření vzdělávání:

SEBEZKUŠENOSTNÍ VÝCVIK KVP VE VEDENÍ TŘÍD A
SKUPIN OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE

Stručná
charakteristika:

Jádrem výcviku je osobní sebezkušenostní proces. Frekventant
se učí pracovat se zdravou i s problematickou třídou a vést
skupiny osobnostního rozvoje, a to jak klasickou formou
strukturovaných metodik, tak i pro případ nespolupracujících
tříd formou nestrukturovanou vycházející z teorie PCA podle C.
R. Rogerse. Součástí je mimo jiné i čtení psychodynamiky
skupinových procesů.

Realizátor/lektor: PhDr. Helena Vrbková (Život bez závislostí, z.s.)
Počet proškolených: 1
Počet hodin: 120
Termín konání: Říjen 2021 - červen 2022

Název a odborné
zaměření vzdělávání:

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY
PREVENCE
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Stručná
charakteristika:

Vzdělávací program, který je určen profesionálům, zabývajícím
se realizací preventivních programů ve školách. Vzdělávání je
zaměřeno především prakticky, tedy na rozvoj osobnosti
účastníka, rozvíjení sociálních dovedností, výcvik v práci se
skupinou, hledání samostatných možností řešení
problematických situací apod. V metodách výuky je preferována
kombinace bloků zaměřených na předávání teoretických
informací, workshopů s nácviky praktických dovedností a
sebezkušenostních dílen. Cíle kurzu: Prohloubit a rozšířit
vědomosti a dovednosti pro práci s dětmi s rizikem vzniku či
rozvoje RCH a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou. Připravit
ŠMP tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat
pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se ŠPZ a
institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.
Cílem kurzu je jeho účastníkům nejen rozšířit dosavadní
teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti primární
prevence rizikového chování, ale i vytvořit nástroje využitelné
pro koordinaci a spolupráci při realizaci programů primární
prevence mezi jednotlivými subjekty.

Realizátor/lektor: Prev-Centrum, z.ú.; č. j. MSMT – M27322/2019-2-894
Počet proškolených: 2
Počet hodin: 250
Termín konání: 09/21 - 06/22

Název a odborné
zaměření vzdělávání:

Mgr. Michaela Veselá - kazuistiky

Stručná
charakteristika:

- konkrétní postupy práce
- pedagogická diagnostika a diagnostické nástroje
- kazuistika - individuální i třídní
- profesní vedení

Realizátor/lektor: Mgr. Michaela Veselá – Společně k bezpečí
Počet proškolených: 50
Počet hodin: 6
Termín konání: jaro, podzim 2022

Název a odborné
zaměření vzdělávání:

Společně k bezpečí, z.s. - APLIKOVANÉ PRÁVO ve škole a
školském zařízení

Stručná
charakteristika:

Právo ve škole (aplikace právních norem v každodenní školské
praxi; práva a povinnosti žáků, rodičů, pedagogů, vzájemné
právní vztahy; dohledy, dozory; protiprávní jednání, návykové
látky aj.)
Právo ve škole – dílna (navazuje na předchozí téma, modelové
situace, ve kterých uplatníte právní znalosti a vědomosti, až se
přemění na dovednosti. Pracujeme se skutečnými případy
z denní praxe.)
Školní a vnitřní řád (pracujeme s vaším školním / vnitřním
řádem, nastavujeme pravidla, hledáme správné formulace,
odstraňujeme zbytečnosti, přidáváme důležitosti; výstupem je
upravený, nový a funkční řád.)
Výchovná opatření - (možnosti využití formálních i neformálních
výchovných opatření v takové podobě, aby byly skutečnými a
funkčními regulátory chování; funkčními modely
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výchovných opatření v některých školách v ČR – příklady dobré
praxe).

Realizátor/lektor: Mgr. Michaela Veselá – Společně k bezpečí
Počet proškolených: 50
Počet hodin: 8
Termín konání: jaro, podzim 2022

Název a odborné
zaměření vzdělávání:

Společně k bezpečí, z.s. - Komunikace

Stručná
charakteristika:

Škola a rodina (vztahy a komunikace mezi školou a rodinami
žáků – zákonný rámec, práva a povinnosti, odstraňování
komunikačních překážek, vybalancování vztahů)
Jak vést obtížný rozhovor I. (jak vést obtížný rozhovor s rodičem
žáka anebo s žákem, a to při dodržení zásad vzájemného
respektu a úcty; jak v průběhu rozhovoru nenarušit vzájemnou
důvěru, případně ji prohloubit; jak si stanovit cíl rozhovoru a jak
cíle dosáhnout).
Jak vést obtížný rozhovor II. (návaznost na „Jak vést obtížný
rozhovor I.“, trénování dovedností užitečných pro vedení
nenásilného rozhovoru.)

Realizátor/lektor: Mgr. Michaela Veselá – Společně k bezpečí
Počet proškolených: 50
Počet hodin: 8
Termín konání: jaro, podzim 2022

Název a odborné
zaměření vzdělávání:

Revitalizace sborovny

Stručná
charakteristika:

Seznámení s pojmy a okruhy: dynamika skupiny, bezpečí ve
skupině,
utváření důvěry, soudržnost skupiny. Prostřednictvím příkladů
ukázka komunikačních dovedností (efektivní a neefektivní
metody a postupy, otevřená komunikace, zpětná vazba).
Nalezení, co máme ve sborovně společného, v čem se lišíme,
důvody odlišnosti a vlivy odlišnosti na práci ve sborovně a
zároveň na práci se třídami. Nalezení a pojmenování situací ve
kterých je výhodnější "táhnout za jeden provaz" a podle jakých
pravidel se řídit. Seznámení s metodami práce se stresem či
rizikem vyhoření, vysvětlení fungování energetického hrnce a
energetických zdrojů v nás samotných. Posílení vzájemného
respektu a spolupráce ve sboru.

Realizátor/lektor: Mgr. Michaela Veselá, Mgr. Martina Grohmanová – Společně k
bezpečí, z.s.

Počet proškolených: 50
Počet hodin: 24
Termín konání: jaro, podzim 2022

Název a odborné
zaměření vzdělávání:

„Třídnické hodiny aneb Kuchařka na prevenci“

Stručná
charakteristika:

Akreditace MŠMT, č.j.: 7122/2018-1-292, ze dne 12. 3. 2018

Cílem kurzu je:
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připravit na samostatnou realizaci preventivního programu s
žáky 7.-9. ročníku (již v tomto školním roce) seznámit účastníky
kurzu s preventivním programem a jeho metodikou

poskytnout pravidelnou metodickou podporu i během šk. roku,
kdy je program realizován

předání metodiky k celé prevenci

Jedná se o souhrn osnov pro školní prevenci rizikového
chování, který vychází z principu komplexního vlivu sociálního
prostředí a modelu KAB. Nezaměřuje se jen na předávání
informací, ale také na kvalitu postojů a změnu chování. Žáci se
tedy nejenom informují o návykových látkách, ale také se
posilují sociální a komunikační dovednosti, které jsou důležité k
vytvoření jasného postoje vůči návykovým látkám.

Realizátor/lektor: Magdalena o.p.s.
Počet proškolených: 6
Počet hodin: 48
Termín konání: jaro 2022

Název a odborné
zaměření vzdělávání:

“Trénink koordinátora žákovského parlamentu I.-III.”

Stručná
charakteristika:

č.j. MSMT-20554/2014-1

Tři navazující semináře, které koordinátora parlamentu připraví
na vše potřebné.
Trénink koordinátora parlamentu I. – založení a hladké ustavení
parlamentu
Trénink koordinátora parlamentu II. – volby a sestavení
fungujícího týmu
Trénink koordinátora parlamentu III. – předávání odpovědnosti
dětem, motivace
Všechny tři semináře mají akreditaci MŠMT a jsou provázány s
metodickými publikacemi Žákovský parlament I.–III.

Realizátor/lektor: CEDU - Centrum pro demokratické učení, o.p.s.
Počet proškolených: 5
Počet hodin: 24
Termín konání: 09/21 - 06/22

Název a odborné
zaměření vzdělávání:

Série minikonferencí na aktuální témata PRCH

Stručná
charakteristika:

- metodická podpora při vedení TH
- význam diagnóz a odlišní žáci
- zábavné vyučování
- a další

Realizátor/lektor: Expertní pracovníci: ŠPP a pedagogové ZŠ K Dolům; Společně
k bezpečí - Mgr. Michaela Veselá

Počet proškolených: 50
Počet hodin: 12
Termín konání: Říjen 2021 - září 2022

DVPP v oblasti PP v průběhu školního roku dle nabídky realizujících institucí a
výběru pedagogů po konzultaci se ŠMP, souhlasu vedení školy a v souladu s PPŠ.
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Žáci/ třídní kolektivy
- projevy chování jednotlivců samostatně a ve skupině, vzájemná komunikace, spolupráce

a kooperace, sledování skupinové dynamiky
- podpora spolupráce a zdravé soutěživosti mezi jednotlivými třídními kolektivy při školních

akcích (sportovní dny, školní výstavy, adaptační pobyty a ŠvP, tematické jarmarky atd.)
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Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování
Ročník Předmět Vzdělávací

oblast
Téma Časová

dotace
Vyučujíc

í
1. Člověk a

jeho svět
Člověk a
jeho svět

Bezpečné chování, vztahy
mezi dětmi, rodinné vztahy

Průběžně TU

2. Člověk a
jeho svět

Člověk a
jeho svět

Bezpečné chování, vztahy
mezi dětmi, rodinné vztahy

Průběžně TU

3. Člověk a
jeho svět

Člověk a
jeho svět

Bezpečné chování, vztahy
mezi dětmi, týrané děti

Průběžně TU

4. Člověk a
jeho svět

Člověk a
jeho svět

Komunikace a vztahy, zdravý
životní styl- návykové kouření

Průběžně TU

5. Člověk a
jeho svět

Člověk a
jeho svět

Komunikace a vztahy, zdravý
životní styl- alkohol, kouření:
nebezpečné návyky,
nebezpečí internetu

