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1. ÚVOD 

Školní preventivní program slouží jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní 
systémový prvek v realizaci preventivních aktivit. Jeho hlavním úkolem je seznamovat žáky, 
pedagogy, rodiče s problematikou sociálně patologických jevů, preventivně působit na žáky, 
zkvalitňovat klima a prostředí školy, spolupracovat s rodiči, využívat nových metod, 
nabídnout žákům se zúčastnit různých zájmových i mimoškolních aktivit, vést žáky k tomu, 
aby si dokázali vytvořit kvalitní hodnotový žebříček.   
   
Uvědomujeme si, že nárůst rizikového chování včetně zneužívání návykových látek v 
populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem a děti patří k 
nejohroženější skupině. Proto klademe na primární prevenci velký důraz. Snažíme se 
poskytnout žákům co nejvíce informací o dané problematice, podaných přiměřeně věku žáků 
a na toto téma s nimi hovořit i na neformální úrovni. Primární prevence je tedy zaměřena na 
osvětu všech žáků naší školy, respektuje jejich věk a osobností zvláštnosti. 
 
Minimální preventivní program je vydán na základě Metodického pokynu k primární prevenci 
sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (MŠMT 
ČR č.j.:20 006/2007/51), Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MŠMT – 21149/2016) 
 
2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY   

Naše škola se nachází ve Středočeském kraji, v klidné části města Český Brod. 

Škola sídlí ve třech objektech: 
- hlavní budova se nachází v Žitomířské ulici č. p. 1359, ve které se vyučovali žáci základní 
školy, základní školy speciální, žáci praktické školy dvouleté a žáci praktické školy jednoleté – 
budova je majetkem Středočeského kraje s právem hospodaření Základní školou a Praktickou 
školou, Český Brod, Žitomířská 1359 

- v budově sociálního zařízení Zvoneček Bylany, poskytovatele sociálních služeb, se sídlem v 
Českém Brodě, ul. Pod Malým vrchem 1378, kde má škola umístěny dvě třídy – třídu základní 
školy speciální a třídu základní školy jednoleté – v objektu má škola na základě sepsané 
smlouvy k dispozici 2 místnosti s příslušenstvím. 

- v budově v areálu nemocnice má škola Žižkova 507, budova C, Český Brod má škola 
pracoviště pro realizaci tranzitního programu – 2 tréninkové byty a školní tréninkovou 
kavárnu Tranzit Café s přípravnou. Zde pobíhá výuka především žáků střední školy.  

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 má tyto součásti:  
 Základní škola speciální 
 Základní škola 
 Praktická škola dvouletá 
 Praktická škola jednoletá 
 Školní družina 
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Ve školním roce 2022 /2023 má škola v 15 třídách 71 žáků  

 4 třídy základní školy speciální – 19 žáků 

 6 tříd základní školy  – 45 žáků   

 5 tříd střední školy – praktické školy dvouleté a praktické školy jednoleté– 25 žáků  

Školní vzdělávací program Základní školy a Praktické školy, Český Brod, Žitomířská 1359 má 
celkem pět samostatných ŠVP určených pro jednotlivé stupně a typy školy. Toto členění 
vychází ze struktury školy, která se skládá ze základní školy zřízené podle § 16, odst. 9 ŠZ, 
základní školy, základní školy speciální a střední školy – praktické školy dvouleté a praktické 
školy jednoleté. 

 Učíme se pro život 2 – ZŠsp (díl A a B) je vypracovaný pro vzdělávání žáků se středně 
těžkým a těžkým mentálním postižením má 2 díly – podle těchto vzdělávacích 
programů jsou vzděláváni žáci základní školy speciální. 

 Učíme se pro život 3 - ZŠ pro vzdělávání žáků všech devíti ročníků základní školy, část 
žáků školy je vzdělávána podle upravených minimálních výstupů RVP ZŠ, určených 
žákům s lehkým mentálním postižením. 

 Učíme se pro život 4 – SŠ pro praktickou školu dvouletou (střední škola) 
 Učíme se pro život 5 – SŠ pro praktickou školu jednoletou (střední škola) 

Škola se pravidelně prezentuje na mimoškolních akcích, kde jsou naší žáci mimořádně 
úspěšní. O Vánocích a Velikonocích žáci představují vlastní výrobky přímo ve škole a v těchto 
dnech je možné si prohlédnout i prostory školy.  
Do výuky jsou zařazovány efektivní metody – kooperativní a projektové vyučování, využívají 
se informační a komunikační technologie. Věnujeme se problematice environmentální 
výchovy, vzdělávání a osvětě, práci s výpočetní a komunikační technikou, sociálnímu a 
kulturnímu rozvoji žáků. 
 
3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 
Ve škole funguje promyšlený monitorovací systém problémového chování žáků, který 
spočívá v odhalování nežádoucího rizikového chování ve škole nebo na školních akcích 
(šikana, agresivita, záškoláctví, alkohol, kouření, jiné závislosti, slabý prospěch, neplnění 
školních povinností, ničení majetku školy apod.). Je založen na spolupráci školního metodika 
prevence, výchovného poradce, třídních učitelů a ostatních pedagogických pracovníků školy. 
Cílem je podchytit problémové žáky a pomoci jim v řešení jejich problémového chování tak, 
aby nedocházelo k vyhrocení konfliktních situací a k narušování optimálního sociálního 
klimatu ve třídě a škole.  
Na základě informačních kanálů, kterými jsou sociální sítě, okolí školy, informace od učitelů, 
informace od rodičů, informace od žáků, sociometrické šetření klimatu tříd a výskytu projevů 
rizikového chování, nastavujeme preventivní program hlavně na podporu zdravého životního 
stylu, zlepšování a udržování vztahů v kolektivu.  
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3.1. RIZIKOVÁ MÍSTA VE ŠKOLE 
 
Všichni žáci a zákonní zástupci žáků jsou na začátku školního roku seznámeni se školním 
řádem, se směrnicí BOZP. 
Ke krizovým místům školy patří: 
V rámci předcházení projevům rizikového chování se snažíme eliminovat počet míst, kde by k 
nim mohlo skrytě docházet.  

• Mezi riziková místa je nutno obecně zařadit WC a umývárny (v jednotlivých podlažích 
školy). Ve všech uvedených prostorách jsou určeny dozory, které vykonávají 
pedagogičtí pracovníci. 

• Suterén školy – dílny, kabinety. Tento prostor je zabezpečen vstupními dveřmi, 
všichni pedagogičtí pracovníci školy důsledně dbají na uzavírání tohoto prostoru. Žáci 
mají přístup do tohoto prostoru pouze v doprovodu pedagoga. 

• Prostory šaten – seskupování žáků, obtížnější kontrola, je zde vykonáván pedagogický 
dohled. 

• Toalety – setkávání žáků v nekontrolovatelném prostoru. Prostory před toaletami 
jsou o přestávce kontrolovány pedagogickým dozorem, v hodině jsou žáci uvolňováni 
jednotlivě, žáci základní školy speciální v doprovodu asistenta pedagoga. 

• Prostory před budovou školy všichni žáci byli poučeni o bezpečném chování před 
budovou školy.  

Rozpis dozorů je vyvěšen ve sborovně a na jednotlivých podlažích školy. 
 

3.2. NAŠI ŽÁCI – RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 
 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, s různým stupněm mentálního postižení, s 
kombinací mentálního postižení s autismem, smyslovými a tělesnými handicapy, 
kombinovaným postižením více vad. 
Žáci z méně podnětného sociálně-kulturního prostředí.                                                                                       
 

U těchto žáků se rizikové chování projevuje zejména v těchto oblastech: 
• absence pocitu zodpovědnosti za vlastní zdraví 
• rizikové užívání či budování návyku na mobilním telefonu, internetu, sociálních sítích  
• nedostatečnost v oblasti sociální komunikace  
• naivita našich dětí – kritické myšlení 
• nedostatečnost v oblasti finanční gramotnosti 
• sebeovládání, autoregulace 
• nedostatečná ochrana dětí před tolerovanými návykovými látkami 
• špatné řešení krizových situací     

                                                                                     

Problémem jsou v současné době na naší škole občasné případy agresivity mezi žáky. Někteří 
žáci se neuctivě chovají k dospělým osobám ve škole. Celkově se ale počet žáků s kázeňskými 
postihy mírně snižuje.  
Vyskytují se i problémy se skrytým záškoláctvím. Někteří rodiče dětem omlouvají takřka vše. 
Omlouvání hodin budeme nadále pečlivě sledovat. 
Z nestandardního typu našich žáků a jejich omezené míry samostatnosti vychází jako riziková 
oblast záškoláctví, agresivní projevy v kolektivu, malá schopnost vyhodnocení nebezpečné 
situace v reálném životě i ve virtuálním světě. 
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Školní preventivní program představuje aktivity ve všech oblastech prevence rizikového chování 
u dětí a mládeže: návykové látky, rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, alkohol, 
šikana, kyberšikana, homofobie, extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus, vandalismus  
Záškoláctví, krádeže, tabák, netolismus, sebepoškozování, rizikové sexuální chování, příslušnost 
k subkulturám, domácí násilí, hazardní hraní 
  
 
4. LEGISLATIVNÍ VÝCHODISKA 
 

Při tvorbě preventivního programu se vycházelo z těchto dokumentů:  
 

• Úmluva o právech dítěte vyhlášeno ve Sbírce zákonů č. 104/1991 
• Postavení Úmluvy o právech dítěte v právním řádu ČR je dáno článkem 10 ústavního     
• zákona č. 1/1993 Sb. Ústavy ČR 
• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;  
• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 

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

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;  

• Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů;  

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;  
• Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;  
• Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi;  
• Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů;  
• Zákon č. 40/2009 Sb., trestním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 
• Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů;  
• Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů;  
• Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů;  
• Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.  
• Vyhláškou č.197/2016 Sb. – vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o 

poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve 
znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 
žáků nadaných.  

• Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů;  

• Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 
• MŠMT č.j.: 21291/2010-28  
• Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků 

a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 20 006/2007-51;  
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• Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, 
čj. 14 423/99-22;  

• Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských 
zařízení, č. j. 24 246/2008-6  

• Metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, žáků a studentů ve 
školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy, čj. 37 014/2005-25;  

• Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 
šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MŠMT – 21149/2016) 

• Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z 
vyučování, prevenci a postihu záškoláctví; č. j. 10 194/2002-14;  

• Metodické doporučením MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v 
rámci řešení rizikového chování žáků, č. j. MSMT-43301/2013;  

• Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 

2019-2027 

 

5. PORADENSTVÍ, PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
 
Školní poradenské pracoviště 
 
Školní metodik prevence 
Metodické a koordinační činnosti 

• Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy. 
• Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci 

záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, 
prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších 
sociálně patologických jevů. 

• Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence 
sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní 
práce s třídními kolektivy apod.). 

• Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně 
patologických jevů. 

• Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních 
prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto 
procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou 
přijímání kulturní a etnické odlišnosti. 

• 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 (poradenskými, 
terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), 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. 
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•  Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního 
metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. 

 
Informační činnosti  

• Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických 
jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární 
prevence pedagogickým pracovníkům školy. 

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

• Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence 
sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné 
péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní 
organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, 
instituce i jednotliví odborníci). 

•  
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. Metodik prevence spoluvytváří minimální 
preventivní program, podílí se na jeho realizaci, komunikuje s učiteli v oblasti 
primární prevence. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární 
prevence, koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických 
jevů. 

