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1. Úvod 
 
V dnešní době žádná škola, žádná třída a žádný dětský kolektiv není proti rizikovým jevům 
chování zcela imunní. Každý zaměstnanec školy, každý pedagog, by měl již od 1. ročníku 
sledovat všechny náznaky rizikového chování a vytvořit ze své třídy a celé školy ostrov 
bezpečí a pohody, kde silný chrání slabého, ve kterém platí právo a spravedlnost, vládne 
důvěra k autoritám a vzájemná solidarita. Ze snahy vytvořit v naší škole pro všechny 
pozitivní sociální klima vychází tento Preventivní program školy. 
Realizace preventivního programu vyžaduje spolupráci a pružnou komunikaci o 
problémových jevech od všech zaměstnanců školy, přičemž stěžejní úlohu při naplňování 
PPŠ mají třídní učitelé. 
Naším cílem je vychovávat žáky tak, aby měli respektu k sobě, k ostatním a aby si byli 
vědomi zodpovědnosti za všechny svoje činy. 

Jako pedagogové usilujeme o to, aby se vše odehrávalo na půdě „bezpečné školy“. 

Škola se při naplňování a realizaci všech preventivních aktivit řídí platnou legislativou. 
Jejich výčet je uveden v Příloze č. 1. 
 

2. Charakteristika školy 
 
Naše škola je úplná základní škola je plně organizovaná, má tedy 9 tříd, ve kterých je 
vzděláváno celkem 275 žáků, z toho 145 chlapců a 130 dívek. Navštěvují ji převážně žáci ze 
spádového obvodu (Pavlovičky, Chválkovice, Týneček, Bělidla, Černá cesta), zvyšuje se 
však i počet žáků dojíždějících (např. Bělkovice, Velká Bystřice, Droždín, Dolany, Olomouc 
– centrum atd.). 
V naší škole jsou 3 oddělení ŠD, ve kterých je 85 žáků. 
Škola je vybavena počítačovou učebnou, tělocvičnou a školní jídelnou. Pedagogický sbor 
tvoří 18 pedagogů a 6 asistentek pedagoga. 
Na škole pracuje také žákovská samospráva (žákovský parlament), do níž byli vybráni 
zástupci třídních kolektivů z I. i II. stupně. 
Rizikové chování žáků mapují zejména třídní učitelé, nejen běžným každodenním 
sledováním žáků z hlediska prospěchu a chování, docházky do školy, ale také 
prostřednictvím dotazníků, jejichž cílem je mapovat třídní klima, vztahy mezi žáky, rizikové 
chování z hlediska šikany, vztahy mezi učiteli a žáky apod. 
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2.1 Popis současného stavu školy z hlediska rizikového chování 

 
 Záškoláctví 

- Neomluvená absence – v průběhu školního roku byla zaznamenána neomluvená 
absence, která byla okamžitě řešena a i nadále se snažíme o průběžné snižování 
počtu neomluvených hodin. 

 
 Šikana 

 
- V průběhu školního roku jsme zjistili, že klima v některých třídních kolektivech není 

ideální s výskytem šikany. Snaha o zlepšení situace ve třídách, pravidelné apelování 
ze strany třídního učitele, snaha o poskytnutí preventivních programů ze strany 
mimoškolních institucí. 

 
 Neplnění školních povinností 

 
- Na základě vyhodnocení udělených kázeňských opatření bylo zjištěno, 

že největší počet porušení školního řádu je opakované neplnění 
školních povinností – nenošení pomůcek, neplnění domácích úkolů, 
nezájem a nepřipravenost na výuku¨ 

 
 Každodenním pozorováním žáků bylo zjištěno, že žáci nezdraví dospělé osoby v 

prostorách školy a užívají před pedagogy vulgární výrazy, agresivní chování ke 
spolužákům, nadávky a urážky. 
 