Průběžně TU

6. Výchova
k občanství,
Výchova ke
zdraví

Výchova
k občanství,
Výchova ke
zdraví

Komunikace a vztahy,
vrstevnické vztahy, sebepojetí,
alkoholismus, nikotinismus

Průběžně Vyučující
předmětů
,TU

7. Výchova
k občanství,
Výchova ke
zdraví

Výchova
k občanství,
Výchova ke
zdraví

Vrstevnické vztahy, návykové
látky, poruchy příjmu potravy,
EMO styl a jeho nebezpečí,
intolerance, xenofobie

Průběžně Vyučující
předmětů
,TU

8. Výchova
k občanství,
Výchova ke
zdraví

Výchova
k občanství,
Výchova ke
zdraví

Vrstevnické vztahy,
intolerance, xenofobie,
počátky partnerských vztahů –
ochrana před pohlavními
nemocemi, zásady 1. pomoci
– zejména při zneužití
návykových látek;
Bezpečné používání internetu
(kyberšikana)

Průběžně Vyučující
předmětů
,TU

9. Výchova
k občanství,
Výchova ke
zdraví

Výchova
k občanství,
Výchova ke
zdraví

Mezilidské vztahy, partnerské
vztahy, rasismus, xenofobie,
právní vědomí a trestní
odpovědnost
Bezpečné používání internetu
(kyberšikana)

Průběžně Vyučující
předmětů
,TU

Témata prevence RCH se objevují průběžně i v dalších předmětech (český jazyk,
přírodopis, dějepis, chemie, fyzika, Inf) - podrobně popsáno ve ŠVP.
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Specifická prevence - MŠ

Třída Témata všeobecné primární
prevence

Získané znalosti, dovednosti a
postoje dětí

1. - 2.
Adaptace dětí na nové prostředí MŠ;
cílem je snížit až odstranit problémy
spojené s náročnými situacemi

Adaptace na nové: prostředí, kolektiv,
zvládání nových situací, spolupráce,
komunikace.

3. - 4. Posilování pozitivních vztahů v
dětském kolektivu

Vyvarování se negativních projevů, např.
posmívání, nepůjčování si hraček atp.
Umění spolupráce, vzájemné tolerance,
komunikace.

1. - 4.
Rozvoj a podpora spolupráce v
dětském kolektivu, empatie, potřeba
pomáhat druhým (dochází k řešení
konkrétních náročných situací)

Spolupráce, empatie, pomoc a
spolupráce. Osvojení si dovednosti umět
vyslechnout druhé a zároveň dokázat
asertivně vyjádřit svůj názor.

Název
programu: „Je nám krásně na světě“

Realizátor: ŠPP ZŠKD; PČR a další NNO
Počet žáků: 112
Počet hodin: 2 x 2hodinové bloky na třídu (celkem 16)
Stručná
charakteristika
programu:

PP podporuje zdravý životní styl a předchází vzniku a rozvoji RCH dětí
v MŠ
Cíle PP
podpořit u dětí zdravý životní styl
seznámit je s různými formami RCH, jeho důsledky a možnosti
předcházení a řešení RCH
Děti se seznámí např.:
se základními informacemi z oblasti RCH, důvody RCH; předcházení
RCH
s tím, jaké má RCH škodlivý vliv na lidský organismus
s tím, že ony sami jsou za RCH, zodpovědné
s nebezpečím plynoucím z manipulace s použitými jehlami a
stříkačkami, s možností nákazy závažnými chorobami
s tím, proč je důležitá existence určitých norem, předpisů a zákonů pro
možnost spokojeného života každého člena společnosti
s tím, proč je důležité braní většiny léků pouze na doporučení lékaře
s riziky nedodržování základní osobní hygieny
s různými typy potravin, které se řadí k tzv. zdravým nebo nezdravým
s podstatou přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro lidský život
s důležitostí pomoci v mezilidských vztazích
s riziky kontaktu s neznámými lidmi

Návaznost
programu na
cíle PPŠ:

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů,
dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti.
Dochází zde také k zapojení TU.

Ukazatele
úspěšnosti:

Záznamové listy/ zprávy realizátora, reflexe (vyjádřená formou
odpovídající věku dětí), TU, ŠMP

Termín: říjen – prosinec 2021, leden – červen 2022
Zodpovědná
osoba: ŠMP - Mgr. Zuzana Outratová
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Všeobecná specifická prevence - ZŠ

Třída Témata všeobecné primární
prevence

Získané znalosti, dovednosti a
postoje dětí

1.

Adaptační problémy dětí na nové
prostředí ZŠ, posilování přátelských
vztahů mezi dětmi, podpora vztahu žák
a škola, podpora vztahu pedagog a
žák, posilování sociálně vhodného
chování.

Poznávání se navzájem, vnímání
odlišností, adaptace na nové prostředí a
nový kolektiv, zvládání nových situací,
spolupráce, komunikace. Rozpoznání
sociálně vhodného chování. Respekt
k autoritě.

2.

Podpora empatického a přátelského
chování, zdravé vztahy mezi dětmi ve
třídě, spolupráce a kooperace mezi
dětmi, prevence posmívání, lhaní,
pomlouvání, vymýšlení.

Umění empatie, pěstování přátelských
vzájemných vztahů. Vyvarování se
negativních projevů. Umění spolupráce a
kooperace, vzájemné tolerance,
komunikace. Vnímání odlišností,
vzájemný respekt.

3.

Prevence posmívání, zásady
bezpečného chování, bezpečný
internet, cizí lidé a děti – svět kolem
dítěte, ekologie. Empatické chování,
potřebu pomáhat druhým (dochází k
řešení konkrétních náročných situací).

Spolupráce, empatie, pomoc a
spolupráce v kolektivu. Osvojení si
dovednosti umět vyslechnou druhé a
zároveň dokázat asertivně vyjádřit svůj
názor. Rozeznat nebezpečí na internetu.
Mít pozitivní vztah k přírodě a k její
ochraně.

4.

Atmosféra a vztahy ve třídním
kolektivu, práva dětí, podpora
tělesného, duševního a sociálního
zdraví, zdravý životní styl, zdravá
životospráva, zdravé využívání volného
času, počítač a internet.

Podpora zdravého klimatu ve třídě,
pěstování zdravé životosprávy, umění
efektivního využití a naplnění volného
času, rozpoznání nebezpečí na internetu
a závislostí, vhodná náplň volného času.

5.

Prosociální chování, přátelství, zdravý
životní styl – stres, náročné situace,
sebepoznání a sebepojetí, alkohol a
cigarety. PC hry a závislost na PC,
Internetové bezpečí – facebook a další
sociální sítě.

Pěstování pozitivní přátelské atmosféry
v kolektivu. Sebepoznání a umění
ovládat se a dobře zvládat nestandardní
a neočekávané situace, znalost a
uvědomění si nebezpečí návykových
látek, internetu.

6.

Poznávání lidí, začlenění nových žáků,
pravidla soužití třídy, zkvalitnění
vzájemné komunikace, práce
s emocemi, prevence šikany, podpora
zdravého kolektivu. PC hry a závislost
na PC, Internetové bezpečí – facebook
a další sociální sítě.

Vzájemné poznání a stmelení kolektivu,
nastavení a dodržování pravidel, umění
komunikace. Rozpoznání emocí a práce
s nimi. Uvědomění si nebezpečí
závislostí: návykových látek, internetu.
Podpora zdravého životního stylu.

7.

Posílení sebepoznání a individuality
(být sám sebou), mezilidské vztahy –
generační problémy, vztahy dívky –
chlapci, odolávání manipulaci,
vyrovnávání se s neúspěchem,
zvládání konfliktních situací, ilegální
drogy.

Rozpoznání vhodných a nevhodných
vztahů (mezi sebou, mezi generacemi),
respekt k autoritě, sebepoznání a
individualita, umění vyrovnat se i
s nepříznivými situacemi. Asertivní
komunikace a zvládání konfliktů.

8., 9.

Partnerské vztahy a sexualita, plány do
budoucna, hodnotový žebříček,
odpovědnost za svá rozhodnutí, životní
rizika, modelování a nácvik řešení
problémů, efektivní komunikace,
bezpečí.

Umění plánování. Připravenost
k sexuálnímu životu, partnerství,
rodičovství. Zdravý žebříček hodnot.
Umění učinit rozhodnutí a přijmout
odpovědnost. Práce s riziky. Zdravé
vzorce chování.
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Název
programu „Bloky primární prevence“ 1. - 9. roč

Realizátor Expertní pracovníci ŠPP
Stručná
charakteristik
a programu

Posláním PP je předcházet vzniku a rozvoji RCH u žáků ZŠ.
Cíle programu:
- zprostředkovat a poskytnout žákům takové znalosti, dovednosti a
postoje, které podporují zdravý životní styl
- pracovat takovou formou, aby tyto přednosti dokázali žáci uplatnit ve
svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnu, omezit
u žáků pravděpodobnost vzniku a rozvoje RCH, zejména užívání
návykových látek
Program usiluje o:
- rozvoj sociálních dovedností
- rozvoj komunikativních dovedností
- rozvoj schopnosti navazovat zdravé vztahy mimo rodinu
- posílení schopnosti efektivně řešit konflikty
- posílení schopnosti čelit sociálnímu tlaku
- podpoření protidrogových postojů
- zprostředkování nabídek pozitivních alternativ trávení volného času
- poskytnutí objektivních informací a vytvoření povědomí o různých
formách RCH a jejich nepříznivých důsledcích
- pozitivní změnu v životě žáků

Počet žáků 325
Počet hodin 2 x dvouhodinové bloky na třídu

Návaznost
na cíle PPŠ

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů,
dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti. Dochází zde také
k zapojení TU.

Ukazatele
úspěšnosti

Záznamové listy/ zprávy realizátorů, reflexe (vyjádřená formou
odpovídající věku dětí), TU, ŠSP

Termín říjen - prosinec 2021, leden - červen 2022
Zodpověd.
os. ŠMP - Mgr. Zuzana Outratová

Název
programu Další aktivity všeobecné primární prevence

Realizátor Pedagogové ZŠ K Dolům, Ing., Mgr. Marie Nováková, PČR, Městská
policie HMP, AISIS, Imperativ a další NNO

Stručná
charakteristik
a programu

V průběhu školního roku se žáci školy zúčastňují také preventivních
jednorázových aktivit, besed, komponovaných pořadů a soutěží dle
výběru TU a po konzultaci se ŠMP, dle aktuální nabídky institucí a
v souladu s PPŠ.