 
Konzultační hodiny: pondělí 8:00 – 8:45 hod. a 11: 40 – 14: 00 hod., čtvrtek 10:00-11:30 hod. 
v naléhavém případě kontaktovat metodika prevence či třídního učitele  
nástěnka u sborovny 
nástěnka ve vestibulu školy 

 
Výchovný poradce (ve vztahu k primární prevenci): 
 

• spolupracuje se školním metodikem prevence při zachycování varovných signálů, 
podílí se na realizaci Preventivního programu školy a na pedagogické diagnostice 
vztahů mezi žáky 

• koordinuje společně s metodikem prevence aktivity školy v oblasti prevence. 
• zaměřuje se na žáky, kteří jsou ohroženi v svém vývoji, sebe pojetí, komunikací s 

druhými apod.  
• navrhuje opatření, navrhuje řediteli školy svolání výchovné komise 
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• vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o možnostech odborné péče, 
jedná se sociálním odborem. 

• komunikuje se zákonnými zástupci 
 
Konzultační hodiny: pondělí 8:00 – 8:45 hod. a 11: 40 – 14: 00 hod., čtvrtek 10:00-11:30 hod.  
v naléhavém případě kontaktovat metodika prevence či třídního učitele  
nástěnka u sborovny 
nástěnka ve vestibulu školy 
 
Pedagogové se v rámci výuky věnují rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, 
provádějí průběžnou diagnostiku třídy a žáků, na pedagogických radách hodnotí uplynulé 
období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči 
svých žáků jak prostřednictvím třídních schůzek, tak i individuálních konzultací i jiných 
případných osobních setkání 

Ředitel školy  
• Je přímo zodpovědný za prevenci a za řešení zjištěných projevů rizikových forem 

chování.  
• Vytváří podmínky pro předcházení rozvoje rizikového chování zejména – 

zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na primární 
prevenci rizikového chování, koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným 
vyhodnocováním Preventivního programu školy. 

Třídní učitel (ve vztahu k primární prevenci): 

• spolupracuje se školním metodikem prevence při zachycování varovných signálů, 
podílí se na realizaci Preventivního programu školy 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 ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních 
interakcí mezi žáky třídy, 

• zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem 
spolupráce školy se zákonnými zástupci nezletilých žáků třídy, 

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

Pedagogičtí pracovníci (ve vztahu k primární prevenci): 

• se v rámci výuky věnují rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, 
provádějí průběžnou diagnostiku třídy a žáků, 

• na pedagogických radách hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, 
navrhují opatření. 

 

Na tvorbě a realizaci PPŠ se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy (školní metodik, 
výchovný poradce třídní učitelé, ostatní učitelé, vedení školy). Koordinace tvorby a kontrola 
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realizace patří k povinnostem školního metodika prevence. O průběhu naplňování PPŠ 
informuje školní metodik prevence vedení školy a spolu s ním pravidelně vyhodnocuje 
aktuální situaci ve škole. 

7. METODY PRÁCE 

V rámci vzdělávací činnosti budou kromě tradičních metod práce využívány metody další: 
• řízená diskuse se žáky nad současnými společenskými problémy v rámci jednotlivých 

předmětů 
• samostatné práce žáků (výtvarné, slohové práce, referáty, práce s tiskem a 

internetem) 
• projektové vyučování 
• skupinová práce ve třídě 
• exkurze, poznávací zájezdy 
• individuální přístup k žákům  
• poradenská činnost ŠPP 

 

8. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY ŠKOLY 

Každý vyučující ve škole je seznámen s Preventivním programem školy (pedagogická rada, 
web). Když se ve třídě objeví nějaký závažný problém, nahlásí ho třídní učitel řediteli školy. Je 
svolána výchovná komise – ředitel, výchovný poradce, metodik prevence a konkrétní třídní 
učitel a poradí se o postupu řešení problému. Vždy je sepsán zápis z porady. Ostatní 
pedagogové jsou s postupem řešení problému seznámeni na pedagogické radě. 

 

9. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ  

Všichni pedagogičtí pracovníci si své vzdělání neustále doplňují. Využíváme nabídek 

Středočeského kraje a různých jiných organizací, které přichází s novými a zajímavými 

semináři pro pedagogy. Z nabídek zasílaných škole je každoročně připraven plán školení, 

seminářů, přednášek, odborných výcviků a dalších aktivit. Dle seznamu aktivit si pedagogové 

vybírají akce, kterých se zúčastní, následně zpracují jejich hodnocení a seznámí se závěry 

ostatní kolegy. Vyučující se vzdělávají také v oblasti hudební výchovy, výtvarné výchovy, 

pracovní výchovy, fyziky, matematiky. 

 

10. VNITŘNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE ŠKOLY 

Informační nástěnka 
V přízemí hlavní budovy školy a u sborovny jsou umístěny nástěnky sloužící předávání 
informací z oblasti výchovného poradenství a primární prevence. 
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Třídnické hodiny 

Ve třídách pravidelně probíhají třídnické hodiny. Jejich cílem je pomoci řešit osobní 
problémy žáků, problémy ve třídním kolektivu a problémy s rizikovým chováním žáků. 

Školní knihovna 
Ve školní knihovně, u metodika primární prevence je k dispozici odborná literatura a DVD 
pro žáky, pedagogy i rodiče s problematikou primární prevence rizikového  

Škola zajišťuje poradenskou službu, zprostředkovává informace (kontaktní adresy) o 
institucích a odbornících, kteří v oblasti protidrogové prevence a ostatního rizikového 
chování v regionu působí. 

 

11. VNĚJŠÍ INFORMAČNÍ ZDROJE ŠKOLY 

Na zajištění osvětové a poradenské činnosti při primární prevenci i při řešení aktuálních 
problémů, diagnostiky a výzkumů se podílejí: 

Pedagogicko-psychologická poradna Kolín, Jaselská 826, 280 02 Kolín 
Mgr. Věra Vavřinová – Oblastní metodik primární prevence  
Tel.: 321 722 116 vavrinova@pppsk.cz 
 
Pedagogicko-psychologická poradna Český Brod, při ŽŠ Český Brod, Žitomířská 885 
Žižkova 507,  282 01 Český Brod (budova C, 2. patro). 
tel.: 734 152 689,  
Mgr. Veronika Lancová, e-mail: lancova.v@zszitomirska.info 
 
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje 
Sokolská 1313, 282 01 Český Brod 
Tel.: 420 321 623 887 
 
Speciálně pedagogické centrum Kolín 
Ředitelka: Mgr. Ladislava Vavrincová 
Vedoucí: Mgr. Lenka Radoměřská – speciální pedagog 
Adresa: Kutnohorská 179, Kolín IV, 28002 
Tel: 321 729 600, 321 713 144 
 
Policie ČR 
 
Odbor sociálních věcí a školství 
Městský úřad Český Brod – Nám. Arnošta z Pardubic 56, 28201 Český Brod, 
vedoucí odboru, sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 
Bc. Martina Fejfarová, DiS. Tel: 321612126,  603878418 
fejfarova@cesbrod.cz 
 
LECCOS, z. s. 

mailto:vavrinova@pppsk.cz
mailto:lancova.v@zszitomirska.info
mailto:fejfarova@cesbrod.cz
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Náměstí Arnošta z Pardubic 31 
282 01 Český Brod 
 
Odbor školství Středočeského kraje 
Ing. Hemerková Pavla 
primární prevence 
 Tel. : 257280314 
hemerkova@kr-s.cz 
 
Okresní státní zastupitelství Kolín 
 
Základní umělecká škola (volnočasové aktivity). 
 
Město Český Brod 
 

11. VÝCHODISKA A CÍLE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

11.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PROGRAMU 

Základním principem prevence rizikového chování je vychovávat dětí ke zdravému životnímu 
stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti. Škola vytváří tento 
program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci 
preventivních aktivit, program je nejméně jednou ročně vyhodnocován, sleduje se účinnost, 
průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit. Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a 
žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit a bude respektován jeho názor, jeho potřeby. 
Učitel se zajímá o žáka, podněcuje dialog. Při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci s 
žákem, s rodičem, širší rodinou, ostatními pedagogy, výchovným poradcem atd. Na základě 
dosažení dohody o společných cílech a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře 
žáka. 

11.2. DLOUHODOBÉ CÍLE 

• bezpečné a přátelské klima uvnitř školy 
• pozitivní mezilidské klima na úrovni celé školy (zahrnující celou – vztahovou síť školy: 

žáci, rodiče, učitelé, pedagogové, veřejnost, odborná veřejnost) 
• minimalizace šikany, kyberšikany a všech forem rizikového chování 
• dostupná, fungující a využitelná nabídka pomoci a podpory pro žáky, pedagogy i 

rodiče, kteří se dostávají do těžkostí souvisejících či prolínajících se s prostředím školy 

11.3. KRÁTKODOBÉ CÍLE 

Krátkodobé cíle (školní rok 2021/2022):  

• Usilovat o dobré vztahy žáků mezi sebou, čímž předem zabráníme šikaně na škole. 
Vytvoření třídních pravidel 

• Snížit počet nežádoucích patologických jevů na naší škole -prevence ve třídách. 
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• Zapojovat žáky do soutěží a akcí organizované školou – žáci se naučí pozitivně vnímat 
a vážit si sebe samých. 

• Snižovat záškoláctví, pomocí neustále kontroly a spolupráce s rodiči 
• Pravidelné třídnické hodiny ve třídách základní a střední školy zaměřené na 

posilování třídního kolektivu a vzájemných vztahů ve třídě. 
• Výkaznictví třídnických hodin v rámci prevence. 
• Podpora třídních učitelů při práci s třídním kolektivem. 
• Náměty pro vedení třídnických hodin v rámci závazného ošetření jednotlivých oblastí 

(v rámci individuálních konzultací s TU, AP, ŠMP, VP). 
• Realizace preventivních programů pro třídy druhého stupně základní školy a praktické 

školy dvouleté, výběr příslušných preventivních programů mají v kompetenci třídní             
učitelé ve spolupráci se ŠMP, kteří nejlépe znají své žáky a znají potřeby třídy. 

• Vzájemné hospitace – náměty, postřehy při práci s třídními kolektivy, výměna 
zkušeností. 

• Úzká spolupráce učitelů se členy ŠPP jak na úrovni konzultační, tak intervenční. 
• Průběžné informování pedagogů ohledně prevence a její zavedení do praxe běžného 

života školy. 
• DVPP – podpora pedagogických pracovníků v získávání nových informací v rámci 

prevence. 
• Aktivní podpora začínajících učitelů i těch, kteří řeší nějaký problém. 
• Realizace projektu Systémová podpora škol s vyšší koncentrací žáků z odlišného 

sociálně-kulturního prostředí“ – 5. tříd. 

 

12.KONKRÉTNÍ MOŽNOSTI PREVENCE PRO JEDNOTLIVÉ PRVKY VZTAHOVÉ SÍTĚ ŠKOLY 

12.1. 
 PRO ŽÁKY: 

• Pravidelné třídnické hodiny. Na prvním stupni probíhají třídnické hodiny se 
především formou komunitních kruhů, kde se rozvíjí vzájemná komunikace, 
podporuje soudržnost třídy a zdravé klima. Na druhém stupni v třídnických hodinách 
probíhá jak preventivní činnost, tak i intervenční aktivity zaměřené na řešení 
aktuálních problémů ve třídě. Žáci se podílí na obsahu třídnických hodin – přináší 
témata, spolurozhodují o aktivitách, v diskuzi s třídním učitelem. 

• Zpětná vazba pro žáky, důraz na porozumění pravidlům. Zaměření se na smysl a 
fungování formálních i neformálních pravidel (třídní pravidla, školní řád).  

• Interaktivita řešení – po prvním (méně vážném) incidentu rozhovor s TU, při 
opakování či prvním vážnějším incidentu i se členem ŠPP, TU a rodiči, pokud se 
nenajde společné řešení s rodiči v případě opakování vážného přestupku pak již 
ohlášení na OSPOD a jednání za jeho účasti 

• Aktivní absolvování konzultací se ŠP či u dalších institucí by mělo být vnímáno 
pozitivně i s účinky trestu či podmíněného odkladu snížené známky z chování 

• Na webu školy jsou uvedeny konzultační hodiny všech členů ŠPP. 
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12.2. 
PRO UČITELE: 

• Intenzivní práce a posílení role třídního učitele v oblasti vztahů mezi dětmi ve třídě, 
navázání žáků na sebe, zvýšené monitorování třídy a podpora i o přestávkách. 