 Byl zaznamenán i výskyt jevu ničení školního majetku 
 
 Způsoby řešení: třídní učitelé v třídnických hodinách, projednání ve školním 

poradenském pracovišti, projednání na pedagogické radě, projednání s rodiči ve 
výchovné komisi, spolupráce s PPP, spolupráce s P- centrem, s OSPOD a Policií 
ČR. 
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2.2. Vnitřní zdroje školy 

 
2.2.1 Školní poradenské pracoviště 
 
 
 
 
 
 
 

 

Školní poradenské pracoviště 

Metodik prevence: Speciální pedagog: Výchovný poradce: Školní psycholog: 

pavlickova@zsgorkeho.cz spickova@zsgorkeho.cz  kreislova@zsgorkeho.cz 

Konzultační hodiny: dle 
domluvy 

Konzultační dny: pondělí, 
úterý, čtvrtek. Konzultační 

hodiny: dle domluvy 

Konzultační hodiny: Pro 
rodiče:pondělí 11:00 – 
13:00 Pro děti: úterý – 
pátek 8:00 – 10:00 Po 

předchozí domluvě kdykoli. 

Konzultační dny: pondělí, 
středa. Konzultační hodiny: 

dle domluvy 

Kompetence: zajištění 
prevence všech forem RCH a 
intervence v případě jejich 

výskytu. 

Kompetence: proces integrace 
a vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími 
potřebami 

Kompetence:problematika 
kariérového poradenství a 
proces integrace žáků se 
speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

 

mailto:pavlickova@zsgorkeho.cz
mailto:spickova@zsgorkeho.cz
mailto:vyroubalova@zsgorkeho.cz
mailto:kreislova@zsgorkeho.cz
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2.2.2 Činnosti a cíle školního poradenského pracoviště 
 

• navodit ve škole klima, které umožní vytvořit podmínky prevence školní 
neúspěšnosti a prevence rizikového chování 

• podpora žáků speciálními vzdělávacími potřebami, 
• podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků, 
• podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi, 
• podporu sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných 

podmínek, 
• spolupráce se zákonnými zástupci žáků 
• spolupráce s jinými školskými zařízeními – PPP, SPC 
• metodická podpora učitelům, 
• tvorba, realizace a vyhodnocování preventivního programu, 
• prevencí rizikového chování a školní neúspěšnosti, 
• včasná intervence při problémech žáků, 
• kariérové poradenství. 

 

 Výchovná poradkyně - Mgr. Hana Vyroubalová  

Provádí zejména 

• koordinaci práce všech vyučujících v oblastech přijímacího řízení na střední 
školy - předávání informací žákům a rodičům, spolupráce 
s náborovými pracovníky středních škol a učilišť, spolupráce s úřadem práce, 
kontrola přihlášek žáků ke studiu, koordinace návštěv IPS Úřadu práce, burz 
práce, Scholaris, návštěv Dnů otevřených dveří středních škol, 

• zajišťuje spolupráci s OSPOD, svolává výchovnou komisi pro jednání s rodiči, 
• samostatně zajišťuje evidenci žáků se SVP, podává ve spolupráci 

s třídními učiteli návrhy rodičům na jejich případné vyšetření v PPP, seznamuje 
s výsledky vyšetření třídní učitele a další vyučující, 

• sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného 
poradenství a seznamuje s nimi pedagogické zaměstnance, 

• spolupracuje s metodikem prevence, psychologem, speciálním pedagogem v 
rámci školního poradenského pracoviště, 

• řeší závažné výchovné problémy ve spolupráci s třídními učiteli, se zákonnými 
zástupci žáků, s pracovníky školských poradenských zařízení PPP a SPC), s 
pracovníky OSPOD, úřadem práce, 

• jako standardní vykonává činnosti uvedené v příloze vyhlášky č. 72/2005 Sb., o 
poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních. 
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 Školní metodička prevence – Mgr. Karin Pavlíčková 
 