Počet žáků celá škola (437)
Počet hodin Min 4 h na třídu x 20
Návaznost
na cíle PPŠ

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů,
dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti.

Ukazatele
úspěšnosti reflexe (vyjádřená formou odpovídající věku dětí), zpětná vazba TU

Termín říjen - prosinec 2021, leden - červen 2022
Zodpověd.
os. ŠMP - Mgr. Zuzana Outratová
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Název
programu

Projekt Akademie řemesel/ Polytechnická hnízda na SOU Zelený pruh.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0007972 - OPVVV Komplexní program
rozvoje a podpory pražského školství

Realizátor SOU Zelený pruh
Stručná
charakteristik
a programu

Žáci 7. a 8. ročníku budou moci jednou měsíčně navštívit Střední odborné
učilitě Zelený pruh, kde si v rámci projektu vyzkouší různá řemesla. V
minulých letech se tato možnost setkala u žáků s velkým pozitivním
ohlasem, mnohým pomohla s výběrem budoucího povolání.
Obsah projektu polytechnických hnízd
• výuka v PH bude probíhat pravidelně 1x měsíčně po 4 hodinách (tj. 5x
za pololetí = 20 hod. pro každý celek):
• výuka žáků bude probíhat pod vedením nejen mistra, ale i učitele ZŠ,
který povede výuku žáků pod vedením mistra SŠ:
• zároveň učitelé ZŠ projdou napoprvé certifikovaným kurzem, aby takový
učitel mohl vést v budoucnu dílny na ZŠ, pokud k tomu budou vytvořeny
podmínky;
• základní škola dostane podklady pro svůj ŠVP
• projekt bude zařazen do předmětu Svět práce;
• učitel základní školy získá učebnici polytechnické výuky, která mu
poskytne návod jak realizovat výuku s dílnou i bez ní;

Počet žáků 6.-8. třídy ZŠ (40+)
Počet hodin 40h na třídu (100+)

Návaznost
na cíle PPŠ

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů,
dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti.
Dochází zde také k významnému zapojení TU. Flexibilně reaguje na
aktuální potřeby třídního kolektivu.

Ukazatele
úspěšnosti reflexe (vyjádřená formou odpovídající věku dětí), zpětná vazba TU + AP

Termín říjen - prosinec 2021, leden - červen 2022
Zodpověd.
os. ŠMP - Mgr. Zuzana Outratová

Název
programu Třídnické hodiny

Realizátor TU ZŠ K Dolům + supervize a metodická podpora expertních pracovníků
ŠPP

Stručná
charakteristik
a programu

Dle potřeb kolektivu bude realizována (ne)specifická, případně selektivní
až indikovaná preventivní hodina

Počet žáků celá škola od první třídy (16/325)
Počet hodin 1h týdně na třídu

Návaznost
na cíle PPŠ

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů,
dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti.
Dochází zde také k významnému zapojení TU. Flexibilně reaguje na
aktuální potřeby třídního kolektivu.

Ukazatele
úspěšnosti reflexe (vyjádřená formou odpovídající věku dětí), zpětná vazba TU + AP

Termín říjen - prosinec 2021, leden - červen 2022
Zodpověd.
os. ŠMP - Mgr. Zuzana Outratová
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Název
programu PČR - bezpečné chování - beseda

Realizátor PČR - nprap. Jaroslav Bican - Oddělení tisku a prevence Krajského
ředitelství policie hl. m. Prahy

Stručná
charakteristik
a programu

Základy trestní odpovědnosti dětí a mládeže.
Úvod do problematiky návykových látek + příklady ze skutečných případů
k daným problematikám;
Tísňové linky - jejich provoz a správné oznámení události.
Nebezpečné nálezy - zásady bezpečného chování při nálezu.
Krádeže, loupeže, přepadení - rozpoznání nebezpečné situace a správná
reakce na tuto situaci.
Problematika návykových látek.
Problematika šikanování - následky a odpovědnost za šikanování.
Krádeže, loupeže, přepadení - rozpoznání nebezpečné situace a správná
reakce na tuto situaci.

Počet žáků všechny děti i žáci MŠ, ZŠ (437)
Počet hodin Každá třída 1 v.h. (20)

Návaznost
na cíle PPŠ

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů,
dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti.
Dochází zde také k významnému zapojení TU.

Ukazatele
úspěšnosti reflexe (vyjádřená formou odpovídající věku dětí), zpětná vazba TU + AP

Termín říjen – prosinec 2021, leden – červen 2022
Zodpověd.
os. ŠMP - Mgr. Zuzana Outratová

a další…

Všeobecná nespecifická prevence - ZŠ
Název
programu „Adaptační pobyty a třídní přespávačky“

Realizátor interní/externí pracovníci ŠPP
Stručná
charakteristik
a programu

Systematická práce s cílovou skupinou mimo běžné prostředí, založená
na principech interaktivity a cílenosti. Důležité je hlubší vzájemné poznání
se mezi žáky, ale i s učitelem.
Prvotní aktivita v oblasti primární prevence, podpoření dobrých vztahů,
spolupráce a koheze kolektivu.

Počet žáků 325
Počet hodin Min 24 hodin/ třída
Návaznost
programu na
cíle PPŠ

Navazuje na PPŠ v oblasti vytváření pozitivních mezilidských vztahů,
dlouhodobé strategie celkové rozvoje osobnosti.
Dochází zde také k zapojení TU.

Ukazatele
úspěšnosti

Záznamové listy/ zprávy realizátorů, reflexe (vyjádřená formou
odpovídající věku dětí), TU, ŠSP

Termín říjen - prosinec 2021
Zodpověd.
os.

Pověřený vedoucí akce (ŠMP - Mgr. Zuzana Outratová; SCPg - Mgr.
Radim Kuba; TU + AP)

Název
programu

Rozvoj komunikačních a sociálních dovedností

Typ programu Interaktivní semináře - využití metod zážitkové pedagogiky
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Stručná
charakteristika
programu

Speciální a sociální pedagogové v rámci suplování či volnočasových
aktivit vstupují do tříd a realizují aktivity zaměřené na rozvoj
komunikačních a sociálních dovedností formou metod zážitkové
pedagogiky.

Realizátor SPPg, SCPg, ŠMP
Cílová skupina Žáci 1. - 9. tříd
Počet žáků v
programu

325

Počet hodin Dle potřeby a rozvrhu
Návaznost na
cíle PPŠ

Návaznost na PPŠ a dlouhodobou strategii školy – vytváření pozitivních
vztahů ve třídách, prevence šikany, rozvoj pozitivního sebehodnocení

Ukazatele
úspěšnosti

Hodnocení žáků – reflexe na konci programu

Termín V průběhu roku
Zodpověd.
os.

ŠMP - Mgr. Zuzana Outratová

Název
programu

Školní parlament

Typ
programu

Interaktivní hodiny/ setkání žákovského parlamentu

Stručná
charakteristik
a programu

Realizace žákovských aktivit a řešení potřeb otázek a odpovědí dětí
v souvislosti s běžným chodem školy;
Rozvoj demokratické domluvy, řízení a konstruktivního řešení problému.
Reprezentace školy v rámci kulatých stolů Prahy 12 a celostátních
konferencí žákovských parlamentů.

Realizátor Žákovský parlament (pod vedením koordinátorů ŽP - Kateřina Caltová)
Cílová
skupina

Zástupci třídních samospráv 5. - 9. tříd, v přenesené působnosti celá
škola

Počet žáků v
programu

18

Počet hodin 50
Návaznost
programu na
cíle PPŠ

Návaznost na PPŠ a dlouhodobou strategii školy – vytváření pozitivních
vztahů ve třídách, prevence šikany, rozvoj pozitivního sebehodnocení;
Rozvoj demokratické domluvy, řízení a konstruktivního řešení problému,
nácvik norem společenského chování a schopnost (re)prezentace

Ukazatele
úspěšnosti

Realizace setkání a aktivit, iniciovaných žáky samotnými

Termín průběžně
Zodpověd.
os.

ŠMP - Mgr. Zuzana Outratová
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Selektivní prevence - ZŠ
Název
programu

Nácvik sociálních dovedností - Podpůrná skupina mladších žáků

Typ programu Podpůrná terapeutická skupina
Stručná
charakteristika
programu

Systematická práce s cílovou skupinou mimo běžné prostředí, založená
na principech interaktivity, cílenosti a sdílené podpory. Důležité je hlubší
sebepoznání a práce s nevhodnými projevy chování.

Realizátor Mgr. Radim Kuba
Cílová skupina vybraní žáci 1.stupně ZŠ K Dolům
Počet žáků max 12
Počet hodin Min 16
Návaznost
programu na
cíle PPŠ

Navazuje na hlavní cíl PPŠ a dlouhodobou strategii školy – budování
pozitivních vztahů ve třídě a pozitivního klimatu školy. Posílení
specifických kompetencí žáků se PPO a podpora v obtížných situací,
které mohou vést ke školnímu neúspěchu a selhávání v sociálních
vztazích.

Ukazatele
úspěšnosti

Zpětné vazby podpořených žáků formou focus group

Termín říjen 2021 – červen 2022
Zodpověd.
os.

ŠMP - Mgr. Zuzana Outratová

Název
programu

Nácvik sociálních dovedností - Podpůrná skupina starších žáků

Typ programu Podpůrná terapeutická skupina
Stručná
charakteristika
programu

Systematická práce s cílovou skupinou mimo běžné prostředí, založená
na principech interaktivity, cílenosti a sdílené podpory. Důležité je hlubší
vzájemné poznání se mezi žáky s podobným okruhem obtíží vztahového
charakteru a zlepšení dovedností „učení se“.