• Třídní učitelé realizují třídnické hodiny. Kromě závazných preventivních aktivit se 
věnují aktuálním tématům dle potřeb žáků. Základní metodou je komunitní kruh 
nebo diskuse, kde jsou řešeny a sdíleny aktuální témata, pocity, potíže, úspěchy, 
neúspěchy… 

• Zvýšená pozornost a aktivní práce s dynamikou vztahů ve třídě ve všech hodinách. 
• Maximální senzitivita k poznámkám ponižujícího charakteru – nikdy nepřecházet ani 

nepřehlížet. Nejprve pojmenovat, vytvářet náhled a empatii – upozorněním, 
pojmenováním jevu, vlastní reflexí. následně pak ponižování vždy řešit s TU. Při 
dalším opakování řešit i s ŠPP (pohovor žáka s VP nebo ŠMP, ideálně za přítomnosti 
TU 

• Třídní učitelé konzultují případné problémy své třídy se členy ŠPP.  
• Metodická podpora ze strany ŠPP – průběžně, dle potřeby (metodické materiály, 

školení a workshopy, individuální konzultace atd.).  
• Mezipředmětové vztahy – podpora vnímání souvislostí, průřezová témata. 
• Složka prevence v „Capce“ kde mohou učitelé najít vše potřebné k prevenci.  

 
 
12.3. 
PRO RODIČE, ŠIRŠÍ VEŘEJNOST 

• Vybrané aktivity týkající se primární prevence jsou realizované i se zaměřením na 
rodiče a širší veřejnost a mají za cíl podporovat otevřenou komunikaci mezi rodiči – 
žáky – školou, nabídnout konkrétní podpůrné služby a opatření pro rodiče, kteří 
potřebují odbornou pomoc týkající se jejich dítěte.  

• Nabídka konzultačních hodin: třídních učitelů, výchovného poradce, školního 
metodika prevence. 

• Zapojení zákonných zástupců do řešení vzniklých situací. 
• Komunikace se školou. 
• Dotazníky.  
• Seznámení rodičů s preventivními aktivitami v rámci třídnických hodin.  
• Seznámení rodičů s postupem školy v případě výskytu rizikového chování. 
• Zapojení rodičů do plánovaných akcí školy - např. besídky MŠ, vánoční dílny.. 
• Aktuální informace na webu škol. 

 
   
13. TEMATICKÉ BLOKY VE VÝUCE  
 
13.1. - 1. stupeň  
Český jazyk a literatura  
- základní hygienické, pracovní a estetické návyky  

- základní komunikační pravidla – pozdrav, oslovení, tykání, vykání, prosba, poděkování  

- pravidla společenského chování v kulturních zařízeních  

- návštěva kulturních představení  
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- kultivovaný projev  

- čtení romských časopisů – Kereka  

- povídaní o Romech a dalších minoritách  

- život Romu a minorit u nás a ve světě  

- zdvořilé vystupování  
 
Člověk a jeho svět  
- zásady zdravého životního stylu  

- tolerance a odlišnosti mezi lidmi  

- základní práva dětí  

- chování v krizových situacích  

- vztahy mezi spolužáky  

- základní hygienické návyky  

- moje rodina, vztahy v rodině  

- základy společenského chování  

- osobní hygiena  

- zásady zdravé výživy  

- odpočinek – správná volba  

- látky, které zdraví prospívají a které ho poškozují  

- předcházení škodlivým vlivům  

- světový mír  

- mezilidské vztahy  

- kulturní rozdíly  

- zaměstnání rodičů  

- čísla rychlé pomoci  

- zásady bezpečného chování  
 
Hudební výchova  
- kultivované vystupování  

- národní kultura  

- kultura jiných národů  

- akceptování jiných kultur  

- státní hymna  

- písně jiných národností  
 
Výtvarná výchova, Člověk a svět práce  
- zhotovování výrobku do různých výtvarných soutěží, zpracování obrázk s protidrogovou 
tématikou  
 
Tělesná výchova  
- kladný vztah ke sportu  

- sport jako součást života  

- psychická odolnost vůči negativním vlivům okolí  

- zdravá soutěživost  
- trampolining  
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- správné využití volného času  

- kolektivní sporty  
 
13.2. – 2. stupeň  
Český jazyk a literatura  
- formy společenského styku  

- práce s romskými časopisy  

- návštěva kina  

- čtení novin, časopisů  
 
Výchova k občanství  
- práva a povinnosti žáků  

- volnočasové aktivity  

- život v rodině a mimo ni  

- naše vlast – státní symbol – způsob jejich používání  

- šikana – vysvětlení pojmu  

- šikana a zákon  

- kyberšikana  

- práce s internetem  

- listina základních lidských práv a svobod  

- sociální hry  

- volba povolání  

- vztahy mezi lidmi  

- problémy lidské nesnášenlivosti  

- Ústava a zákony  

- rozmanitost kultur  

- kulturní tradice a hodnoty  

- základy sexuální výchovy  

- práce, zaměstnání, povolání  

- návykové látky a zákon  

- rizika návykových látek  

- pohlavní nemoci  

- první pomoc  
 
Dějepis  
- drogy v dějinách lidstva  

- význam dějin jako sdělení minulosti  

- náboženství, kultura  

- historie Romů  
 
Chemie  
- omamné látky a jejích složení  

- působení drog na člověka  

- výstražné symboly  
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Přírodopis  
- zvířata – vztah, životní potřeby, význam pro člověka, bezpečné chování  

- rostliny  

- zdravý způsob života  

- péče o zdraví  

- lidské tělo  

- kouření  

- drogy  

- neplánované těhotenství  
 
Tělesná výchova  
- kladný vztah ke sportu  

- sport jako součást života  

- psychická odolnost vůči negativním vlivům okolí  

- zdravá soutěživost  

- trampolining  

- správné využití volného času  

- hra fair - play  
 
Informatika  
- vyhledávaní důležitých informací na internetu  

- školní řád a mobilní telefon  

- práce s internetem  

- práce s PC zdraví  

- správné využívaní volného času  

- bezpečnost při používaní internetu a mobilního telefonu  

- počítačové hry a závislost  
 
Zeměpis  
- spolupráce s členskými státy EU  

- makroregiony světa  

- politická problematika  

- světadíly  

- kultury  
 
Výtvarná výchova, Člověk a svět práce  
- zhotovování výrobku do různých výtvarných soutěží, zpracování obrázku s protidrogovou 
tématikou  
 
Výchova ke zdraví  
- péče o zdraví  

- civilizační choroby  

- infekční nemoci  

- sebepoznání  

- sociální hry  
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- komunikace a mezilidské vztahy  

- společenské chování  

- výživa 
  

14. DLOUHODOBÝ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE  
 
Naše škola spolupracuje se zájmovým spolkem LECCOS, z.s. V rámci primární prevence se do 
programu primární prevence Prostor zapojí 4 třídy druhého stupě základní školy a jedna 
skupina žáků Praktické školy dvouleté. Tematickými okruhy by měly být užívání návykových 
látek, rizikové chování, podpora osobnostního rozvoje, klima třídy. Preventivní program je 
vytvořen přímo pro danou třídu a jednotlivé bloky na sebe navazují. Žáci se z jednotlivých 
bloků odnášení nové zkušenosti, a pokud si sami něco zadají za cíl, vyvěsí si celé znění ve 
třídě. Lektoři se zaměří na prohlubování znalostí a dovedností formou zážitkové pedagogiky. 
Témata jednotlivých lekcí jsou specifická pro danou skupinu (třídu). Zpětná vazba probíhá 
formou pohovoru s třídním učitelem a zprávou pro metodika prevence.  
 
  
15. PROGRAM PROTI ŠIKANĚ 
 

15. 1. ODPOVĚDNOST ŠKOLY, PREVENCE ŠIKANOVÁNÍ 

Odpovědnost školy 

V souladu s § 29 zákona č. 561/2004 Sb. je škola povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu 
zdraví žáků a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení 
rizikového chování. Proto musí každý pedagogický pracovník šikanování předcházet, jeho 
projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc. 

Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu 
žádná opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení 
trestného činu (§ 168, 167 trestního zákona). Např. ponechal-li šikanovaného samotného 

mezi šikanujícími žáky, odmítnul-li mu pomoci apod. 

Prevence šikanování 

Všichni učitelé, zejména pak třídní učitelé, podporují pozitivní vztahy mezi žáky, vedou je 
systematicky a důsledně k osvojování zásad mezilidských vztahů. 

Učí je respektovat individualitu každého jedince a rozvíjejí úctu k životu druhého člověka. 

Všichni učitelé monitorují atmosféru a sociální klima ve třídních kolektivech a svým chováním 
se podílí na prevenci šikanování, neprodleně reagují na nevhodné chování mezi dětmi. 

Třídní učitel upozorní žáky na možnost obrátit se na kteréhokoliv učitele s žádostí o pomoc. 
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Ve třídě na nástěnce, i na nástěnkách na chodbě, jsou po celý školní rok vyvěšené důležitá 
telefonní čísla. 

Školní metodik prevence spolupracuje s dalšími organizacemi a organizuje preventivní akce 
proti šikanování a rasové nesnášenlivosti, organizuje programy městské policie nebo PČR, 
hasičů aj. 

V případě nesnází se třídní učitel obrací s žádostí o pomoc na výchovného poradce nebo 
školního metodika prevence. 

Výchovný poradce sleduje celkové klima školy a zaměřuje se na třídy, ve kterých jsou 
problémové vztahy, vždy spolupracuje s třídním učitelem. 

Ředitel školy zajistí průběžně účast pedagogických pracovníků na vzdělávacích akcích 
zaměřených na problematiku šikany, klimatu ve školní třídě. 

Pedagogičtí pracovníci zaměřují své samostudium také na problematiku šikanování a klimatu 
školní třídy. 

Prevence šikany je zapracována ve vyučovacích předmětech vzdělávacího programu školy  

Prevence šikany provází žáky nejenom v době vyučování, ale v družině, na různých školních 

akcích  

Pedagogičtí pracovníci důsledně vykonávají dozor nad žáky před vyučováním, o přestávkách, 
při přecházení do šatny a školní jídelny, ve školní jídelně, u tělocvičny apod. 

Ve školním řádu jsou jasně stanovená pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení. 
Všichni žáci jsou se školním řádem seznámeni na začátku školního roku. 

V případě podezření na šikanování škola postupuje dle vypracovaného krizového plánu. 

S krizovým plánem jsou seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci školy. 

Při předcházení a řešení šikanování škola spolupracuje s dalšími specializovanými institucemi 
z různých resortů. V resortu školství – s PPP, SVP, SPC, v resortu zdravotnictví – s etopedy, 
speciálními pedagogy, pediatry, psychology, psychiatry, v resortu sociálním – s OSPOD, 
případně s neziskovými organizacemi, v resortu státním – s PČR. 

 
15.2. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ  
 
Šikana je agresivní chování ze strany žáka/ů vůči žákovi nebo skupině žáků či učiteli, které se 
v čase opakuje (nikoli nutně) a je založeno na vědomé, záměrné, úmyslné a obvykle skryté 
snaze ublížit fyzicky, emocionálně, sociálně a/nebo v případě šikany učitele také 
profesionálně. Šikana je dále charakteristická nepoměrem sil, bezmocností oběti, 
nepříjemností útoku pro oběť a samoúčelností agrese. 
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Podoby šikany: 
Přímá šikana může mít podobu fyzickou (např. bití, plivání, tahání za vlasy), verbální (např. 
vulgární nadávky, zraňující komentáře k rase, národnosti, etnicitě, náboženství nebo 
sexualitě, výhružky, násilné a manipulativní příkazy); nebo neverbální (např. urážlivá gesta a 
zvuky, zírání, používání zastrašujících nebo výhružných výrazů ve tváři, nebo v řeči těla, 
ničení/schovávání/kradení věcí nebo učebních pomůcek). 
 