Provádí zejména 

• záchyt signálů rizikového chování, individuální a skupinová práce se žáky a 
studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým 
chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání; 

• koordinaci a realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování 
žáků; 

• koordinace přípravy a realizace spolupráce s jinými organizacemi 
• vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového 

chování; 
• poskytování poradenských služeb zákonným zástupcům žáků s rizikem či 

projevy rizikového chování 
• spolupráce s TU při zachycování varovných jevů z hlediska možného rozvoje 

RCH – předávání vzájemných informací na poradách 
• metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků 
• koordinace tvorby a kontrola realizace PPŠ 
• poskytnutí odborné literatury a dalších studijních materiálů 

 Školní psycholožka - Mgr. Silvie Kreiselová  

Poskytuje zejména 

• psychickou podporu a poradenství žákům v obtížných životních situacích; 
• pomoc žákům při obtížích se zvládáním učiva; 
• konzultace a poradenství zákonným zástupcům žáků při řešení náročných životních 

situací nebo při problémech se zvládáním nároků učiva; 
• poradenství učitelům pro práci se žáky; 
• pracuje s třídními kolektivy na co nejlepší kvalitě vztahů; 
• pomáhá a spolupracuje při řešení celé řady situací, vzniklých na škole a to v 

případě, že bude jeho pomoc žádoucí. 

 Školní speciální pedagožka - Mgr. Lenka Špičková 

Provádí zejména 

• diagnostiku SVP žáků, zlepšuje a vytváří podmínky pro úspěšnou integraci žáků se 
SVP; 

• náročné, nápravné, reedukační, kompenzační činnosti se žáky; 
• vyhledávání žáků s rizikem vzniku SVP a zařazuje je do vhodného preventivního 

stimulačního, intervenčního programu; 
• logopedické, etopedické, somatopedické, psychopedické, tyflopedické diagnostické 

postupy; 
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• dlouhodobou i krátkodobou speciálně pedagogickou péči, jejímž účelem  je 
naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací 
činnosti, zejména reedukační, kompenzační, stimulační; 

• podílí se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu a jeho průběžném 
vyhodnocování; 

• zajišťování speciálních pomůcek a didaktických materiálů, provádí úpravu školního 
prostředí; 

• o svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů; 

• individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních 
vzdělávacích potřeb a rizik vzniku SVP; 

• individuální konzultace pro rodiče, zabezpečuje průběžnou komunikaci a kontakty 
s rodiči žáka. 

 
2.2.3 Informační systém školy: 

 
• nástěnky pro žáky, rodiče i ostatní zaměstnance školy 
• webové stránky školy: 
• schránka důvěry -– umístěna při vstupu u ředitelství školy 
• školní rozhlas, 

Informační servis pro rodiče: 

 
• aktivní spolupráce s rodiči – třídní schůzky, konzultační třídní schůzky, individuální 

pohovory se zákonnými zástupci žáků 
• neformální setkávání s rodiči na školních akcích pro děti a jejich rodiče (Den 

otevřených dveří, Zahradní slavnost, vystoupení žáků, sportovní soutěže 
• pasivní formy spolupráce s rodiči – písemná sdělení rodičům – plány učiva, sdělení 

rodičům v ŽK, e-mailová komunikace s rodiči, telefonní styk, distribuce 
informačních materiálů, webové stránky školy. 

3. Bezpečná škola 
 
Základem úspěšné prevence RCH jsou především kvalitně nastavená vnitřní pravidla školy, 
která jsou ukotvena ve školním řádu. 
 

3.1 Školní řád 
Zakotvuje tato pravidla, která souvisí s prevencí rizikového chování. 
 