Realizátor Mgr. Radim Kuba
Cílová skupina vybraní žáci 2.stupně ZŠ K Dolům
Počet žáků max 12
Počet hodin Min 16
Návaznost
programu na
cíle PPŠ

Navazuje na hlavní cíl PPŠ a dlouhodobou strategii školy – budování
pozitivních vztahů ve třídě a pozitivního klimatu školy. Posílení
specifických kompetencí žáků se PPO a podpora v obtížné rodinné
situaci kde hrozí školní neúspěch.

Ukazatele
úspěšnosti

Zpětné vazby podpořených žáků formou focus group

Termín říjen 2021 – červen 2022
Zodpověd.
os.

ŠMP - Mgr. Zuzana Outratová

Realizace PPP - personální zabezpečení
Jednotlivé programy jsou zpracovány tak, aby co nejvíce obsáhly místní problematiku.
Zároveň jsou připraveny zábavnou a intenzivně zážitkovou formou.

V počátku je pro děti připraven zážitkový program, zaměřený na prolomení bariér mezi
dětmi a pracovníky, vytvoření vztahů s pracovníky, a také na odhalení skupinové dynamiky
a procesů uvnitř skupiny. Vztah jen vnímán jako nezbytný nástroj pro další práci a důvěru v
komunikaci dítě – pracovník a naopak. Každé dítě si odnáší ze setkání více či méně silný
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vlastní zážitek (týkající se probíraného tématu), který je významným zdrojem poznání a
současně impulsem pro zapamatování. Zážitek je velmi důležitý v procesu učení a
zapamatování (již méně významné je to, jestli je subjektivně vnímán jako dobrý či špatný).
Činnosti a hry na programech reflektují aktuální témata jak v místě, tak v širším okolí, aby
bylo možné naplno využít tzv. Aha - efektu. Programy vytváří pro děti situace, v nichž je
třeba najít řešení, dodávají dětem dostatek příležitostí a podnětů pro vlastní realizaci.
Programy si kladou ambice napojovat se a podporovat průřezová témata v rámci
vzdělávacího programu školy. Předpokladem pro naplnění těchto ambicí je spolupráce
poradenských pracovníků s učiteli školy.

Samozřejmostí je i přímé zapojení učitelů do programu. Lektoři se zvláště zaměřují na
používání dostatečně srozumitelného jazyka pro danou skupinu tak, aby děti rozuměly
nejen po formální, ale i po obsahové stránce danému tématu. V oblasti výzkumných šetření
využíváme kvantitativních, polokvantitativních, ale i vysoce kvalitativních metod formou
online standardizovaných i nestandardizovaných dotazníků s častými volnými textovými
doplňkovými otázkami, doplněné o data z rozhovorů a konzultací poradenských pracovníků
jak se žáky a rodiči, tak i učiteli, přičemž celý obraz doplňujeme o informace vyplývající z
práce externích preventivnich organizaci pracujících s kolektivy na naší škole. Šetření
provádíme na úrovni žáků, rodičů, učitelů i poradenských pracovníku školy, a to průběžně
během školního roku. Standardizované dotazníky používáme jak z českeho prostředí
(MŠMT/NÚV) rozšířené o kvalitativní otázky (např. Kterého učitele/ žáka se bojíš a proč, co
dělá?), nebo (Čeho by si měla pan(í) učitel(ka) vice všímat), tak zahraniční (zvláště pro
psychosociální bezpečí učitelů). Navíc klademe otázky týkající se aktuálně řešených témat
(Na jaké kroužky by ses v letošním roce chtěl(a) přihlásit).

Klademe důraz na jednoduchou a zábavnou formu zpracování online dotazníkové baterie
pro žáky tak, aby bylo zodpovědné a uvědomělé odpovídání možné již i pro žáky nejmenší
a nezatížilo je více než v rozsahu 1 vyučovací hodiny. Informace z odborných šetření jsou
vraceny zpět do praxe na dvou úrovních.

A) aplikované přímo do prostředí naší školy pro práci se žáky a zaměstnanci,

B) odborné a akademické veřejnosti formou odborných přednášek a publikací, a navíc
slouží i k výzkumným záměrům akademických pracovníků. Následné předávání odborných
informací je formou frontálních přednášek, posterových přednášek, tištěných materiálů a
odborných publikací.

Programy vedou pracovníci ZŠ. V oblasti selektivní prevence jde primárně o pracovníky
poradenského pracoviště - metodik prevence, sociální pedagog.

Na úrovni všeobecné prevence doplňují tým pedagogičtí pracovníci a lektoři volnočasových
aktivit (Klub, družina). V preventivním týmu je i zástupce žáků školního parlamentu. Skrze
hlubokou znalost a úzký vztah je možné dobře působit na děti, které jsou nositeli, oběťmi,
nebo mohou být v budoucnu ohroženy nepříznivou situací. Specifičtější info naleznete v
příloze. Všichni pracovníci splňují (a vysoce převyšují) kvalifikační předpoklady pro
konkrétní aktivity. Všichni vyučující předmětů a TH splňují podmínky pro všeobecnou
prevenci a pravidelně konzultují s dalšími odborníky působícími v kolektivech - speciální
pedagogové, sociální pedagogové s ucelenými několikaletými výcviky a minimálně
magisterským stupněm vzdělání, kteří dlouhodobě pracují v preventivní oblasti na
základních školách. Výzkumnou a odbornou činnost poskytují výzkumní pracovníci z
univerzit s minimálním stupněm vzdělání Kandidát Ph.D. ve spolupráci s psychologicky
zaměřnými profesory.

Pro realizaci programů školou resp. interními pracovníky školy vidíme jako nadstandartně
přínosný úzký vztah dětí a lektorů. Zvláště evaluační a odbornou veřejnost vzdělávající část
projektu je realizována ve spolupráci týmu poradenských pracovníků ZŠ K Dolům, a jak
metodická část sběru dat, tak zvláště výsledková část je konzultována a monitorována
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výzkumnými psychologickými pracovníky Fakulta humanitních studií a Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy a podporována katedrou pracovní psychologie na University of
Ghent.

VÝSTUPY PPP
- Záverečná zpráva

- Výsledky dotazníkových šetření v tištěné formě.

- Provedené přednášky pro učitele a rodiče ZŠ
S výsledky jsou seznamováni jak učitelé, tak i rodiče a žáci samotní formou tištěných
informačních materiálů, prezentací a část o třídním kolektivu je následně probírána se žáky
v rámci TH, kde jsou žáci samotní zapojeni do plánování pro-skupinových aktivit.

Na odborné úrovni pak formou přednášek v rámci seminářů pro učitele (na Přf UK), a
příspěvků na českých pedagogických konferencích a zahraničních konferencích o lidském
chování (např. ISHE 2020 Liverpool; ICA Australia 2020; 2021 Denver; 2022 Paris; 2023
Toronto, Canada).

Opět plánujeme publikování v českých odborných pedagogických a psychologických
periodikách, např. “Prevence” (Společně k bezpečí, z.s.), “Třídní učitel” (Život bez závislosti,
z.s.).

Rodiče & komunitní akce školy
Realizujeme různé aktivity k podpoře školního klimatu, identifikace se školou, k vytvoření
pozitivního vztahu ke škole, který dává základ dobré spolupráci mezi školou, rodiči a
dítětem. Jedná se například o tematické dny, kdy si mají děti obléknout, přinést určitou věc
(např. fialový den apod.) – rodiče v tomto dětem pomáhají na přípravu a jistě pak společně
sdílejí zážitky z proběhlého dne. Každoročně škola nabízí také společné sportovní akce.
Pro rodiče plánujeme i letos Vánoční jarmark s otevřenou vánoční dílnou a další
kulturně-společenské akce…

Název programu Projektový den ZE-MĚ-MY
Typ programu Komunitní akce školy
Stručná charakteristika
programu

Neformální setkání s cílovou skupinou mimo běžné
prostředí. Příležitost pro setkání se se signifikantními
(blízkými) osobami v životech našich žáků na půdě školy.
Připomenutí národních tradic a oslava vánočních svátků.

Cílová skupina rodiče a přátelé školy
Počet hodin programu 8
Návaznost programu na
cíle PPŠ

Navazuje na hlavní cíl PPŠ a dlouhodobou strategii školy -
budování pozitivních vztahů s veřejností a pozitivního
klimatu školy. Bližší poznání se a utužení vztahu
napomáhá efektivnější komunikaci při řešení možných
problematických situací žáků.

Termín 10-11/2021

Název programu Vánoční jarmark
Typ programu Komunitní akce školy
Stručná charakteristika
programu

Neformální setkání s cílovou skupinou mimo běžné
prostředí. Příležitost pro setkání se se signifikantními
(blízkými) osobami v životech našich žáků na půdě školy.
Připomenutí národních tradic a oslava vánočních svátků.

- 24 -



Cílová skupina rodiče a přátelé školy
Počet hodin programu 6
Návaznost programu na
cíle PPŠ

Navazuje na hlavní cíl PPŠ a dlouhodobou strategii školy –
budování pozitivních vztahů s veřejností a pozitivního
klimatu školy. Bližší poznání se a utužení vztahu
napomáhá efektivnější komunikaci při řešení možných
problematických situací žáků.

Termín 15/12/2021

Název programu Multikulturní večer EDIESON
Typ programu Komunitní akce školy
Stručná charakteristika
programu

Neformální setkání s cílovou skupinou mimo běžné
prostředí. Příležitost pro setkání se se signifikantními
(blízkými) osobami v životech našich žáků na půdě školy.
Seznámení s multikulturní akcí školy.
Přednáška zahraničních stážistů.
Společenský večer s živou kapelou.

Cílová skupina rodiče a přátelé školy
Počet hodin programu 6
Návaznost programu na
cíle PPŠ

Navazuje na hlavní cíl PPŠ a dlouhodobou strategii školy -
budování pozitivních vztahů s veřejností a pozitivního
klimatu školy. Bližší poznání se a utužení vztahu
napomáhá efektivnější komunikaci při řešení možných
problematických situací žáků.