Nepřímá šikana má za cíl způsobit emocionální a psychologické utrpení a poškodit sociální 
status oběti. Tato šikana je vykonávána způsobem, kdy útočník působí bolest tak, aby to 
vypadalo, že žádný takový záměr ve skutečnosti nemá. Hlavní agresor k útoku často využívá 
prostředníka, neútočí přímo. Nepřímá šikana je většinou nefyzická, nicméně v některých 
případech může být také třetí strana manipulována do situace, kdy má zapříčinit fyzické 
ublížení. Nefyzické formy nepřímé šikany pak mohou zahrnovat záměrnou ignoraci nebo 
izolování žáka nebo učitele rozšiřování zákeřných pomluv a lží, neoprávněná nařčení ze 
sexuálního obtěžování nebo nespravedlivého hodnocení (u učitele), ničení pověsti a 
reputace, ponižování před ostatními žáky i pedagogy, nepříjemné sexuální provokace. 
 
Jednou z nejčastějších forem šikany je také elektronická šikana, tj. kyberšikana, která může 
mít podobu např. zakládání falešných profilů na jméno žáka či učitele s dehonestujícím 
obsahem, prezentace ponižujících videí na portálech, jako je youtube.com, spoluzaci.cz nebo 
facebook.com apod., prezentace zraňujících komentářů na webu, rozesílání vulgárních nebo 
výhružných koláží s tváří žáka nebo učitele či příslušníků jeho rodiny, výhružné SMS nebo e-
maily apod. Oproti šikaně tváří v tvář má kyberšikana ze své podstaty mnohem větší dosah, 
čímž ještě více zhoršuje prožívání oběti. V prostředí internetu může být svědkem (ale i 
útočníkem) stejného chování i několik desítek tisíc lidí. Kyberšikana bývá u dětí školního věku 
často doplňkem klasické přímé a nepřímé šikany. Je tedy důležité při řešení prověřit případné 
souvislosti s klasickou šikanou. Tedy pokud probíhá klasická šikana (např. nadávky, 
ponižování), je nutné zjistit situaci oběti v kyberprostoru (mobil, profil, chat apod.) a naopak. 
Škola by se kyberšikanou měla zabývat vždy, když se o ní dozví. Základním úkolem musí být 
zmapování konkrétního případu, které škole pomůže rozhodnout se pro správný postup 
řešení.  
 
 
 
Nejčastější nepřímé a přímé varovné signály šikanování  
 
Varovné signály šikany – nepřímé (jednotlivě mohou mít i jiné příčiny, ale je vhodné zvýšit 
pozornost)  

• žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády;  
• při týmových sportech bývá jedinec volen do družstva mezi posledními;  
• při přestávkách vyhledává blízkost učitelů;  
• má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený;  
• působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči;  
• stává se uzavřeným;  
• jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje;  
• jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené;  
• zašpiněný nebo poškozený oděv;  
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• stále postrádá nějaké své věci;  
• odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy;  
• mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy;  
• začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole;  
• odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. 

 
Varovné signály šikany – přímé (neprodleně začít řešit)  

• posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, 
hrubé žerty na jeho účet; účet např. z důvodu etnicity, sexuální orientace, 
náboženského vyznání apod.; 

• kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejm. pronášené nepřátelským, nenávistným, 
pohrdavým tónem;  

• nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil;  
• příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným 

tónem;  
• skutečnost, že se žák podřizuje ponižujícím a panovačným příkazům spolužáků; 
• nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k nucení spoluúčasti na 

nich;  
• honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je 

nápadné, že je oběť neoplácí; 
• rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout; 
• žák se snaží bránit cestou zvýšené agrese, podrážděnosti, odmlouvání učitelům apod. 

 
Stadia šikanování (Kolář, 2011): 
 
První stadium: Zrod ostrakismu  
Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je 
neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, 
spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situace je již 
zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. 
 
Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace V zátěžových situacích (což může 
být i školou vytvářené konkurenční prostředí), kdy ve skupině stoupá napětí, začnou 
ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné 
pocity, například z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z 
toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce 
subtilní fyzická agrese. Stupňování agrese může být dáno také neřešením předchozí situace.  
 
Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. 
Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat 
nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem 
ostrakizování. Třída ví, o koho jde. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“. 
Většinou platí mezi ostatními žáky názor - „raději on, než já“.  
 
Čtvrté stadium: Většina přijímá normy  
Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává 
neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. Platí „Buď 
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jsi s námi, nebo proti nám.“ U členů „virem“ přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési 
alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat 
krutě – aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení.  
 
Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana  
Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým 
programem. Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty 
lidí, které pro přehlednost můžeme označit jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna 
práva, ti druzí nemají práva žádná. Ve čtvrtém a pátém stadiu hrozí reálné riziko prorůstání 
parastruktury šikany do oficiální školní struktury. Stává se to v případě, kdy iniciátor 
šikanování je sociometrickou hvězdou. Je žákem s výborným prospěchem, má kultivované 
chování a ochotně pomáhá pedagogovi plnit jeho úkoly.  
 
Zvláštnosti u psychických šikan  
U psychických šikan zůstává princip stadií nezměněn. Nicméně jejich podoba je jiná. V 
popředí je nepřímá a přímá verbální agrese čili psychické násilí. Často se zraňuje „jen“ 
slovem a izolací. Rozdíl je pouze v tom, že se nestupňuje násilí fyzické, ale psychické. Krutost 
psychického násilí si však v ničem nezadá s nejbrutálnější fyzickou agresí. 
 
 
15.3. ŠIKANA Z POHLEDU PARAGRAFŮ  
 
V zákoně č. 40/2009 Sb, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ani v jiném zákoně 
není šikana sama o sobě definována jako trestný čin nebo přestupek, přesto může svým 
charakterem naplňovat znaky některého z přestupků či trestných činů.  

 
Protiprávní jednání s prvky šikany může být kvalifikováno jako přestupek dle zákona číslo 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Nejčastěji se bude jednat o 
přestupky proti občanskému soužití dle ustanovení § 49 odst. 1 zákona o přestupcích (např. 
ublížení na cti, vyhrožování újmou na zdraví atd.). Za přestupek je odpovědná osoba starší 
15 let.  

 

Závažnější forma šikany může vykazovat znaky skutkové podstaty například těchto trestných 
činů: proti zdraví: § 145 Těžké ublížení na zdraví; § 146 Ublížení na zdraví; proti svobodě a 
právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství: § 171 Omezování osobní 
svobody; § 173 Loupež; § 175 Vydírání; § 177 Útisk; dále pak trestných činů proti lidské 
důstojnosti v sexuální oblasti: § 185 Znásilnění; § 186 Sexuální nátlak; § 187 Pohlavní 
zneužití; § 191 Šíření pornografie; § 192 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií; 
trestných činů proti majetku: § 205 Krádež; § 228 Poškození cizí věci; konečně se může 
jednat i o trestné činy narušující soužití lidí: § 353 Nebezpečné vyhrožování; § 354 
Nebezpečné pronásledování.  

 

 Je-li šikana motivována důvody, jako jsou zdravotní postižení, etnicita, náboženství a 
podobně, a splňuje-li znaky podle příslušných níže uvedených ustanovení trestního 
zákoníku, lze v určitých případech uvažovat také o trestném činu hanobení národa, rasy, 
etnické nebo jiné skupiny osob, případně i podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo k 
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omezování jejich práv a svobod (§ 355, resp. 356 trestního zákoníku). Takovýto motiv může 
rovněž u některých výše uvedených trestných činů podmiňovat užití přísnější klasifikace, 
tedy možnost udělení vyššího trestu.  

 

 Kyberšikana obdobně jako školní šikana sice není sama o sobě trestným činem ani 
přestupkem, ale její projevy mohou naplňovat skutkovou podstatu např. těchto trestných 
činů: nebezpečné pronásledování (tzv. stalking, § 354 trestního zákoníku) – například 
dlouhodobě opakované pokusy kontaktovat všemi dostupnými prostředky oběť, která proto 
pociťuje důvodné obavy o život nebo zdraví své či svých blízkých; účast na sebevraždě (§ 144 
trestního zákoníku) – například zaslání SMS oběti s úmyslem přimět ji k sebevraždě, kterou 
skutečně spáchá či se o ni pokusí; porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 trestního 
zákoníku) – například porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v 
soukromí (§ 183 trestního zákoníku), např. zveřejnění fotografií z telefonu oběti; pomluva (§ 
184 trestního zákoníku) – například vytvoření webových stránek, které nepravdivě 
zesměšňují oběť; šíření pornografie dle § 191 trestního zákoníku ; výroba a jiné nakládání s 
dětskou pornografií (dítětem se rozumí osoba mladší 18 let) dle § 192 trestního zákoníku.  

 

Trestní odpovědnost ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za 
protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o 16 
soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, je trestně odpovědnou osoba 
starší 15 let, která je dostatečně rozumově a mravně vyspělá. Pro účely zákona o soudnictví 
ve věcech mládeže se pak takový trestný čin označuje jako provinění. V případě jednání 
vykazujícího znaky trestného činu, kterého se dopustilo dítě mladší 15 let, se hovoří o činu 
jinak trestném. I když dítě mladší 15 let není trestně odpovědné, mohou mu být dle tohoto 
zákona soudem pro mládež uložena opatření potřebná k jeho nápravě. Činu jinak trestného 
se může dopustit též mladistvý (osoba starší 15 a mladší 18 let, která je trestně odpovědná), 
který v době spáchání činu nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl 
rozpoznat protiprávnost činu nebo ovládnout své jednání.  

 

Trestní zákoník zakládá v určitých případech povinnost některým činům zabránit, a jiné 
zmíněným orgánům ohlásit. Smyslem ustanovení o trestnosti nepřekažení trestnému činu je 
zabránit spáchání některých závažných činů a tím chránit společnost před jejich důsledky. S 
účinností od 1. 12. 2016 se rovněž níže popsaných trestných činů bude moci dopustit i sama 
škola jako právnická osoba, kdyby například úmyslně zatajovala, že u nich uvedeným 
trestným činům dochází. 

- Povinnost překazit páchání nebo spáchání trestného činu (§ 367 trestního zákoníku): kdo 
se dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestné činy v tomto ustanovení vyjmenované, má 
povinnost spáchání nebo dokončení takového činu překazit. Jestliže to neudělá a nebránily 
mu v tom okolnosti v tomto ustanovení vyjmenované, sám spáchal trestný čin nepřekažení 
trestného činu a vystavuje se tím trestnímu postihu. Překazit trestný čin lze i jeho včasným 
oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. V případě šikany by se mohlo jednat 
například o následující trestné činy: vraždy (§ 140), zabití (§ 141), těžkého ublížení na zdraví 
(§ 145), zbavení osobní svobody (§ 170), loupeže (§ 173), vydírání (§ 175), znásilnění (§ 185), 
pohlavního zneužití (§ 187), krádeže (§ 205).  
 



24 
 

- Neoznámení trestného činu (§ 368 trestního zákoníku): kdo se dozví, že jiný spáchal trestné 
činy v tomto ustanovení vyjmenované, je povinen to bez odkladu oznámit státnímu zástupci 
nebo policejnímu orgánu. Jestliže to neudělá a nebránily mu v tom okolnosti v tomto 
ustanovení vyjmenované, sám spáchal trestný čin neoznámení trestného činu a vystavuje se 
tím trestnímu postihu. V případě šikany by se mohlo jednat například o následující trestné 
činy: vraždy (§ 140), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), zbavení osobní svobody (§ 170).  
 