 Žáci: 

• docházka do školy – způsob omlouvání v době nepřítomnosti žáka ve vyučování, 
pravidla pro konání komisionální zkoušky z důvodu velké absence žáka, 

• chování žáka ve škole i mimo školu a možnost udělení výchovných opatření 
v důsledku porušování stanovených pravidel: 
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- zákaz užívání a manipulace s návykovými látkami ve škole i v okolí školy 
a způsob řešení při porušení zákazu, 

- právo žáka na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, 
- zacházení se školním majetkem – prevence projevů vandalismu, 

• práva nezletilých žáků a jejich zákonných zástupců, 

• povinnosti žáků a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, 

• bezpečnost a ochrana zdraví žáků. 

 Zaměstnanci školy: 

• TU sledují a evidují docházku žáka do školy – prevence záškoláctví, 

• pedagogičtí pracovníci vykonávají dohled nad žáky k zajištění jejich bezpečnosti 
a jako prevence šikany, 

• zaměstnanci školy poskytují v případě potřeby 1. pomoc a evidují úrazy žáků, sledují 
zdravotní stav žáků a reagují na jeho případné zhoršení, 

 Pravidla pro používání mobilních telefonů. 

 Řešení problematiky případného šikanování a důsledky takového počínání. 

Přesné znění Školního řádu – http://www.zsgorkeho.cz/skola/predpisy/ 
 

3.2 Riziková místa 
 
WC, prostory šaten, prostor před školní jídelnou, vnější prostor školy – části obce, v nichž se 
žáci zdržují v době před odpoledním vyučováním. 
Opatření: zvýšený dohled všech pracovníků školy ve vnitřních prostorách školy, sledování 
chování žáků během přestávek a po návratu do výuky. 
Sledování žáků po návratu z přestávky před odpoledním vyučováním. 
 
4. Cíle 
 
4.1 Dlouhodobé cíle - preventivní strategie školy: 

• vytvořit takový efektivní způsob prevence, který umožní minimalizovat vznik a 
snížit míru rizikového chování všech typů u našich žáků, případně jejich dopady, 

• budovat takové prostředí a klima ve škole, které umožní žákům cítit se bezpečně, kde 
bude v případě potřeby silnější chránit slabšího, 

• soustavně pracovat na zlepšování vztahů a komunikace ve třídních kolektivech, 

• soustavně pracovat na zlepšování a posilování vztahu mezi učitelem a žákem, 

• budovat mezi učiteli a žáky vztahy důvěry, které umožní žákům v případě potřeby 
řešit problém se svými pedagogy, 

• pracovat na zlepšování a posilování vztahů a komunikace mezi zaměstnanci školy a 
rodiči žáků, 

http://www.zsgorkeho.cz/skola/predpisy/
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• soustavně u žáků budovat dovednosti sebeovládání a sebekázně a postoje tolerance a 
solidarity, 

• soustavně budovat u žáků sociální dovednosti, 

• vést žáky k odpovědnosti za svoje chování, 

• vést žáky ke zdravému životnímu stylu a smysluplnému trávení volného času, 

• vést žáky k spoluzodpovědnosti za klima ve třídě a ve škole, 

• zvyšovat u pedagogů školy vnímání prevence jako důležitého prvku bezpečné školy, 

• usilovat o aktivní zapojení pedagogů do problematiky prevence, 

• nadále spolupracovat s jinými odbornými subjekty. 
 
4.2 Krátkodobé cíle 

 
 Vést žáky k dodržování pravidel slušného chování k zaměstnancům školy 

Ukazatel dosažení cíle: 
• žáci bez vyzvání zdraví všechny zaměstnance školy 
• žáci si nedovolí před dospělými používat vulgární slova 

Návaznost na ŠPS: 
• vést žáky k zodpovědnosti za klima ve škole 
• vést žáky k zodpovědnosti za své chování 

Zodpovídají všichni zaměstnanci školy. 
 
 Průběžné a systematické monitorování docházky žáků do školy a okamžité 

navázání spolupráce s rodiči a dalšími orgány 

Ukazatel dosažení cíle: 
• snižování počtu neomluvených hodin 
• ve škole se nešíří „skryté záškoláctví“ podporované rodiči Návaznost na ŠPS: 
• vést žáky k zodpovědnosti za své činy 
• zvýšit informovanost rodičů v oblasti RCH 

Zodpovídají třídní učitelé. 
 