Termín 02/2022

Název programu VELETRH TŘÍDNÍCH PROJEKTŮ
Typ programu Komunitní akce školy
Stručná charakteristika
programu

- veletrh třídních projektů (žáci - rodičům) metodika
bezpečného používání digitálních technologií žáky a
pilotování její dostatečnosti a kvality

Cílová skupina žáci, rodiče a přátelé školy, škol P12
Počet hodin programu 8
Návaznost programu na
cíle PPŠ

Navazuje na hlavní cíl PPŠ a dlouhodobou strategii školy –
budování pozitivních vztahů s veřejností a pozitivního
klimatu školy. Bližší poznání se a utužení vztahu
napomáhá efektivnější komunikaci při řešení možných
problematických situací žáků.

Termín jaro-léto 2022

Konzultační činnost školy
Rodiče jsou průběžně informování v oblasti prevence RCH TU na třídních schůzkách -
učitelé vybírají témata, která jsou v daném věku a pro danou třídu relevantní a informují
rodiče, jak i oni mohou k prevenci přispívat. Informace jsou zároveň dostupné i na
webových stránkách školy, svoji sekci a konzultační hodiny tam mají: VP, ŠMP, SPPg i
SCPg. Veškeré informace a dění školy taktéž k dispozici ve školním systému Škola OnLine
a nově Google Classroom.

Vzdělávací akce školy
Rádi bychom rodiče intenzivněji zapojili a vtáhli do děje školy. To předpokládá užší
spolupráci se žákem a jeho rodinou. I v letošním školním roce nabídneme rodičům a
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přátelům školy sérii vzdělávacích programů reagujících na jejich aktuální potřeby
pořádaných poradenským pracovištěm školy.

Název programu Přednáška pro rodiče o internetovém bezpečí a rizicích
kybersvěta

Typ programu Komunitní akce školy
Stručná charakteristika
programu

Neformální setkání s cílovou skupinou mimo běžné
prostředí. Příležitost pro setkání se se signifikantními
(blízkými) osobami v životech našich žáků na půdě školy a
osvěta na téma bezpečí, zejm. v kyber světě.

Cílová skupina rodiče a přátelé školy, školy P12
Počet hodin programu 1,5
Návaznost programu na
cíle PPŠ

Navazuje na hlavní cíl PPŠ a dlouhodobou strategii školy -
budování pozitivních vztahů s veřejností a pozitivního
klimatu školy. Bližší poznání se a utužení vztahu
napomáhá efektivnější komunikaci při řešení možných
problematických situací žáků.

Termín jaro, podzim 2022

Název programu Tématické přednášky
Typ programu Vzdělávací akce školy
Realizátor Expertní pracovníci ŠPP
Cílová skupina rodiče a přátelé školy
Počet hodin programu 2x1,5h
Návaznost programu na
cíle PPŠ

Navazuje na hlavní cíl PPŠ a dlouhodobou strategii školy -
budování pozitivních vztahů s veřejností a pozitivního
klimatu školy.

Ukazatele úspěšnosti Prezenční listina, zpětná vazba účastníků
Termín jaro, podzim 2022

5. Evaluace

Kvalitativní hodnocení
ŠMP se zúčastňovala schůzek metodiků prevence a dalšího vzdělávání zajišťovaného
obvodními metodiky prevence a dalšími (viz dále). Ve školním roce většina online.

V průběhu školního roku probíhala setkání učitelů se ŠMP, kde byli učitelé informováni o
aktualitách v oblasti PRCH, setkávání byla zaměřena na jednotlivá témata PP. Učitelé měli
možnost o tématech diskutovat, reflektovat svoje zkušenosti, případně zájmu byli odkázáni
na relevantní literaturu k prohloubení znalostí v dané oblasti. PRCH provádí spolu s TU
v úzké spolupráci. Pokud je řešen komplikovanější problém, spolupracuje ŠMP s VP, SPPg,
SCPg a vedením školy, v nejzávažnějších případech potom eskaluje případy příslušným
orgánům PP. Vyšetření PPP a následné analýzy probíhají ve spolupráci s PPP Barunčina
v městské části Prahy 12, případně dalších doporučených SPC a PPP.

Pracovníci PPP i SPC naši školu, resp. své klienty ve třídách navštěvují a monitorují jejich
aktivitu v příslušných kolektivech. SPPg se zúčastňovala pravidelných setkávání SPPg a
VP, dále svolávala specifická setkání asistentů. ŠMP, stejně tak jako většina pedagogického
sboru, absolvovala několik školení zaměřených na specifika žáků se PPO, jejich integraci,
metody práce, překážky, komunikaci s nimi (ať už individuální, ve třídě či s jejich rodiči),
dále potom školení zaměřená na čtenářskou gramotnost, komunikaci a coaching, dále
potom konferencí týkajících se bezpečnosti IT – „ICT ve školství“, „Bezpečné virtuální
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prostředí školy“ a konferencí ICT 24U. ŠMP se dále zúčastnila konference „PPRCH“, „Dny
prevence“ PREVALIS.

Pokračovala spolupráce s AISIS z.ú., Osvětová beseda, Život bez závislostí, z.s., Společně
k bezpečí, z.s., Magdalena, o.p.s. a dalšími…

V MŠ jako již každoročně proběhl projekt „Zdravé zoubky“, Eko programy „Koniklec“. Žáci
navštívili dle možností akce s tématikou PRCH „Vědecký jarmark“, ve škole se uskutečnily
pro žáky i pedagogy přednášky a besedy s tématikou užívání návykových látek a obezity.
Soutěžili jsme „Bezpečně online“ a „Kraje pro bezpečný internet“ a v dalších a dalších různě
tematicky zaměřených olympiádách (D, Z, M, ČJ, IT, klokan…) a sportovních soutěží - dle
možností, event. online.

Ve škole se nám přes epidemiologický opatření podařilo uspořádat divadelních představení,
několik žákovských výstav a dalších kulturních programů (v Modřanském biografu, Husově
knihovně či tělocvičně ZŠ).

Spolu s rodiči jsme oslavili „Den Země“ a „Pálení čarodějnic“. Tradiční „Den otevřených
dvěří“ tentokrát online, „Zápis a imatrikulace prvňáčků“ i vánoční jarmark proběhly nad
očekávání všech zúčastněných. Některé třídy vyjely na týdenní ŠvP., 1. třídy na adaptační
výjezd.

Na půdě školy se pro rodiče i širší veřejnost uskutečnily odborné semináře Mgr. Michaely
Veselé, na témata „Šikana“, „Jiné dítě“, dále někteří pedagogové absolvovali její seminář
„Správní řízení“ a „Právo ve škole“, “Trénink pokročilý učitel”.

Komunikace s rodiči a veřejností probíhá kromě třídních schůzek a individuálních konzultací
zejména přes webové rozhraní, ve většině případů přímo ze stránek jednotlivých tříd.
Prezentaci školy napomáhá často i místní tisk – „Modřanské listy“.

Ve školním roce 2020/2021 škola spolupracovala s organizací Společně k bezpečí, z.s. a
mnoho programů tradičné lektorovala Mgr. Ing. Marie Nováková.

PRCH ve školním roce probíhala v souladu s PPŠ. Program všeobecné PP u nás na škole
je realizován zejména prostřednictvím bloků PP, kde je využívána práce v komunitním kruhu
a metody zážitkové pedagogiky. Každá třída má program rozdělený do několika bloků.
V souladu s PPŠ je i nadále snaha o realizaci aktivit PP interními silami, zejm. expertními
pracovníky ŠPP.

Programy PP v MŠ jsou součástí dlouhodobé strategie prevence, která probíhá od MŠ a
kontinuálně pokračuje na ZŠ až do 9. třídy. PPRCH a vytváření kladných vztahů mezi dětmi
v MŠ realizuje ŠMP a ŠP ve spolupráci s učitelkami MŠ zejm. podle projektu Kočičí
zahrada, dále potom ve spolupráci s externími organizacemi. Program PP navazuje na
ŠPP, plní jeho cíle, kterými jsou dobrá atmosféra ve škole, vztahy mezi dětmi/ žáky,
kooperace a předcházení šikaně a agresivnímu chování. Zprostředkovává dětem již od
útlého věku dovednosti a postoje, které podněcují spolupráci mezi nimi. Meritem programu
je rozvoj sociálních a komunikačních dovedností a tím posílení schopnosti předcházet
konfliktům či je řešit smírnou cestou. Všech aktivit se zúčastňují učitelky MŠ, které děti v
průběhu roku vedou. Je kladen důraz na vytváření bezpečného prostředí pro podporu
otevřenosti při nastavování a dodržování pravidel, na podporu v rozvoji zodpovědného
chování. Program je adekvátní věku dětí a také aktivity korespondují s vývojovou fází dětí
ve skupině. Lektoři pracují s metodami zážitkové pedagogiky a základní charakteristikou
programů je zařazování hravých technik přiměřených věku. Obsah i formy jsou „šité na
míru“ danému kolektivu s ohledem na přípravu na vstup do školy. Zařazeny jsou
sebepoznávací techniky, relaxační činnosti, výtvarné techniky, skupinové hry, nácvik
modelových situací, brainstorming.
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Pro žáky 1. - 3. tříd je program vytvořen kombinací metodiky Kočičí zahrada a dalších
aktivit (např. Metodika práce s dětmi na prvním stupni ZŠ od Lenky Skácelové a kol.), je
zaměřený na posílení skupinové koheze a spolupráce, na rozvoj sociálních, emočních a
komunikačních dovedností a na zdravý životní styl. Součástí je také bezpečné chování k
lidem, zvířatům, na komunikacích. Program vede k informovanosti žáků, k posílení
vhodných postojů a také k osvojení některých dovedností. Žáci se učí navazovat a budovat
vztahy, vyhodnocovat jednoduché konfliktní situace, učí se rozpoznat správné řešení a říct
ne, posiluje se sebedůvěra, samostatnost v rozhodování, tolerance.

Pro žáky 4. - 9. tříd se orientuje především na minimalizaci rizikových a podporu
protektivních faktorů a přispívá k pozitivnímu sociálnímu klimatu. Cílem jsou zdravé vztahy
ve skupině, sociální a komunikační dovednosti a dostatečná informovanost o problematice
užívání návykových látek a souvisejícím RCH.