- V uvedených případech má každý povinnost vyjmenované jednání buď překazit, anebo o 
něm informovat státního zástupce nebo policejní orgán. V ostatních případech povinnost ze 
zákona sice nevznikla, ale to neznamená, že oznamovat nelze (nenásleduje sankce za 
neoznámení). Zároveň je však třeba mít na paměti, že úmyslně lživé obvinění jiného ze 
spáchání trestného činu může samo představovat trestný čin křivého obvinění (§ 345). 
Právnické osoby vykonávající činnost škol, jako poskytovatelé veřejné služby, by měly u 
každého protiprávního jednání spáchaného v jejich jurisdikci, které naplňuje znaky trestného 
činu, tyto skutečnosti oznamovat, a to zejména proto, že příjemci jejich služeb jsou žáci, 
které ve většině případů nemohou svá práva účinně vymáhat a jsou proto odkázáni na 
pomoc druhých (viz odst. 3, bod 3).  
Při oznamování a zjišťování informací je zapotřebí mít na paměti presumpci neviny, tedy 
dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti 
němuž se vede trestní řízení, hledět jako by byl vinen. 
 
K trestní odpovědnosti mladších 15 let nedochází, neznamená to však, že nemohou být 
postiženi jinak, případně mohou být postiženi rodiče. Nezletilý pachatel může být postižen 
nařízením ústavní výchovy, může nad ním být stanoven dohled. Pokud jde o trestní sazby, je 
v případě šikany možný i jednočinný skutek, tzn. že jedno jednání může být kvalifikováno 
jako více trestných činů.  

 
Pokud k šikanování došlo v průběhu vyučování, nese plnou odpovědnost škola. Prokáže-li se 
zanedbání ředitele školy nebo některého pedagoga, může být právně nebo pracovněprávně 
potrestán. Na školském zařízení lze v oprávněných případech požadovat i náhradu škody 
vzniklé v důsledku šikany. A to jak náhradu na věcech, tak na zdraví, včetně způsobené 
psychické újmy. Pokud dítě v důsledku šikany nemohlo např. docházet do školy (vyšší stupeň 
šikany), nese školské zařízení odpovědnost i škody vzniklé rodičům dítěte v důsledku např. 
uvolnění ze zaměstnání, zajištění hlídání dítěte, zajištění doprovodu do a ze školy apod.  
 
Právní odpovědnost školy 
 

Škola má odpovědnost za žáky. V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a 
ochranu zdraví dětí, žáků a studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a 
současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového 
chování. Z tohoto důvodu pedagog musí šikanování mezi žáky neprodleně řešit a každé jeho 
oběti poskytnout okamžitou pomoc. 
 
Podle vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a 
školních zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo 
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dobrovolným svazkem obcí, odpovídá i za škodu způsobenou žákům v době vykonávání 
přechodného dohledu, tj. při vyučování a v přímé souvislosti s ním. 
 
 Ředitel školy nese odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pro své 
zaměstnance dle § 101 a § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů. 4) Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících případech:  

 

Dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností anebo poskytování 
školských služeb, má škola povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci jak žáka, 
který byl útočníkem, tak žáka, který byl obětí. Tato povinnost vyplývá ze školského zákona (§ 
21 odst. 2 školského zákona). 

• Škola ohlašuje orgánu sociálně-právní ochrany dětí takové skutečnosti, které 
nasvědčují tomu, že dítě je v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný, nebo 
proto, že se ohrožuje svým chováním samo. Situace ohrožení dítěte přitom musí trvat 
po takovou dobu nebo nabývat takové intenzity, že nepříznivě ovlivňuje vývoj dítěte 
anebo je nebo může být příčinou nepříznivého vývoje dítěte (viz § 6, 7 a 10 zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů). V 
případě šikany se jedná o všechny případy, které škola oznámila policejnímu orgánu 
nebo státnímu zástupci a dále případy, které sice výše uvedeným nebyly oznámeny, 
avšak které jsou svou povahou velmi závažné a nasvědčují tomu, že dítě se nachází v 
nepříznivé sociální situaci, jelikož jeho přirozené prostředí nedokáže dostatečným 
způsobem naplňovat své funkce při zajišťování přiměřené ochrany příznivého vývoje 
dítěte.  

•  OSPOD vstupuje do řešení těch případů agresivního chování dítěte ve škole, v nichž 
jsou tyto projevy pouze sekundárním důsledkem nepříznivé sociální situace dítěte a 
jeho rodiny a v nichž je třeba dítěti a jeho rodině zprostředkovat a zajistit odpovídající 
pomoc a podporu prostřednictvím nástrojů sociální práce. 

•  Dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku 
nebo trestného činu, obrací se škola na Policii ČR. Trestní oznámení je možné podat 
také na státní zastupitelství. Tuto skutečnost oznámí ředitel školy nebo jiná pověřená 
osoba jakoukoliv formou (písemně, telefonicky, osobně) na Policii ČR, v ideálním 
případě přímo specialistovi na problematiku mládeže Služby kriminální policie a 
vyšetřování, jinak na nejbližším obvodním oddělení Policie ČR. V takovém případě 
vystupuje tato osoba jako oznamovatel a má právo na vyrozumění do jednoho 
měsíce od podání oznámení. Oznámení může podat také zákonný zástupce dítěte 
 

15.4. VYŠETŘOVÁNÍ ŠIKANY – KRIZOVÝ PLÁN 
 
Postup při odhalení šikany / podezření na šikanu:  
 

1. Informovat třídního učitele, výchovného poradce, ŠMP. 
 

2. Domluvit se společně na dalších krocích – každý případ je specifický a musí být 
zváženy všechny okolnosti případu, nutná ochrana informací! (ŠMP, VP, TU)! 

             (vyvarovat se „rychlému“ a nepromyšlenému řešení – toto jednání by mohlo ublížit)! 
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3. Zjistit vše potřebné o dané situaci, zorientovat se, určit stádium šikany (ŠMP, VP, 
             TU). 
 

4. U závažných případů přizvat odborníky ze SVP, PPP, eventuálně předat Policii ČR. 
 
Postup vyšetřování:  
 

1. Rozhovor s obětí  
              v soukromí (ne před třídou ani nikým z žáků!) 
              ujistit oběť o bezpečí, ochraně informací a vyřešení situace – provede TU / ŠMP / VP 
              nechat oběť mluvit, pak pokládat otevřené otázky, vše zapsat 
 

2. Nalezení svědků  
             kdo na šikanu upozornil; spolužák kamarád; učitelé 
           rozhovory: individuálně, ujistit o ochraně informací, zajištění bezpečí 
             nejprve nechat svědky otevřeně o situaci promluvit, pak se teprve doptávat, vše  
             písemně zaznamenávat 
             příklady otázek: Kdo je obětí a kdo agresorem? Kolik jich je? Kdo je iniciátorem? Kdo  
             je aktivním účastníkem? Co, kdy a kde dělali agresoři obětem? Jak dlouho to trvá? 
(TU,  
             ŠMP, VP) 
            

         3.   Rozhovor s agresorem  
              u rozhovoru musí být minimálně 2 dospělí! 
              agresor by neměl tušit, že se něco vyšetřuje = zaskočit ho, nedopřát mu čas na 
              připravení výmluvy! 
              agresor nesmí zjistit, co „nám“ kdo řekl 
              rozhovor: nechat agresora souvisle povídat (zaplete se do vlastní lži) 
             vyžadovat vysvětlení rozporů v jeho monologu 
             sledovat verbální i neverbální projevy, tón hlasu... 
 
              pokud je agresorů více, mluvit s každým zvlášť, neumožnit domluvu na výpovědi, 
najít  
              nejslabšího a toho „přitlačit ke zdi“ 
 
              ! Pouze při obtížném vyšetřování lze konfrontovat svědky nebo agresory! 
 
         4.  Schůzka vedení školy, ŠMP, VP, TU  
             případ projednat, rozhodnout o opatřeních (ve vztahu k oběti, agresorovi, třídě) 
 
         5.  Schůzka se zákonnými zástupci agresorů  
              seznámit je s navrženými opatřeními, požádat o spolupráci 
            o průběhu sepsat zápis = podepíší všichni zúčastnění včetně zákonných zástupců 
 
         6.  Pozvat do školy zákonné zástupce oběti  
              ne ve stejnou dobu jako rodiče agresora! 
            stanovit opatření a další kroky 
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            o průběhu sepsat zápis = podepíší všichni zúčastnění  
 
         7.  TU vše projedná s třídou, informuje žáky o potrestání viníků, ujistí třídu, že takové   
               chování je nepřípustné! 
 
Postup při výbuchu skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování 
 

           1.  Překonat šok pedagoga a bezprostředně zachránit oběť 
                 zastavit skupinové násilí 
 
           2.  Přivolat pedagogy z vedlejších tříd  
              odvést oběť ze třídy, vše oznámit vedení školy 
                 ve třídě s agresory zůstává kolega z vedlejší třídy = musí zde být dohled! 
              ve vedlejší třídě pověřit žáka třídy, aby „dozoroval“ ve třídě 
 
           3.  Zabránit domluvě agresorů na výpovědi  
              dohlížející učitel ve třídě s agresory žákům nedovolí komunikovat mezi sebou, nebo  
                 je třída rozdělena do skupinek, a ty se s učiteli rozmístí do volných učeben 
 
           4.  Pomoc a podpora oběti  
              při zranění přivolat lékařskou pomoc a co nejdříve informovat rodiče oběti 
              není-li oběť zraněna, poskytneme psychickou pomoc, navodíme pocit bezpečí a  
 opatrně zjišťujeme, co se stalo (jak, kdo…) 
 
            5.  Nahlášení případu na policii: musí být nahlášeno – jedná se o trestný čin! 
 
            6.  Vlastní vyšetřování  
              vyšetřování musí proběhnout ještě v ten den (jinak by se mohli agresoři domluvit a  
                 zastrašit svědky) 
              nejdřív rozhovor s obětí 
                 pak rozhovor se svědky – individuálně! 
                 nakonec rozhovor s agresory – individuálně! 
                 ! Nikdy nesmí dojít ke konfrontaci oběti a svědků s agresory! 
 
 
Při řešení by se škola měla vyvarovat těchto nevhodných postupů: 
 

• přehlížení, bagatelizací agresivního nebo násilného chování  
• odkazování na to, aby si oběť svoji situaci řešila sama, „postavila se jí“  
• nucení žáků, aby veřejně řekli, co viděli nebo se veřejně ihned na místě omlouvali 
• vedení rozhovoru s žákem o situaci před ostatními žáky, vedení rozhovorů žáků 

zapojených do šikany společně 
• nedostatečného vyhodnocení závažnosti problému a z toho plynoucí volby 

neadekvátních postupů nebo nepřiměřeného trestu 
• emotivního řešení problému (k řešení problému je třeba přistupovat věcně) 

agresivního řešení problému (např. násilím) 
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• příliš autoritativního řešení (např. zastrašováním nebo vyhrožováním), což může vést 
spíše  

• ke zhoršení situace, případně ke skrytějším formám šikany, nebo i k jinému 
rizikovému jednání 

• předjímání recidivy útočníka 
• řešení i méně závažného rizikového chování v součinnosti s policií (zbytečná 

kriminalizace útočníka) 
• automatického obviňování oběti (sekundární viktimizace) 
• vyhýbání se problematickým aktivitám jako zdrojům budoucí šikany  

 
Pokročilá stádia by měli řešit pouze specialisté na problematiku školního násilí a šikanování 
ve spolupráci se školou. 
 