 Zvýšit informovanost pedagogů v problematice RCH a zejména šikany 

Ukazatel dosažení cíle: 
• zajištění vzdělávacího projektu, 
• počet proškolených pedagogů, 
• aktivní přístup učitelů v této problematice. 

Návaznost na ŠPS: 
• zvyšovat u pedagogů vnímání prevence jako důležitého prvku bezpečné školy. 

Zodpovídá metodik prevence. 
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 Zlepšit vzájemné předávání informací mezi vyučujícími a ŠMP 

Ukazatel dosažení cíle: 
• informace jsou předávány aktuálně dle situace nebo na pracovních poradách, 
• problémové situace jsou ihned řešeny, nedochází k jejich eskalaci.  

Návaznost na ŠPS: 

• pracovat na zlepšování a posilování vztahů a komunikace mezi 
zaměstnanci školy. 

 
Zodpovídají všichni pedagogičtí zaměstnanci. 

 
 Zatraktivnit nabídku mimoškolní zájmové činnosti pro žáky II. stupně 

Ukazatel dosažení cíle: 

• žáci II. stupně jsou zapojeni do mimoškolní zájmové činnosti.  

Návaznost na ŠPS: 

• vést žáky ke zdravému životnímu stylu a smysluplnému trávení volného času. 
Zodpovídá vedení školy. 
 

 Větší zapojení rodičů do života školy 
 
Ukazatel dosažení cíle: 

• větší účast rodičů na TS, 
• aktivní zapojení rodičů do akcí školy.  

Návaznost na ŠPS: 

• pracovat na zlepšování a posilování vztahů a komunikace mezi zaměstnanci školy 
a rodiči žáků. 

Zodpovídají všichni pedagogičtí pracovníci. 
 

 Zavedení pravidelných setkávání v komunitním kruhu a práce s třídním 
kolektivem 

 
Pravidla mohou být následující: 

• každý má právo říci vlastní názor, 
• každý dostane slovo, 
• mluví ten, kdo má mluvící předmět, ostatní poslouchají, 
• naslouchej ostatním a respektuj jejich názor, 
• pokud můžeš, poděl se s námi o tvůj názor, je pro nás důležitý, 
• pokud před třídou o něčem mluvit nechceš, nemusíš, máš možnost to probrat s 

učitelem o samotě, 
• o čem se mluví v kruhu ve třídě, to se nevynáší ven mimo třídu. 
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 Třídní pravidla jako nástroj prevence 
 
Společně vytvořená a dodržovaná pravidla soužití ve třídě a škole jsou účinnou prevencí 
rizikových jevů chování, zejména nekázně, násilí a šikany. 
Zásady tvorby těchto pravidel: 

• spoluúčast žáků na jejich tvorbě – vypracování „Charty třídy“, „Školní 
smlouvy“…., 

• integrace pravidel do denního školního života, 
• srozumitelnost a splnitelnost, možnost pravidla časem revidovat a po dohodě 

upravovat, 
• pozitivní formulace pravidel, 
• přiměřenost počtu. 

 
 Práce s třídním kolektivem 

 
Systematická a soustavná práce s třídním kolektivem patří k významnému nástroji 
intervence a možného ovlivnění vztahů ve třídě. Součástí práce každého třídního učitele 
jsou třídnické hodiny, které se konají 1x za měsíc. Jejich náplň tvoří z velké části právě 
témata, která se vztahují k prevenci. Významnou aktivitu na těchto setkáních představují 
hry s psychologickou, sociální a pedagogickou tematikou. Vhodné je využití her, v nichž se 
řeší simulované konflikty a problémy – rozvoj dovedností - stejně tak hry, které slouží 
třídnímu učiteli k diagnostice vztahů ve třídě. Dále umožňují učiteli reagovat na situaci v 
kolektivu, kdy je potřeba jeho intervence. 
 