Zjišťujeme, že s prevencí kouření a užívání alkoholu je potřeba začínat již v nižších
ročnících. Práce s lektory se dětem líbí, je méně formální než v běžném vyučování, mohou
sdělit své názory, vzájemně se poznávají v nejrůznějších situacích, učí se správně
rozhodovat. Někteří se sice občas tváří, že se nic nového nedověděli, ale opak je pravdou.
Výhodou je, že na těchto setkáních jsou se žáky TU, kteří mají možnost poznat své žáky
mimo vzdělávací proces a mohou poznat jejich povahové vlastnosti z jiného úhlu. Programy
pro jednotlivé ročníky jsou skutečně na míru, protože se lektoři předem seznamují s
klimatem konkrétní třídy. Lektory, ať už externí či interní, před hodinou upozorňuji na
současnou atmosféru ve třídě, na případný problém. Lektoři vypracovávají písemnou
zprávou zpětnou vazbu o průběhu bloku o pozitivech i nedostatcích, která je obratem
předávána TU.

I v tomto školním roce jsme spolupracovali s Ing. Mgr. Marií Novákovou a žáci absolvovali
její semináře na téma – sexualita, vztahy, klima třídy či agrese, komunikace a bezpečí. Žáci
1. stupně absolvovali neuvěřitelnou besedu s PhDr. Veronikou Válkovou.

Podpora DVPP je značně vysoká, semináře, přednášky a besedy realizují zejména experti
jako PhDr. Pekařová, PhDr. Vrbková, Mgr. Veselá.

Prevence však probíhá průběžně i v jednotlivých hodinách, zejména Člověk a jeho svět,
Výchova k občanství a ke zdraví, ale i v rámci dalších předmětů, kde se mohou dotknout
témat RCH. Učitelé využívají všech příležitostí k tomu, aby děti edukovali a rozvíjeli u nich
pozitivní volní vlastnosti.

Kvantitativní hodnocení
PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU – vzdělávací akce

AKCE počty hodin
počty
účastníků

DVPP celého sboru >150h 40
DVPP jednorázové (Kazuistiky Mgr. Veselé, Nová škola,
webináře a online verze školení a DVPP...) >1000h 40
DVPP osobnostní výcviky a kvalifikační studia (VŠ studium
6os; kvalifikace metodik prevence 1; AP 3; Trénink pokročilý
učitel 2; IGC - coaching 2) > 500h 13
Komunikace s poradenskými zařízeními (návštěvy SPC a
PPP na půdě školy) > 50h 40
PPP Besedy > 50h > 400
Pravidelné schůzky sboru > 50h 40
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REALIZÁTOŘI DVPP ZŠ K Dolům
24U s.r.o.
AISIS, z.ú.
Vzdělávací program Varianty Člověk v tísni, o.p.s.
Dyscentrum
K-centrum
Magdalena o.p.s.
MHMP
NIDV
Osvětová beseda o.p.s.
PhDr. Richard Braun, Ph.D.
Prevalis, z.s.
Společně k bezpečí, z.s.
Život bez závislostí, z.s.
CEDU
Tvořivá škola
Nová škola

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI

AKCE počty hodin
počty
účastníků

Komunitní akce školy (Rozloučení se školním rokem,
jarmarky, Imatrikulace budoucích prvňáčků, ZEMĚMY,
schůzky a konzultace se ZZ...) >100 > 500
Spolupráce s rodiči (komunitní akce školy, třídní schůzky a
konzultace, schůzky s třídními důvěrníky, schůzky SRŠ a
schůzky školské rady) >40 > 500

PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY

AKCE počty hodin
počty
účastníků

Akce žákovského parlamentu a mezivrstevnické projekty >150 >50
PPP Besedy - PČR, Drogová kriminalita a my; Sexuální a
reprodukční zdraví, Kybernetika > 50 > 400
PPP děti a žáci interní, externí >350 > 1200
PPP TH (16 tříd/ 1x týdně*40) 640 300
Pravidelné schůzky sboru (min 15) >40h 40
Třídní akce a projekty nad rámec TH >550h 300
Třídní výlety a mimoškolní akce 6x >60 dní >120
Selektivní a intervenční programy >100h >120

Volnočasové aktivity při ZŠ, MŠ Počet Počet účastníků
Školní družina, Školní klub 2 Ø 40/ aktivita
Školní kroužky a dílny 10 Ø 15/ aktivita
Projektové dny a akce s rodiči 5 Ø 200/ aktivita
CELKEM >15 > 250
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6. Seznam příloh
Příloha č. 1 Seznam použitých zkratek
Příloha č. 2 Kontakty a adresy na poradenská pracoviště
Příloha č. 3 Kontakty prevence – kontaktní informace (jména, telefony a e-maily) osob a

organizací působících v oblasti problémového chování a prevence rizikového
chování

PŘÍLOHA č.1 - SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
PPŠ Preventivní program školy RCH Rizikové chování
PP Primární prevence PPP Program primární prevence
ŠMP Školní metodik prevence NNO Nestátní neziskové organizace
PPO    Potřeba podpůrných opatření VP Výchovný poradce
SPPg Speciální pedagog SCPg Sociální pedagog
TU Třídní učitel AP Asistent pedagoga
ŠPP Školní poradenské pracoviště PPP Pedagogicko-psychologická poradna
SPC Speciálně pedagogické centrum RVP Rámcový vzdělávací program
ŠVP Školní vzdělávací program ŠvP Škola v přírodě
KMD Klub mladého diváka TH Třídnická hodina

PŘÍLOHA č.2 - webové stránky organizací majících vztah k prevenci:
www.adiktologie.cz www.alkoholmetr.cz
www.alkoholik.cz www.bezcigaret.cz
www.bezpecne-online.cz www.capld.cz/linky.php (adresář linek
důvěry)
www.clzt.cz (prevence kouření) www.dkc.cz (dětské krizové centrum)
www.drogovaporadna.cz www.drogy-info.cz
www.drogy.net www.e-bezpeci.cz
www.elisad.eu (Evropská asociace knihoven a info služeb v oblasti alkoholu a návyk. látek)
www.emcdda.eu.int www.help.eu.com (témata o kouření)
www.idealni.cz www.internetporadna.cz
www.ippp.cz www.linkabezpeci.cz
www.minimalizacesikany.cz www.mvcr.cz/prevence
www.msmt.cz  (adresář speciální školství oddíl prevence)
www.nekuratka.cz (edukativní stránka pro děti 9 - 12 let)
www.nekurte.cz www.odrogach.cz
www.plbohnice.cz/nespor www.podaneruce.cz
www.poradenskecentrum.cz www.pppinfo.cz (poruchy přijmu potravy)
www.prevence-info.cz www.prevence-praha.cz
www.prevcentrum.cz www.procnemluvime.cz
www.promilesms.cz www.protisikane.cz  (kyberšikana)
http://prvok.upol.cz  (kyberšikana) www.anabell.cz (poruchy příjmu potravy)
www.rodiceprotidrogam.cz www.romove.cz
www.saferinternet.cz  (kyberšikana) www.zuova.cz/informace/cvz/alkohol.pdf
www.sananim.cz  (problematika dětí a drogy)
www.sekty.cz www.seznamsebezpecne.cz
www.sikana.org www.teenchallenge.cz
www.SLZT.cz (společnost pro léčbu závislostí na tabáku)
www.horkalinka.cz - problematika kyberšikany
www.varianty.cz/download/pdf/texts_160.pdf (příručka pro učitele - kyberšikana)
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PŘÍLOHA č.3 - KONTAKTY A ADRESY NA PORADENSKÁ PRACOVIŠTĚ
Obvodní protidrogový
koordinátor pro  Prahu 12

Marie Vašáková Tel.: 241 470 944, +420 602 666 027
www: www.praha12.cz
email: vasakova.marie@praha12.cz

Obvodní metodik prevence
pro Prahu 11 a 12

Hellen Holečková Tel.: 272 918 682, 272 942 004
email: holeckova@ppp11a12.cz

Oddělení péče o rodinu a
děti P12

Mgr. Andrea Michalcová
vedoucí odd.

tel.: 244 028
317, e-mail: michalcova.andrea@prah
a12.cz

Pedagogicko-psychologická
poradna pro Prahu 11 a 12
(Barunčina 11, Praha 4)

PhDr. Milada Fiedlerová
psycholog

Mgr. Jitka Zemanová SPPg

Tel.: 241 772 412
www: www.ppp-modrany.cz
email: fiedlerova@ppp-modrany.cz
email: zemanova@ppp-modrany.cz

Speciálně pedagogické
centrum (SPC) Zlíchov

PaedDr. Blanka Housarová,
Ph.D., vedoucí PPP
V. Hrušková - administrativa
Mgr., Bc. Jan Uhlíř - terapeut

tel.: 222 262 014

tel.: 226 519 669, 602 271 166
tel.: 226 519 612, 730 517 526

Organizace působící v oblasti prevence projevů rizikového chování
Centrum sociálních služeb Praha - Pražské centrum
primární prevence

Tel.: 222 074 109, +420 604 724 628
email: pcpp@prevence-praha.cz

Linka bezpečí - primárně určena dětem a dospívajícím
(bezplatné volaní)

Tel.: 116 111
pomoc@linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz

Linka vzkaz domů – zaměřena zejména na děti na útěku z
domova či ústavních zařízení (bezplatné volání)

Tel.: 800 111 113, +420 724 727 777

Rodičovská linka – pomáhá řešit dospělým vých. problémy Tel.: 283 852 222
Dětské krizové centrum, o.s. – problematika syndromu
týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

Tel.: 241 484 149, +420 777 664 672

Nadace Naše dítě - nabídka pomoci týraným, zneužívaným,
handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem

Tel.: 266 727 999
email: nadace@nasedite.cz
www.nasedite.cz

DROP IN - středisko prevence a léčby drogových závislostí tel.: 222 221 431
www:www.dropin.cz

Prev - Centrum Praha
podpora aktivit dětí a mládeže v období dospívání a nabídka
pomoci v obtížných životních situacích

tel.: 242 498 335, 233 355 459
email: ppp@prevcentrum.cz
www.prevcentrum.cz

Společně k bezpečí, z.s.
komunikace a spolupráce mezi
občany a institucemi veřejné a státní
správy

Mgr. Michaela Veselá Tel.: +420 604 554 231
email: vesela@spolecnekbezpeci.cz
http://www.spolecnekbezpeci.cz

Život bez závislostí, z.s.
pracuje v oblasti PP a pomáhá řešit
situace v problematických třídách

Mgr. Petra Svetlíková Tel.: +420 773 050 840
email:
p.svetlikova@zivot-bez-zavislosti.cz ;

Ambulance dětské a dorostové adiktologie, Klinika
adiktologie 1. LF UK a VFN – specializované zdravotnické
zařízení ambulantního typu úzce zaměřené na oblast
závislostí, závislostních poruch u dětí a dorostu

Tel. 224 964 399,
email: addambulance@vfn.cz
www.adiktologie.cz

SANANIM – zajištění prevence a resocializace osob
ohrožených zdraví škodlivými návyky, nabídka komplexního
systému péče o drogově závislé

Tel. 284 825 817
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ŠKOLNÍ PLÁN PROTI ŠIKANOVÁNÍ 

ŠIKANA JE 
Záměrné ubližování - je patrný záměr ublížit nebo ponížit. 