15.5. POSTUP RODIČŮ PŘI PODEZŘENÍ NA ŠIKANOVÁNÍ  
 
1. Zjistěte od dítěte dopodrobna, co se stalo, kdy se to stalo a kde. Vyptejte se, kdo všechno 
byl situaci přítomen. Je důležité, aby rozhovor s dítětem probíhal v atmosféře důvěry a 
podpory.  
2. Poskytněte dítěti veškerou ochranu (např. při cestě do školy a ze školy, i za cenu, že se 
budete uvolňovat z práce, viz dále šikana a paragrafy).  
3. Poskytněte dítěti dostatek péče, více s ním komunikujte, věnujte se mu ve volném čase, 
odjeďte na chatu, chalupu či k prarodičům.  
4. Nemáte-li jistotu, že dítě nebude ohroženo během pobytu ve škole, ponechejte dítě doma, 
ale pozor – zvažte, zda v jeho situaci může být samo.  
5. Znovu ubezpečujte dítě, že udělalo dobře, že vám vše sdělilo, mluvte s ním více než dříve.  
6. Zhodnoťte, a to velice kriticky, co mohlo vyvolat stav, který skončil šikanou. Neobviňujte 
pouze školu, nastavte si „zrcadlo pravdy". Neomlouvejte sebe, ani své dítě. Se svým zjištěním 
se v první fázi dítěti nesvěřujte, ale připravujte nápravu.  
7. Hledejte, jak dítěti dále pomoci prostřednictvím příslušného odborníka.  
 
Doporučujeme všímat si zejména těchto projevů chování – možné signály šikanování: 

• za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi;  
• dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.; 
• dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem;  
• nechuť dítěte jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá 

odchod z domova, případně je na něm možno pozorovat i strach;  
• ztráta chuti k jídlu;  
• dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o 

odvoz autem;  
• dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na 

svačinu); 
• usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!";  
• dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně;  
• dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad; 
• zmínky o možné sebevraždě;  
• odmítá svěřit se s tím, co ho trápí;  
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• dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že 
je ztratilo), případně doma krade peníze;  

• dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí;  
• dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, projevuje i 

zlobu vůči rodičům;  
• dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se 

zůstat doma,  
• své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem 

apod.); 
• dítě se vyhýbá docházce do školy; dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku 

 
 
15.6. ŠIKANA ZAMĚŘENÁ NA UČITELE 
 
Šikana zaměřená na učitele ze strany žáků musí být chápána jako celostní a 
multidimenzionální problém, který se týká všech členů školy. Odpovědnost za prevenci a 
řešení šikany nese vedení školy, potažmo také zřizovatel. Šikana zaměřená na učitele je 
specifická tím, že dojde k narušení jasně definovaných rolí (učitel × žák) a žák/student se 
dostane do pozice větší moci než pedagog, bez ohledu na formálně vyšší moc a autoritu 
učitele. Tato forma šikany je tedy charakteristická tím, že strana s nižším statusem a nižší 
mírou formálně přidělené moci ubližuje straně s vyšším statusem a formální autoritou. 
Šikana zaměřená na učitele se nejčastěji odehrává ve škole – ve třídách a na chodbách, 
nicméně může se odehrávat také mimo školu ve veřejných prostorách, v místě bydliště 
pedagoga nebo v kyberprostoru. Je zapotřebí mít na paměti, že šikanou může trpět i vysoce 
zkušený a kompetentní pedagog, který dobře zná svůj předmět, ovládá třídní management a 
má dobré pedagogické schopnosti. Pedagog může vnímat situaci, kdy je šikanován žáky, jako 
stigma a pociťuje stud a selhání, což mu zároveň často brání vyhledat pomoc u kolegů, 
vedení školy nebo ve svém okolí. V řešení situace pak pedagoga také oslabuje obecně zažitý 
mylný názor, že kompetentní pedagogové problém s udržováním kontroly ve třídě nemají. 
Učitelé se tak mohou ocitnout v paradoxní situaci, ve které jsou činěni zodpovědnými za 
násilí, které je namířeno proti nim samotným. 
 
Specifika pro prevenci šikany zaměřené na učitele: 
 

• celoškolní přístup – dobré sociální klima, škola připouští riziko výskytu šikany učitele 
ve škole, otevřeně takové chování odmítá a realizuje prevenci, případně intervenci  

• vedení školy vyjadřuje pedagogům podporu, oceňuje jejich práci, vytváří atmosféru 
důvěry, podporuje spolupráci v pedagogickém sboru a zastává nekonfliktní způsob 
řešení problémů 

• škola má jasně stanovený způsob, jakým mají pedagogové podezření na šikanu své 
osoby nebo kolegy, nebo oznámení o šikaně podat, jak s tím bude nakládáno 

• pedagog nastavuje a uplatňuje jasná pravidla ve třídě; na konflikt nebo 
nerespektování reaguje včas, pracuje s pravidly v chování; vyhýbá se řešení konfliktu 
a konfrontací ze strany žáka před celou třídou, usměrňuje řešení na individuální 
konzultaci; vyhýbá se konfrontačnímu tónu 

• pedagog posiluje zapojení žáků/studentů do výuky, činí výuku pro žáky/studenty 
zajímavou, propojuje výuku s běžným životem a potřebami žáků; jeho výklad a 
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očekávání jsou pro žáky srozumitelné, odpovídají obtížnosti, kterou mohou zvládnout 
apod. 

• pedagog očekává úspěch u všech žáků a podporuje je, dává žákům zpětnou vazbu k 
tomu, co udělali dobře, staví na silných stránkách žáků 

• pedagog nezpůsobuje ponížení nebo zesměšnění žáka před třídou; při hodnocení 
žáka zachovává jeho důstojnost 

• všímá si změn v náladě, emocích a v chování žáků a včas na ně reaguje 
• problémy neřeší sám, ale ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm, 

případně s vedením školy 
• všímá si prosociálního a kooperativního chování žáků a oceňuje je; podporuje 

kooperaci mezi žáky a prostředím, kde se každý žák/student cítí přijatý 
 
15.6.1. SPECIFIKA PRO ŘEŠENÍ ŠIKANY ZAMĚŘENÉ NA UČITELE 
 
Zásady:  

• pedagog, který čelí šikaně ze strany žáků, je v pozici oběti, která by neměla zůstávat v 
situaci sama, ale měla by vyhledat pomoc ostatních 

• škola podporuje své pedagogy k vyhledání pomoci, zajišťuje bezpečí pro pedagoga a 
řeší vzniklou situaci se žáky, rodiči a ostatními pedagogy 

• škola musí mít připravený krizový plán, ve kterém bude specifikováno, jak se v situaci 
naplnění tohoto rizika zachová, jakou roli a možnosti řešení krizové situace má sám 
pedagog, jakou roli vedení školy, školní poradenské pracoviště apod. 

• v případě bezprostředního ohrožení pedagoga žákem/žáky se pedagog řídí krizovým 
plánem školy 

• pokud je krizový plán nedostatečný, zajistí si pedagog pro sebe bezpečí (odejde ze 
třídy, přivolá si pomoc apod.) a požádá o spolupráci jiného kolegu nebo vedení školy 
pro zajištění dohledu ve třídě, případně izolaci agresora a zajištění bezpečí pro ostatní 
žáky ve třídě vyžaduje-li to situace  

• je zapotřebí, aby pedagog sám, kolegové i vedení školy porozuměli tomu, že pedagog 
byl vystaven traumatickému zážitku a zážitek může být bolestným i pro svědky 
(kolegy nebo žáky ve třídě) 

•  je zapotřebí dovolit si čas na zpracování šoku, neobviňovat se, vyhledat pro sebe 
sociální podporu od kolegů, přátel, rodiny, monitorovat u sebe znaky stresu, které se 
mohou objevit i později (např. problémy se spánkem, pozorností, úzkosti, zvýšená 
citlivost, nechuť k jídlu nebo naopak) a případně vyhledat pro sebe odbornou pomoc 

• šikana pedagoga bývá často spojena s šikanou mezi žáky – škola zajistí posouzení 
sociálních vztahů ve třídě a na základě výsledků nastaví odpovídající řešení 

• pro třídu, ve které se šikana odehrávala, zajistí škola intervenční program k řešení 
šikany za účelem znovunastolení bezpečí ve třídě (jedná se o program selektivní nebo 
indikované primární prevence, nikoli všeobecné prevence) 

• je potřeba, aby po takové situaci škola revidovala mechanismy a postupy (krizový 
plán), aby bylo zřejmé, jak zacházet s případnými podobnými situacemi v budoucnu 

• v případě, že je pedagog nespokojený s řešením situace ze strany vedení školy, může 
se obrátit na příslušný inspektorát práce 

 
15.6.2. VYŠETŘOVÁNÍ ŠIKANY ZAMĚŘENÉ NA UČITELE 
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1. Informovat TU (dle třídy, kde k šikaně dochází), poradenské pracoviště a vedení školy 
2. Domluvit se společně na dalších krocích – každý případ je specifický a musí být 

zváženy všechny okolnosti případu, nutná ochrana informací! (nelze „oznámit“ 
stížnosti oběti ve třídě – postup při řešení musí být promyšlený a efektivní) 

3. Zjistit vše potřebné o dané situaci, zorientovat se, určit stádium šikany (ŠMP, 
výchovný poradce, třídní učitel) 

4. U závažných případů přizvat odborníky ze SVP, PPP, eventuálně předat Policii ČR 
  
Postup vyšetřování:  
 

1. Rozhovor s obětí – provede ŠMP, VP, TU 
              v soukromí (ne před třídou ani nikým z žáků, kolegů!!!) 
              ujistit oběť o bezpečí, ochraně informací a vyřešení situace  
              nechat oběť mluvit, pak pokládat otevřené otázky, vše zapsat 
 

2. Nalezení svědků – kdo na šikanu upozornil; učitelé, žáci 
 

3. Rozhovor se svědky – provede ŠMP, VP, TU 
             individuálně, ujistit o ochraně informací, zajištění bezpečí  
             nejprve nechat svědky otevřeně o situaci promluvit, pak se teprve doptávat, vše                
             písemně zaznamenávat 
             příklady otázek: Kdo je obětí a kdo agresorem? Kolik jich je? Kdo je iniciátorem? Kdo 
             je aktivním účastníkem? Co, kdy a kde dělali agresoři oběti? Jak dlouho to trvá?  
 
       4.   Rozhovor s agresorem – výchovná komice 
              agresor by neměl předem tušit, že se něco vyšetřuje = zaskočit ho, nedopřát mu čas 
              na připravení výmluvy!    
              agresor nesmí zjistit, co „nám“ kdo řekl! 
              rozhovor: nechat agresora souvisle povídat (zaplete se do vlastní lži), vyžadovat   
              vysvětlení rozporů v jeho monologu 
              sledovat verbální i neverbální projevy, tón hlasu... 
              pokud je agresorů více, mluvit s každým zvlášť, neumožnit domluvu na výpovědi,  
              najít nejslabšího a toho „přitlačit ke zdi“ 
              ! Vyhnout se konfrontaci oběti, agresora či svědků! 
 
         5.  Schůzka vedení školy, ŠMP, VP, TU 
            případ projednat, rozhodnout o opatřeních (ve vztahu k oběti, agresorovi, třídě) 
 
          6.  Informace jsou předány pedagogickému sboru na mimořádné schůzce/poradě 
               vyzvat pedagogický sbor k sociální podpoře oběti, kolegiální pomoci, zachytávání   
               signálů od agresorů, svědků a monitorování situace ve škole. 
 
          7.  Schůzka se zákonnými zástupci agresorů – ŠMP, VP, TU 
             seznámit je s navrženými opatřeními, požádat o spolupráci 
             o průběhu sepsat zápis = podepíší všichni zúčastnění včetně zákonných zástupců! 
 
          8.  TU ve spolupráci s VP, ŠMP, vedením školy vše projedná s třídou 
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                Informuje žáky o potrestání viníků, ujistí třídu, že takové chování je nepřípustné!     
                Nastavení jasných pravidel v rámci rolí žák X učitel a v rámci chování! 
 