Zodpovídají třídní učitelé 
 

5 Začlenění témat prevence RCH do vzdělávacího procesu 
 
5.1 Stručná charakteristika jednotlivých témat prevence: 

 
 Záškoláctví 

 
Jedná se o neomluvenou nepřítomnost žáka ve vyučování, o úmyslné zanedbávání školní 
docházky. Jde o přestupek proti školnímu řádu, ale i o provinění proti školskému zákonu 
č.561/2004 Sb. 
 
Škola postupuje podle Metodického pokynu MŠMT „ K jednotnému postupu při uvolňování 
a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví“ vydaným pod č.j.: 10 
194/2002-14. 
 

 Šikana a extrémní projevy agrese 
 
Cílené a opakované jednání, jehož záměrem je ublížit, zastrašit či ponižovat jedince, kteří se 
neumí nebo nemohou bránit. 

• Jedná se také o projevy agrese namířené proti sobě (sebepoškozování, sebetrýznění, 
suicidální chování). 

• Vandalismus – agrese namířená proti věcem, zařízením, sprejerství…. 
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 Kyberšikana 

Úmyslné urážky, zesměšňování, ponižování prostřednictvím moderních komunikačních 
prostředků: 

Škola postupuje podle Metodického pokynu MŠMT „ K prevenci a řešení šikanování mezi 
žáky škol a školských zařízení, č.j.: 240246/2008-6. 
 

 Rizikové sporty a doprava 
 
Záměrné vystavování sebe nebo druhých nepřiměřeně vysokému riziku újmy na zdraví či 
ohrožení života při sportovní činnosti nebo v dopravě. 
 

 Rasismus a xenofobie 
 
Chování, jež potlačuje práva menšin, podporuje rasovou nesnášenlivost a netoleranci k 
menšinám a odlišnostem. 
 
 

 Sekty a členství v nich 
 
Ohraničená sociální skupina, jejíž členové sdílí jistou ideologii, kterou se skupina vymezuje 
vůči okolí, dochází k postupné izolaci, manipulaci a extrémním zásahům do soukromí 
členů. 
 

 Sexuální rizikové chování 
 
Soubor projevů nezodpovědného chování doprovázejících sexuální aktivity, v jejichž 
důsledku dochází k nárůstu zdravotních, sociálních a dalších rizik. 
 
Škola se řídí Doporučením MŠMT „ K realizaci sexuální výchovy v základních školách“, 
č.j. 20 976/2009-22. 
 

 Prevence v adiktologii 

Souhrn takových aktivit a programů, které jsou zaměřeny na prevenci užívání návykových 
látek. 
 

 Syndrom CAN 

Jedná se o týrání, zneužívání a zanedbávání dětí a jeho následky. 
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5.2 Tabulka doporučených časových dotací jednotlivých témat prevence 

 
 

Ročník prevence 
I., 

II. 

III., 

IV. 

V., 

VI. 

VII., 

VIII., IX. 

Počet hodin 

celkem 

Záškoláctví 1 0 1 0 2 

Šikana/agrese 1 3 3 4 11 

Rizikové sporty/doprava 1 2 3 2 8 

Rasismus/xenofobie 0 1 1 1 3 

Sekty 0 1 1 1 3 

Sexuální rizikové 

chování 
0 1 2 4 7 

Adiktologie 2 2 4 2 10 

CAN 1 1 1 1 4 

Poruchy příjmu potravy 0 2 4 2 8 

Počet hodin celkem 6 13 20 17 56 

 
 

5.3 Začlenění témat prevence do vzdělávacího procesu: 
 
Dle ročníků se bude třídní učitel ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm 
věnovat jednotlivým typům rizikového chování podle hodinové dotace (ve výukových 
předmětech, ve třídnických hodinách). Vzhledem k současné situaci jsou naplánované 
pouze tři preventivní programy, které budou zajištěny spolkem P-centrum. 
 