Zacílené ubližování - útoky jsou vedeny na konkrétního žáka nebo skupinu. 

Opakování - útoky se opakují vůči oběti nebo skupině obětí. 

Nepoměr sil - viditelný nepoměr sil (nejen fyzických), oběť se nemůže efektivně bránit. 

Snižování lidské důstojnosti - přítomný prvek ponížení.  

JAK PŘEDCHÁZET ŠIKANĚ 
- Škola má ve školním řádu konkrétní a srozumitelná pravidla chování ve škole. 

- Vyučující vedou žáky k dodržování školního řádu. 

- Vyučující soustavně věnují pozornost dění ve třídách jak v hodinách, tak o přestávkách a na 
školních akcích. 

- Vyučující si všímají změn chování u dětí, pátrají po příčinách. 

- Vyučující nejsou lhostejni k informacím o nestandardních vztazích dětí mimo školu situacím v 
rodině 

- Získané informace předávají vyučující TU. 

- Vyučující výchovných předmětů se v případě potřeby věnují vztahovým problémům. 

- Závažný aktuální problém RCH (ohrožení zdraví) řeší vyučující okamžitě. 

- TU v případě potřeby řeší projevy RCH v TH  

- TU informují PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY)  
‣ vhodný ozdravný program.  
‣ ve spolupráci s TU, rodiči pátrání po příčinách 

- Vyučující chápou význam a nezbytnost primární prevence a vycházejí vstříc realizaci 
vhodných programů.  

- Všichni pedagogové se vzdělávají v oblasti šikany a práce s třídním kolektivem. 

POSTUP PŘI PODEZŘENÍ NA ŠIKANU 
- oznámit TU podezření na šikanu. 
- TU informuje PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY 
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‣ Při obdržení informace o podezření na šikanu posoudí, zda se o šikanu jedná, 
či nikoliv.  
‣ V případě výskytu šikany odhadne závažnost a formu šikany. 
‣ Ve spolupráci s vedením školy rozhodne o tom, zda situaci zvládne škola sama 

nebo zda je třeba požádat o odbornou pomoc.  
‣ Pokud usoudí, že se jedná o pokročilou šikanu, požádá o odbornou pomoc 

(PPP, Střediska výchovné péče, Školské poradenské pracoviště apod.) 
‣ Zajistí informování rodičů. 
‣ V závažných případech šikany informuje Policii ČR. 
‣ Oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují zdraví 

a bezpečí žáka. 
‣ V případě negativních dopadů na oběť doporučí zákonným zástupcům 

následnou péči odborníků – PPP, psycholog, psychiatr. 
‣ Zajistí následnou práci s celou třídou. 

- Po vyšetření události informuje TU zákonné zástupce o výsledcích 

POSTUP ŠETŘENÍ 

Počáteční šikana 
- Rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili. 

- Konzultace TU s poradenskými pracovníky ohledně strategie vyšetřování, kompetencí a 
vymezení koordinátora případu. 

- Rozhovor s obětí. 

- Rozhovor se svědky. 

- Zajištění ochrany obětem. 

- Rozhovor s agresory. 

- O všem vést písemný záznam. 

- Konzultace ŠPP s vedením školy, vyhodnocení získaných informací, stanovení dalšího 
postupu (jednání s rodiči, potrestání agresorů, svolání výchovné komise, odborná pomoc 
apod.) 

- Pozvat do školy rodiče oběti i agresorů (ne zároveň). 

- Provést zápis o jednání. 

- Vedoucí ŠPP zdokumentuje celý případ. 
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- - ŠPP se dohodne na další práci s agresory, s obětí, se třídou. 

Pokročilá šikana 
- Zvládnutí vlastního šoku a bleskový odhad závažnosti šikany. 

- Bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí. 

- Zalarmovat pedagogy na poschodí a informovat vedení školy/ poradenské pracoviště školy 

- ZABRÁNIT AGRESORŮM V DOMLUVĚ JAK VYPOVÍDAT. 

- Pokračující pomoc a podpora oběti (přivolání lékaře). 

‣ Nahlášení Policii ČR, informovat OSPOD, PPP. 

‣ Informovat zákonné zástupce jak oběti, tak i agresora. 

‣ Vlastní šetření a návrhy řešení provádí příslušná mimoškolní instituce ve 
spolupráci s poradenským týmem školy. 

‣ Vedoucí ŠPP zdokumentuje celý případ.  

‣ ŠPP se dohodne na další práci s agresory, s obětí, se třídou. 

ČEHO SE VYVAROVAT 
Přehlížení a bagatelizování agresivního a násilného chování. 

Odkazování na to, aby si oběť svoji situaci řešila sama. 

Nucení žáků k tomu, aby veřejně řekli, co viděli, čeho byli svědky. 

Vedení rozhovoru s žákem o dané situaci veřejně před ostatními. 

Nedostatečnému vyhodnocení závažnosti problému. 

KONFRONTACE OBĚTI S AGRESOREM. 

STRATEGIE PŘEDCHÁZENÍ ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI 

ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOST JE 
velmi výrazné zhoršení prospěchu 

PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI 
vyučující daného předmětu i TU průběžně sledují prospěch žáka a včas reagují na zhoršení 
prospěchu 
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ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI 
- V případě výrazného zhoršení prospěchu informuje vyučující daného předmětu TU.  

- TU se snaží zjistit důvody neúspěchu ve škole konzultací s žákem, s vyučujícím a se 
zákonným zástupcem.  

- Poté rozhodne, zda je nutné vyvolat jednání se zákonným zástupcem.  

- Pokud si to situace nevyžaduje, vyučující i TU dál monitorují prospěch žáka. 

- Je-li žák na konci prvního či třetího čtvrtletí hodnocen známkou nedostatečně, zprostředkuje 
třídní učitel vždy jednání zákonného zástupce s vyučujícím daného předmětu.  

- Zde se domluví na opatřeních, která by mohla vést ke zlepšení prospěchu žáka.  

- O průběhu a závěrech jednání včetně doporučujících postupů vedoucích ke zlepšení 
prospěchu žáka provede třídní učitel zápis, který zúčastněné osoby podepíší.  

- Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu či převzetí zápisu zákonným zástupcem žáka se 
do zápisu z jednání zaznamená. 

- Zákonný zástupce žáka bude na jednání informován o možnosti, kdy i při realizaci 
doporučených postupů nedojde ke zlepšení prospěchu žáka v daném vyučovacím předmětu 
a žák bude hodnocen v příslušném pololetí známkou nedostatečně.  

- Tato informace bude vždy obsažena v zápisu z jednání. 

 

„CO DĚLAT, KDYŽ…“  

1) … má žák neomluvenou absenci 
Neomluvená absence do 6 hodin 

• Informujte TU 

• TU pozve prokazatelným způsobem (nejlépe doporučeným dopisem) zákonného 
zástupce žáka k pohovoru do školy 

• TU upozorní zákonné zástupce na povinnost stanovenou zákonem 

• § 22, odst. 3, zákon c. 561/2004 – „zákonní zástupci dětí a nezletilých žáku jsou povinni 
zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení“, 
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• § 31, odst. 2 zákon c. 200/1990 – „přestupku se dopustí ten, kdo zanedbává péči o 
povinnou školní docházku žáka“, 

• § 22, odst. 1 zákon c. 561/2004 – „žáci a studenti jsou povinni řádně docházet do školy 
a školského zařízení a řádně se vzdělávat“ 

• TU seznámí zákonné zástupce žáka s možnými důsledky v případě nárůstu 
neomluvené absence, dohodnou se společně na dalším postupu 

• TU provede z pohovoru zápis a kopii předá zákonným zástupcům 

• TU udělí kázeňské opatření v souladu se školním řádem 

• TU předá zápis PORADENSKÉMU PRACOVIŠTI 

Neomluvená absence nad 6 hodin 
• Informujte TU, PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY 

‣ stručný záznam s vyjádřením žáka (podpis žáka) - datum, jméno žáka + 
přítomen min 1 další pedagog 

‣ ŘŠ informuje zákonného zástupce 

‣ ŘŠ pozve prokazatelným způsobem zákonné zástupce do školy  

‣ dohodne společně se ZZ další postup 

‣ Ze schůzky ZÁPIS 

‣ kázeňské opatření v souladu se ŠŘ 

Neomluvená absence nad 25 hodin 
• Informujte TU, PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY 

‣ stručný záznam s vyjádřením žáka (podpis žáka) - datum, jméno žáka + 
přítomen min 1 další pedagog 

‣ ŘŠ informuje zákonného zástupce 

‣ ŘŠ pozve prokazatelným způsobem zákonné zástupce do školy  

‣ dohodne společně se ZZ další postup 

‣ Ze schůzky ZÁPIS 

‣ kázeňské opatření v souladu se ŠŘ 

‣ OSPOD 

Metodický pokyn MŠMT c. j. 10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a 
omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví 
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2) … žák kouří v prostorách školy nebo na školních akcích 
• Vhodně odebrat - ZABRÁNIT V DALŠÍ KONZUMACI 