 
          9.   Oběť v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 
                Pokud je situace opravdu závažná, může dojít k výměně vyučujících (zamezení   
                přímého kontaktu oběti s agresory). 
 
        10.  Ve třídě, kde k popsané situaci došlo, proběhne speciální intervenční program pro  
                žáky. 
 
        11.  Třída jako celek je pod neustálým dohledem – situace zde a další vývoj je sledován 
 
Pokud dojde k závažnému fyzickému nebo jinému ataku ve vyučování: - vyučující okamžitě 
přivolá pomoc kolegů z vedlejších tříd:  

• kolegové zajistí izolaci agresora od učitele, spolužáků 
• neprodleně nahlásí událost vedení školy = přivolání policie, záchranné služby… 
• zajištění dohledů ve třídách, především ve třídě s incidentem!, popř. suplování do  

             dalších hodin (vedení školy, jiní volní pedagogové) 
• oběť v péči kolegy, v bezpečí mimo dosah agresorů – pokud nehrozí nebezpečí 
• rozhovor s obětí ohledně události a dále dle pokynů Policie či dle krizového plánu =  

              rozhovory ale musí proběhnout a být ukončeny v ten samý den! 
 
 
 15.7. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ AGRESORŮ 
 
Dle materiálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: „Využití právních opatření při 
řešení problémového chování žáků na školách“ a metodického dokumentu „Poznámky k 
možnostem právního řešení problematiky šikany ve školách“ jsou k dispozici tyto možnosti:  

• výchovná opatření (napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy) 
• individuální výchovný plán agresora 
• snížení známky z chování 
• převedení do jiné třídy, pracovní či výchovné skupiny (je třeba individuálně posoudit 

efektivitu tohoto opatření, aby nedošlo k přesunutí šikany do nového prostředí) 
• vyloučení ze školy – nelze použít u žáka, který plní povinnou školní docházku 
• doporučení zákonným zástupcům, aby dobrovolně umístili žáka do pobytového 

oddělení střediska výchovné péče, případně doporučení realizovat dobrovolný 
diagnostický pobyt žáka v diagnostickém ústavu 

• podání návrhu orgánu sociálně-právní ochrany dětí k zahájení práce s rodinou, 
případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s 
následným umístěním v diagnostickém ústavu 

 
15.8. PREVENCE ŠIKANY  
 

 třídní učitelé neustále pracují s celou třídou jako celkem, případné agresory vedou ke 
zkrocení emocí a potencionálním obětem záměrně povzbuzují sebevědomí  
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 posílené dozory běhen přestávek i na odlehlých místech, kde může eventuálně 
docházet k šikaně  

 snaha odhalit šikanu formou rozhovorů se žáky a formou dotazníků  

 různé sociální hry zaměřené na odplavení stresu, agresivity, ale hlavně zaměřené na 
pěstování empatií  

 práce s potencionálními agresory a oběťmi, která spočívá v neustálých rozhovorech  

 spolupráce s institucemi, které se šikaně věnují  

 prevence šikany je zapracována ve vyučovacích předmětech vzdělávacího programu 
školy  

 prevence šikany provází žáky nejenom v době vyučování, ale v družině, na různých 
školních akcích  

 zvyšujeme povědomí pedagogů o problematice šikany  
 
 
16. PREZENTACE SYSTÉMU PRIMÁRNÍ PREVENCE  
 
Minimální preventivní program je zpřístupněný veškeré veřejnosti, a také rodičům na 
webových stránkách naší školy. Pro pedagogický sbor je umístěn na viditelném místě ve 
sborovně školy. O připravovaných akcích jsou žáci pravidelně informováni prostřednictvím 
třídního učitele, rodiče jsou informování zápisem v žákovské knížce a pedagogové se s 
akcemi seznamují na provozních poradách školy. Veškeré zprávy a postřehy výchovného 
poradce a metodika prevence z akcí, které již proběhly, jsou vyvěšeny na nástěnce ve třídách 
a ve vestibulu školy. Pro informovanost široké veřejnosti jsou informace o akcích pravidelně 
otištěné v regionálním deníku.  
  
 
17. NESPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE – AKCE ŠKOLY 
  
Září: 
Jičín – město pohádek 
Cvičení v přírodě  
Dopravní den 
 
Říjen:  
Halloweenské strašidlení  
Rybářské závody  
Ekokosteláda 
  
Listopad:  
Škola v lese 
Kopaná – Turnaj o Pohár 17. listopadu  
  
Prosinec:  
Mikuláš a Čert ve škole  
Tradiční vánoční výstava 
Vánoční turnaj v přehazované  
Výstava betlémů v kostele s. Gotharda v Českém Brodě 
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Leden:  
Zimní radovánky  
Exkurze do odborných učilišť  
Sněhuláci pro Afriku  
 
Únor 
Zvyky a tradice – Masopust  
 
Březen:  
Cvičení v přírodě  
Kopaná – Velikonoční turnaj  
Tradiční velikonoční výstava 
Ukliďme si Česko 
 
Duben:  
Slet čarodějnic  

Dopravní soutěž  

Den Země – Zasaď svůj strom  

Rybářské závody Tradiční velikonoční výstava 

 

Květen:  
Lehkoatletický čtyřboj 

Cvičení v přírodě 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 

  

Červen:  
Den dětí  

Loučení se školou  

Olympiáda  

Turnaj ve vybíjené 

Školní výlet  

 

Akce se v průběhu školního roku doplňují. 
 
  
Během celého školního roku se konají následující akce:  
 
EVV – Školní soutěž ve sběru papíru a dalších odpadových surovin 
EVV – Sběr kaštanů, žaludů a dalších plodů pro Lesy Český Brod 
Sběr víček od PET lahví pro nemocné a hendikepované děti 
Sběr baterií a elektroodpadu – projekt Strážci pralesa 
Celoroční republikový projekt RECYKLOHRANÍ 
Návštěvy knihovny, účast na projektových akcích ke zvýšení čtenářství u dětí 
Divadelní představení pořádaná MIKC Český Brod  
Návštěvy výstav v Podlipanském muzeum a galerii Šatlava v Českém Brodě 
Srdíčkový den – „Život dětem“ 
Účast na sportovních soutěžích základních škol – atletika, florbal, futsal atd. 
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Hejtmanův pohár  
Olympijský víceboj  
Paralympijská výzva 
Výtvarná soutěž „Radost“ Kolín  
Výtvarná soutěž – ČSZ 
Výtvarná soutěž – HZS 
Vystoupení žáků školy v Penzionu ANNA Český Brod 
Vlastní akce tříd 
 
  
18. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY 
 
Volnočasové aktivity 
Aktivity probíhají ve škole během celého školního roku. Žáci mají možnost výběru mezi 
následujícími aktivitami, které nabízí škola.  
Sportovní hry  

Hudebně – dramatická výchova  

Rodinná výchova   - vaření 

Estetická výchova – šití    

Estetická výchova – keramika 

Ekohrátky 
Dílny    

 
 
19. ADRESÁŘ ORGANIZACÍ  
 
 

a) Policie 
Obvodní oddělení Policie ČR, Český Brod – náměstí Husovo 65, 282 01 Český Brod 
 tel.: 420 974 811 111  
 

b) Odbor sociálních věcí a školství 
Městský úřad Český Brod – Nám. Arnošta z Pardubic 56, 28201 Český Brod, 
 
vedoucí odboru, sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 
Bc. Martina Fejfarová, DiS. Tel: 321612126,  603878418 
fejfarova@cesbrod.cz 
 
kurátor pro děti a mládež, výchovné problémy, sledování dohledu, sociálně-právní ochrana 
dětí  
Gabriela Janáková Tel.:321612123, 735170961 
 janakova@cesbrod.cz 
 
sociálně-právní ochrana dětí  
Bc. Jitka Novotná, DiS. Te.: 321612124, 735172522 
novotna@cesbrod.cz 
 

mailto:fejfarova@cesbrod.cz
mailto:janakova@cesbrod.cz
mailto:novotna@cesbrod.cz


36 
 

sociálně-právní ochrana dětí 
Bc. Markéta Svobodová, DiS.  Tel.: 321612129,  735172523 
svobodova@cesbrod.cz 
 
veřejný opatrovník, sociální pracovník,  
Mgr. Jana Tůmová Tel.: 313033157, 730870953 
tumova@cesbrod.cz 
 
c) praktičtí lékaři pro děti a dorost   
 
MUDr. Irena Drahoňovská  Žižkova 1311,   282 01 Český Brod                                                   
tel.: 314 008 340 
 
MUDr. Irena Košnářová,   Žižkova 1311, 282 01 Český Brod                                                     
 tel.: 321 610 920 
 
MUDr. Milan Cabrnoch  Žižkova 1311, 282 01 Český Brod                                                    
pondělí, středa, pátek 8:00 - 14:00 
úterý 12:00 - 18:00, čtvrtek 8:00 - 17:00.  
 tel.: 228 224 921 
milan@cabrnoch.cz 
 
 
d) PPP, SPC 
 
PPP Český Brod, při ŽŠ Český Brod,  Žitomířská 885 
Žižkova 507,  282 01 Český Brod (budova C, 2. patro). 
tel.: 734 152 689, e-mail: pisarovicova.a@zszitomirska.info 
Mgr. Veronika Lancová, e-mail: lancova.v@zszitomirska.info 
 
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje 
Sokolská 1313, 282 01 Český Brod 
Tel.: 420 321 623 887 
 
Speciálně pedagogické centrum Kolín 
Ředitelka: Mgr. Ladislava Vavrincová 
Vedoucí: Mgr. Lenka Radoměřská – speciální pedagog 
Adresa: Kutnohorská 179, Kolín IV, 28002 
Tel: 321 729 600, 321 713 144 
 
e) Oblastní metodik prevence – Kolín 
Mgr. Věra Vavřinová, Jaselská 826 280 02 Kolín  
Tel.: 321 722 116 
vavrinova@pppsk.cz 
 
f) Odbor školství Středočeského kraje 
Ing. Hemerková Pavla 

mailto:svobodova@cesbrod.cz
mailto:tumova@cesbrod.cz
mailto:milan@cabrnoch.cz
mailto:pisarovicova.a@zszitomirska.info
mailto:lancova.v@zszitomirska.info
mailto:vavrinova@pppsk.cz
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primární prevence 
257280314 
hemerkova@kr-s.cz 
 
g) Linky důvěry a pomoci 
 
Linka bezpečí: 116 111 
Linka důvěry Dětského krizového centra: 777 715 215, 241 484 149 
Krizová linka SOS centra Diakonie: 800 567 567 
Centrum pro zneužívané a týrané děti SPONDEA: 541 235 511, 608 118 088 
Linka Centra Locika pro děti ohrožené domácím násilí: 734 441 233 
 
Linka pomoci obětem domácího násilí Bílý kruh bezpečí: 116 006 
Linka pomoci obětem domácího a sexuálního násilí PROFEM: 608 222 277 
SOS linka Centra ROSA: 602 246 102 
Linka Centra Locika pro děti ohrožené domácím násilí: 734 441 233 
Linka pomoci obětem domácího násilí Persefona: 737 834 345 
 
c) Adiktologie 
Adiktologická ambulance 
Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice 
v Praze,Apolinářská 4 
128 00  Praha 2, tel.: 224 968 208 
 
Adoktologická ambulance pro děti a dorost 
Kateřinská 1476/34, 120 00 Praha, Nové Město 
www.afterin-adiktologie.cz 
 
On-line adiktologická poradna – www stránky: http://poradna.adiktologie.cz, email: 
poradna@adiktologie.cz 
 
 

d) Středisko výchovné péče: 
Výchovný ústav, středisko výchovné péče – Čakovická 783/51, 190 00 Praha, telefon 283 883 
470, mobil 773 587 113, email: kontakt@klicov.cz, www stránky: www.klicov.cz 
 
e) Nestátní organizace: 
Pedagogické psychologické a právní poradenství – Weberova 213, 150 00 Praha 5, telefon 
PaedDr. Zdeňka Kašparová 603 294 304, JUDr. Karel Kašpar 604 122 097, email: 
kasparova@pppk.cz, kaspar@pppk.cz, www stránky: www.pppk.cz 
 
f) Psychiatrické a psychologické ambulance: 
Centrum psychiatrické péče – Karlovo náměstí 47, 280 02 Kolín, tel. 321 728 784, mobil 
774 770 215, email: kolin@centrum-psych-pece.cz, ordinační hodiny: Po, Čt – 8.00 – 14.30, 
Út 8.00 – 16.30, St 8.00 – 18.30, Pá 8.00 – 12.00 
 
Klinická psychologie – PhDr. Krchová, s.r.o. – Golfová 910/10, 102 00 Praha – Hostivař, tel. 

mailto:hemerkova@kr-s.cz
http://www.afterin-adiktologie.cz/
http://www.pppk.cz/
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274 772 344, mobil 731 516 839, email: irena.krchova@seznam.cz, ordinační hodiny: Po – 
9.00 – 15.00, Út – 11.00 – 17.00, St, Čt – 9.00 – 16. 00, Pá – 9.00 – 13.00 
 
g) Krizová centra: 
Dětské krizové centrum – V zápolí 21, 141 00 Praha 4, tel. 241 480 511, mobil 777 664 672, 
email: ambulance@ditekrize.cz, ordinační hodiny: Po, St 8.00 – 16. 00, Út, Čt 8.00 – 18.00, Pá 
8.00 – 14.00. 
 