Pro VI. ročníky preventivní programy na téma: Naše třída - naše parta - časová dotace 150 
min. 
 
Pro VII. A program selektivní program prevence na téma: Špatné třídní klima - časová 
dotace 150 min. 

Minimální výstupy žáka ZŠ I., II. ročník 
- znají školní řád a pravidla absence ve škole 
- znají zásady slušného chování ve škole a k druhým lidem 
- ví, že existují návykové látky a základní z nich zná, 
- znají způsoby odmítnutí návykových látek, 
- znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu, 
- umí odlišit, které chování je nevhodné a ví, že má právo nevhodné chování odmítnout, 
- ví, jaké nebezpečí mu hrozí při setkání s neznámými lidmi, 
- znají zásady bezpečného chování v dopravě a při sportech. 

 
III. – V. ročník 

- žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě, 
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- žáci si osvojují zdravý životní styl, 
- znají rizika návykových látek, 
- umí odmítnout návykové látky ve styku s vrstevníky, 
- ví, že existují zákony omezující kouření, požívání alkoholu a zákony týkající s 
užívání a šíření drog, 

- ví, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jejich práva, 
- ví, že existuje síť pomoci a ví, na koho se může obrátit ve škole, 
- orientují se v oblasti mezilidských vztahů a v projevech lidské nesnášenlivosti, 
- mají povědomí o tom, že každé jednání, které ohrožuje a omezuje práva druhých, je 
protiprávní, 

- ví, co je kyberšikana a jak se jí bránit, 
- znají zásady bezpečného pohybu v dopravě a při sportech. 

 
VI. – IX. ročník 

- žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů, 
- respektují odlišné názory a zájmy lidí, odlišné způsoby jejich chování a myšlení, 
tolerují menšiny, 

- umí nenásilným způsobem řešit neshody a konflikty se spolužáky, 
- znají vhodné způsoby komunikace a chování v různých situacích, 
- umí spolupracovat ve skupině, 
- znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně – právní ochranu dětí, 
- uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za protiprávní 
činy, 

- umí chápat zdraví jako jednotu zdraví fyzického, duševního a sociálního, 
- ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci, 
- ví, že zneužívání dítěte je trestný čin, 
- umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientuje se v trestně – právní 
problematice návykových látek, 

- ví, kde hledat odbornou pomoc a umí ji v případě potřeba využít, 
- dokáže komunikovat se specializovanými službami – linka důvěry, krizové 
centrum…, 

- ovládá model chování v krizových situacích a umí se správně rozhodnout v situaci 
vlastního nebo cizího ohrožení, 

- odmítá projev brutality a násilí, 
- ví, co je kyberšikana a jak se jí bránit. 

 

6. Evaluace 

6.1 Konkrétní výsledky strategie MPP za minulý školní rok 
 
Podařilo se 

• zamezit užívání tabáku a jiných návykových látek v prostorách školy 
• zamezit kriminalitě a krádežím 
• zamezit projevům rasismu 
• výrazně snížit záškoláctví a neomluvenou absenci 
• výrazně snížit výskyt šikany a kyberšikany mezi žáky naší školy 
• snížit počet projevů neadekvátního chování žáků k zaměstnancům školy 
• zlepšit spolupráci se zákonnými zástupci problémových žáků 

 



17 
 

Nepodařilo se 

• zúčastnit naplánovaných besed a programů primární prevence 
• zamezit šikaně a kyberšikaně mezi žáky (1 žák na I. stupni, skupina tří žáků na 

II. st.) 
• zamezit agresivnímu chování mezi žáky (pět žáků V. – VII. ročníku) 
• zamezit drzému chování vůči vyučujícím (ojedinělé případy na II. stupni) 
• zamezit projevům vandalismu a ničení školního majetku (tři žáci VI. ročníku) 

 
 