Žák je přistižen poprvé 
• Informujte TU 

• TU provede stručný záznam na předepsaný formulář s vyjádřením žáka (od koho má…) 

• TU udělí kázeňské opatření v souladu se školním řádem 

• TU informuje PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY 

• TU informuje zákonné zástupce 

Žák je přistižen opakovaně 

• TU informuje PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY 

‣ stručný záznam s vyjádřením žáka (podpis žáka) - datum, místo, čas, jméno 
žáka + přítomen min 1 další pedagog 

‣ ŘŠ informuje zákonného zástupce 

‣ ŘŠ pozve prokazatelným způsobem zákonné zástupce do školy  

‣ (odevzdá mu danou látku), dohodne společně se ZZ další postup 

‣ Ze schůzky ZÁPIS 

‣ kázeňské opatření v souladu se ŠŘ/ informuje OSPOD (při opakování dané 
situace, nespolupracující zákonní zástupci) 

3) … je žák přistižen při konzumaci alkoholu 
• Alkohol odebrat - ZABRÁNIT V DALŠÍ KONZUMACI 

• pokud zřejmá intoxikace/ podezření na ohrožení života - volejte záchrannou službu 
(předání látky) 

• Informujte PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY 

‣ stručný záznam s vyjádřením žáka (podpis žáka) - datum, místo, čas nálezu, 
jméno žáka + přítomen min 1 další pedagog 

‣ ŘŠ informuje zákonného zástupce 

‣ ŘŠ pozve prokazatelným způsobem zákonné zástupce do školy  

‣ (odevzdá mu danou látku), dohodne společně se ZZ další postup 

‣ Ze schůzky ZÁPIS 
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‣ kázeňské opatření v souladu se ŠŘ/ informuje OSPOD (při opakování dané 
situace, nespolupracující zákonní zástupci) 

4) … je žák ve škole pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky 
• Zajištění bezpečnosti (žáka i ostatních) 

• Zjištění zdravotního stavu 

• pokud zřejmá intoxikace – podezření na ohrožení života – volejte záchrannou službu 
(předání látky) 

• popište pouze příznaky (neříkejte však, co si myslíte, že mu je, nejsme kompetentní k 
tomu, abychom stanovovali diagnózu) 

• Pakliže není třeba lékař - volejte zákonné zástupce a trvejte na tom, aby si žáka převzali  

• pokud se nedostaví, zajistěte povinný dohled po dobu školního vyučování 

• Informujte PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY 

‣ stručný záznam … VIZ VÝŠE 

5) … naleznu alkohol v prostorách školy 
• NETESTOVAT danou látku 

• Ihned informovat PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY 

• Provést stručný záznam  - předat/ uložit nález 

‣ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ mapuje situaci ve škole 

6) … naleznu alkohol či jinou NL u žáka 
• NETESTOVAT danou látku 

• Při podezření na intoxikaci neznámou látkou - přivolat lékaře (látku mu odevzdat) 

• Informujte PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY 

• stručný záznam s vyjádřením žáka (podpis žáka) - datum, místo, čas nálezu, 
jméno žáka + přítomen min 1 další pedagog 

• ŘŠ informuje zákonného zástupce … VIZ VÝŠE 

7) … nález OPL ve škole 
• Netestovat danou látku 

• Za přítomnosti dalšího pracovníka uložit do obálky,  
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• Obálku zalepte a označte - datum, čas, místo nálezu 

• Informovat PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY 

‣ ŘŠ dá do trezoru 

‣ informuje PČR 

8) .. se žák svěří s užíváním návykových látek 
• Nevyhýbat se rozhovoru (nabídnout radu a pomoc) 

• Informovat PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY 

‣ ŠMP, VP se obrátí na relevantní služby 

‣ ŘŠ informuje zákonné zástupce (s vědomím žáka) 

9)  … rodič hledá ve škole radu, jak řešit problémy s návykovými látkami 
• Respektovat specifika každého případu 

• Informovat PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

‣ ŠMP, VP poskytne informace o dostupných službách 

‣ ŠMP,VP doporučí poradenství 

‣ Domluvit se na společných krocích (poradenský systém školy) 

10) … krádež 
• Stručný záznam na základě výpovědi poškozeného  

• PŘEDAT PORADENSKÉMU PRACOVIŠTI 

‣ ŘŠ věc ohlásit PČR 

‣ ŘŠ pokud je znám pachatel - hlásit na OSPOD 

11) … vandalismus 
• Vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka 

• Viník znám - škola může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody 

• PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

‣ Pokud nedojde k dohodě o náhradě, lze vymáhat soudní cestou 

12) … ozbrojený útok ve škole 
• UTÍKEJ – Dostaňte se do bezpečí, utečte z dosahu útočníka (zapomeňte na nácvik 

evakuace při požáru!!!).  
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• Nevracejte se pro věci! 

• SCHOVEJ SE/ZAMKNI SE 

o Když nemůžete utéct, schovejte se do nějaké místnosti a v té se uzamkněte a 
zabarikádujte (když nemáte klíč, můžete udělat barikádu ze stolů, židlí a skříní.  

o Zatáhněte žaluzie, lehněte si na zem, abyste byli co nejméně zranitelní 
případnou střelbou skrz dveře.  

o Buďte co nejvíce potichu, pokuste se všechny zklidnit,  

o ztlumte mobilní telefony. 

• Nikomu neotvírejte, s nikým nemluvte přes dveře (útočník se může vydávat za 
zraněného kamaráda, záchranáře apod.), útočníka neprovokujte a nesnažte se být za 
hrdinu. 

• VARUJ – Pokud můžete, oznamte na tísňovou linku, kde jste a co se tam děje. 

• BRAŇ SE – V případě, že jste učinili všechny výše popsané kroky a útočník se i přesto 
k vám dostal, udělejte vše pro vaši ochranu. 

13) … CAN (týrání, zneužívání, zanedbávání) 
• Řeší ŠMP s VP, ŠP, TU, se školským poradenským zařízením, pediatr, OSPOD, PČR 

• Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník v paragrafech 364 až 368 
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 

Sexuální zneužívání = každé nepřiměřené vystavení dítěte sexuálnímu činu nebo chování, 
které vede k uspokojování potřeb zneuživatele. 
Pohlavní zneužívání je závažným trestným činem proti lidské důstojnosti, na který se vztahuje 
povinnost překazit jej (v souladu s trestním zákoníkem). Překazit znamená, že zabráníte 
páchání nebo dokončení takového jednání (oznámit orgánům činným v trestním řízení). 

DÍTĚ SE MI SVĚŘÍ OSOBNĚ 

• seznámit s tím PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY !co nejužší okruh dalších osob! 

• pokud se zneužívání dopouští rodič, není žádoucí informovat ho o tom, že se vám dítě 
svěřilo 

• komunikovat s dítětem ALE podrobnější vyšetřování nechat na psychologovi/ PČR 

• vhodně dítěti sdělte, že skutečnost musíte ohlásit na PČR 

• oceňte dítě, že za vámi přišlo a ujistěte ho, že pro ně uděláte všechno, co je ve vašich 
silách 
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• jestliže dítě nechce, abyste věc ohlásili, situaci konzultujte s odborníkem, ale od 
oznámení události vás to nesmí odradit 

• PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY O 

‣ PČR 

ZJISTÍM TO Z NĚJAKÉ ŠKOLNÍ ANKETY/ DOTAZNÍKU 
• Navažte o přestávce nebo po vyučování rozhovor  

!Tak, abyste nebudili nežádoucí pozornost.  
!Nevyslýchejte ho a nepodsouvejte mu své názory, nechejte ho volně vyprávět.! 

• Jestliže vám dítě potvrdí vaši domněnku, postupuje viz výše.  

DOZVÍM SE TO OD SPOLUŽÁKŮ NEBO Z JINÝCH ZDROJŮ 
• Prostředníkovi řekněte, že je důležité, aby za vámi přišlo zneužívané dítě samo.  
• Pokuste se s dítětem navázat rozhovor, ale do ničeho ho nenuťte. 
• Nevyšetřujte a nijak nepátrejte. … postupuje viz výše. 

DÍTĚ JE OBĚTÍ SEXUÁLNÍHO NAPADENÍ 
• Jestliže se stalo obětí napadení cestou do školy a útočníkem je neznámá osoba, 

urychleně vše oznamte —> VEDENÍ ŠKOLY/ PORADENSKÝM PRACOVNÍKŮM —> 
PČR, —> rodičům —> NÁSLEDNĚ OSPOD.  

• CHOVEJTE SE PEVNĚ A JEDNOZNAČNĚ A DÍTĚ NEOPOUŠTĚJTE AŽ DO 
PŘÍCHODU RODIČŮ.  

• ze zákona povinnost obrátit se na orgány činné v trestním řízení, zákon určuje 
školskému zařízení za povinnost nahlásit tuto skutečnost obecnímu úřadu, TEDY 
OSPOD 

ZNEUŽIVATELEM JE NĚKDO Z RODINY 

Je třeba postupovat v souladu s pokyny orgánů činných v trestním řízení a těmito pokyny se 
řídit. 
• Rozhovor s žákem viz výše 

• PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY 

‣ rodič, (pakliže není pachatel), může situaci ujasnit 

‣ odborník 
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14) … sexuální rizikové chování 
 
KAŽDÉ SDĚLENÍ DÍTĚTE BERTE VÁŽNĚ 

• lze řešit na půdě školy 
• PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY 

‣ PPŠ zprostředkuje kontakt rodičů se specializovaným pracovištěm, které 
nabízí psychologické, terapeutické a poradenské služby rodinám a jejich 
jednotlivým členům nacházejícím se v obtížné životní situaci. 

‣ Poradit se s odborníkem  
‣ Upozornit rodiče a nabídnout jim návštěvu odborníka (pediatr, sexuolog, 

gynekolog, androlog či urolog).  
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