Krizové centrum RIAPS – Chelčického 39, Praha 3, tel. 222 580 697, nepřetržitý provoz 
Centrum krizové intervence Psychiatrické léčebny – Praha Bohnice - Ústavní 91, Praha 8, tel. 
284 016 110, email: cki@plbohnice.cz. 
 
h) Gynekologie: 
MUDr. Jan Pospíchal, MUDr. Ivan Juránek - gynekologická ordinace - Náměstí Husovo 64, 282 
01 český brod, tel: 321 622 107 
 
MUDr. Helena Šikolová - gynekologická ordinace - Prokopa Velikého 108, 282 01 Český Brod, 
tel.: 321 623 135, E-mail: gyn.sikolova@gmail.com,  
 
ch) Urologie: 
 
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje – Žižkova 146, 280 02 Kolín 3, 
tel. 321 756 614, www stránky http://www.nemocnicekolin.cz/  
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, telefon 
267 161 111, www stránky: http://www.fnkv.cz/kontakt.php 
 
i) Sexuologie, andrologie: 
TH klinika s.r.o. – Karlovo náměstí 3, 128 00 Praha 2, telefon 222 363 555, mobil 775 065 
610, 
602 434 747, email: objednani@thklinika.cz, objednání: 8.30 – 17.00, ordinační hodiny: Po – 
Pá 8.30 – 20.00 
 
j) Intervenční centra: : 
Intervenční centrum Praha – Chelčického 39, 130 00 Praha 3, telefon: 281 911 883, 
734 510 292, email: icpraha@csspraha.cz, provozní doba: Po, Út 8.30 – 17.30, St, Čt 8.30 – 
16.30, Pá 8.30 – 14.30 
 
ACORUS, o.s.– Centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Dělnická 213/12, 170 00 
Praha 
7, telefon 283 892 772 (nonstop), www stránky: www.acorus.cz, email: info@acorus.cz, 
provoz azylového donu 
 
Dětské krizové centrum – V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 – Michle, telefon: 241 480 511, 
777 664 672, nonstop linky důvěry: 241 484 149, 777 715 215, www stránky: 
www.ditekrize.cz, email: ambulance@ditekrize.cz 
 
Azylové ubytování ROSA s utajeno adresou pro oběti domácího násilí a jejich děti – adresa 

mailto:gyn.sikolova@gmail.com,
http://www.nemocnicekolin.cz/
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azylového domu je utajena příjem klientek probíhá na adrese: 
pracoviště 1: Na Slupi 14, 120 00 Praha 2 
pracoviště 2: Podolská 242/25, 140 00 Praha 4 Podolí 
telefon: 241 432 466, www stránky: www.rosa-os.cz, www.stopnasili.cz, email: 
azyl@rosaos.cz 
 
 
20. HODNOCENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE ZA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
 
Cílem primární prevence je vytvářet v naší škole příznivé prostředí, vést děti ke zdravému 

životnímu stylu. Primární prevence je zařazována do plánů výuky na celý rok. Žáci jsou v 

jednotlivých předmětech informováni o návykových látkách a o jejich vlivu na zdraví. Jsou 

také průběžně seznamováni se všemi sociálně – patologickými jevy (přiměřeně k věku dětí). 

Cílem programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo a zůstalo 

neoddělitelnou součástí výuky. Ve vyučovacích předmětech jsou žáci vedeni ke zdravému 

životnímu stylu a prevenci rizikového chování /závislosti, šikana, kyberšikana, vandalismus, 

virtuální závislosti, záškoláctví, rasismus, intolerance, rizikové chování v dopravě, prevence 

úrazů, sexuální rizikové chování/. 

Využívány jsou materiály školy z oblasti primární prevence a další různé metody (předávání 

informací, projektové vyučování, skupinové práce, diskuse s žáky, sociální hry, hraní rolí, 

obhajoba určitého názoru, trénování způsobu odmítnutí atd.) Modelové situace pomáhají 

dětem vžít se do tíživých problémů a vyprovokovat je k vlastním řešením a názorům. 

     Primární prevencí jsou veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům a 

následkům, které jsou spojeny se sociálně patologickými jevy, případně minimalizovat jejich 

dopad na žáky a zamezit jejich dalšímu šíření. 

     Ve škole je zřízeno v souladu s platnou legislativou školní poradenské pracoviště. Na školní 

rok 2021/2022 byl vypracován minimální preventivní program. Vzhledem k tomu, že se na 

naší škole vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, je minimální preventivní 

program zaměřen i na podporu výchovy ke vzájemné toleranci a kooperaci. Vyzdvihujeme 

potřebu chápat a respektovat jeden druhého. Žáci se učí sociálním zdatnostem a 

dovednostem a empatickému přístupu k druhým. Minimální preventivní program je vždy v 

září zveřejněn na webu školy v aktuální podobě. Na jeho plnění se podíleli všichni 

pedagogičtí pracovníci. Nástěnka metodika prevence a výchovného poradce se nachází ve 

vestibulu v přízemí školy. V průběhu celého školního roku bylo ŠPP v intenzivním kontaktu s 

třídními učiteli a společně se podíleli na řešení a na odstranění rizikových projevů chování 

žáků naší školy. Potřebné informace jsou vyučujícím předávány na pedagogických radách, 

provozních poradách, individuálních schůzkách a elektronicky. 

    V rámci primární prevence dlouhodobě spolupracujeme s LECCOS, z.s. Zkušení lektoři 

připravují na základě podkladů od třídních učitelů bloky primární prevence pro jednotlivé 

třídní kolektivy. V tomto školním roce se uskutečnily dva dvouhodinové bloky pro žáky čtyř 
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tříd základní školy a dva dvouhodinové bloky pro skupinu žáků dvou tříd praktické školy. V 

tomto školním roce byly tyto programy zaměřeny zejména na podporu pozitivních vztahů ve 

třídě, metody správné komunikace, vztahy v kyberprostoru a posílení povědomí o správném 

chování na sociálních sítích. 

     Žáci druhého stupně se zapojili do edukativního programu spolku PRESAFE z.s. „Desatero 

pro primární prevenci“ Jedná se o seriál deseti videoklipů, které jsou provázané s 

elektronickými kvízy a které reflektují klíčová témata primární prevence.  

     I v tomto školním roce představovaly důležitou roli v prevenci projevů rizikového chování 

žáků třídnické hodiny. Třídnické hodiny probíhají v jednotlivých třídách minimálně jednou za 

čtrnáct dnů a třídní učitelé zde mají možnost diskutovat nad problémy, pracovat na stabilním 

třídním kolektivu nebo na začleňování nově příchozích žáků, a tím se snaží docílit zdravého 

sociálního klimatu ve třídě. Třídnické hodiny jsou hodnoceny velmi kladně, především z 

důvodu posilování sociálních vazeb mezi žáky a tím i k eliminaci či vysvětlení konfliktů 

odehrávajících se ve třídě. Třídním učitelům byly k dispozici různé metodické návody a 

doporučení, videa a webináře pro práci s kolektivem, prevenci, zejména z projektu E-bezpečí 

a řady dalších.  

     Během celého školního roku probíhalo na škole spoustu akcí, na kterých se podíleli žáci i 

učitelé z nižšího i vyššího stupně. Byla zde nastavena spolupráce mezi dětmi různých 

věkových kategoriích, mezi dětmi i učiteli a mezi třídami.  

     K preventivním aktivitám patří nabídka volnočasových aktivit a podpora rozvoje 

zájmových aktivit žáků – sportovní soutěže, návštěvy knihovny, divadlo, kino, exkurze, výlety 

aj. Preventivní aktivity, zejména účast žáků v různých soutěžích, školních akcích, projektech 

apod., napomáhají rozvíjet osobnost žáků.  

     Věnujeme náležitou pozornost absenci žáků, případné neomluvené hodiny řešíme ihned s 

rodiči, čímž chceme předejít záškoláctví. I ve školním roce 2021/2022 patřilo sledování 

absence některých žáků ve škole mezi priority. Podařilo se nám snížit počet neomluvených 

hodin, ale stále se potýkáme s vysokou absencí tzv. skrytým záškoláctvím.  Situaci se snažíme 

řešit prostřednictvím pohovorů se žáky a jejich zákonnými zástupci a následně také 

prostřednictvím výchovných komisí, při kterých se snažíme rodičům i samotným žákům 

vysvětlit důsledky a dopady, pokud žák neplní školní povinnosti. Úzce v této oblasti 

spolupracujeme s OSPOD Český Brod.   

     Spolupráce s OSPOD Český Brod probíhá i při řešení výchovných problémů žáků. Během 

školního roku bylo s výchovně problémovými žáky pracováno individuálně, jejich zákonní 

zástupci byli pravidelně informováni o problémech svých dětí, byla projednávána a přijímána 

opatření k jejich nápravě formou pohovorů a konzultací. V případě neúspěchu těchto 

opatření byli rodiče vyzváni k projednání na výchovnou komisi ve škole.  
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     Dlouhodobým cílem je vštípit dětem prvky morálky a svědomí, vzájemné tolerance. 

Trvalým jevem je pokles zájmu žáků o vzdělávání, u mnohých se pak projevuje 

nerespektování daných pravidel chování. Klesá autorita dospělých, rodičů, k hodnotám. Je 

nutné vytvářet systém opatření, která snižují nebezpečí negativního ovlivňování žáků. Hlavní 

těžiště výchovy v této oblasti je obsaženo v pravidelné výuce. Primární prevence se prolíná 

do všech vzdělávacích předmětů na obou stupních základní školy, dle schopností žáků se s ní 

setkávají také žáci základní školy speciální a střední školy. Setkávají se s ní v hodinách 

českého jazyka, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství, rodinné výchovy, zdravotní výchovy, 

dějepisu, chemie, fyziky, tělesné výchovy a výtvarné výchovy. V rámci výuky se soustředíme 

také na vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc, ale i sebepoznávání, seberealizaci, 

samostatnost a aktivní trávení volného času jednotlivých žáků.       

 

      

  
Platnost: 
Tento dokument nabývá platnosti projednáním na pedagogické radě dne 31. 8. 2022 
 
 
V Českém Brodě, dne 31. 8. 2022 