6.2 Zákonní zástupci 
• Informace od rodičů byly získávány zejména při osobních setkáních na TS či 

konzultacích. 
• Vedení školy umožnilo rodičům anonymně se vyjádřit v dotazníkovém šetření 

k průběhu vzdělávání během distanční výuky. 
• Nedostatečný zájem některých rodičů o vzdělávání a výchovu svých dětí, horší 

spolupráce 
 
6.3 Pedagogický personál 

 
• Nízká účast pedagogů na školeních v oblasti primární prevence 
• K předávání informací docházelo na pravidelných pracovních poradách a na 

pedagogických čtvrtletních poradách. V případě potřeby byla situace řešena 
ihned. 

• Aktivní účast všech zaměstnanců školy při organizaci projektových dnů a akcí 
pro naše žáky i rodiče 

 

7. Závěr 
 

Boj proti rizikovým jevům chování je jedním z řady úkolů, který naše škola má při výchově 
dětí. Prevence je na místě tam, kde k rizikovým jevům dosud nedochází, ale i tam, kde se již 
vyskytly. V tomto případě půjde o to, aby se negativní jevy více neopakovaly. 
Realizace Preventivního programu školy by měla vést k tomu, aby naše škola byla místem, 
kde budou naši žáci žít v bezpečí a svobodě. 
Minimální preventivní program byl vypracován ve spolupráci s vedením školy a třídními 
učiteli. 
 
 
 
Ředitel školy:  Školní metodik prevence: 

V Olomouci dne 5. 10. 2020 
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Příloha č. 1 Legislativa 

a) Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních č.72/2005 Sb. dle Školského zákona č.561/2004 Sb.; 

b) Vyhláška o DVPP, akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických 
pracovníků č. 317/2005 Sb.; 

c) Zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

d) Zákon č. 563/2004Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

e) Zákon č. 109/2002Sb., 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; 

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

g) Zákon č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů; 
h) Zákon č. 167/1998Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů; 
i) Vyhláška č. 48/2005Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

PŠD, ve znění pozdějších předpisů; 
j) Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci soc.pat.jevů u dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních, č. j. 20 006/2007-51; 
k) Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, 

č.j.14 423/99-22; 
l) Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských 

zařízení, č.j. 24 246/2008-6; 

m) Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních , č.j. 
MSMT- 22294/2013-1 

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

o) Metodické doporučení MŠMT pro práci s IVýP v rámci řešení rizikového chování 
žáků, č.j. MSMT – 43301/2013; 

p) Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 
2013-2018, MŠMT. 
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Příloha č. 2 
Metodické a studijní materiály 

• Časopisy Prevence 
• Studijní materiály pro metodiky prevence sociálně patologických jevů, projekt A 

nebo…., PPP Olomouc 
• Prim. MUDr. K. Nešpor, CSc., PhDr.L. Csémy, PaedDr.H. Pernicová – Jak 

předcházet problémům s návykovými látkami na základních astředních školách 
• M. Hübschmannová: Romské hádanky 
• M. Kolář: Bolest šikanování 
• M. Miovský, L. Skácelová, J. Zapletalová, P. Novák: Primární prevence rizikového 

chování ve školství (Monografie) 
• M. Elliottová: Jak ochránit své dítě 
• S. Hermochová: Hry pro život 
• Ch. A. Smith: Třída plná pohody 
• A. Bůžek: Ochrana dítěte před sociálně patologickými jevy – Týrané, zneužívané a 

zanedbávané dítě 
• P. Říčan: Agresivita a šikana mezi dětmi 
• T. Fountain: Místo na slunci 
• T.Cenková: Kouzelná zvířátka dětem 
• M.Exnerová, T. Kaufová, L. Skácelová: Kočičí zahrada 
• M.Přikrylová – Barevné kamínky: „Jak se cítíme“  
• Slabikář dětských práv 
• Program podpory zdraví a prevence kouření Normální je nekouřit –  

1. - 5. díl  
• DVD: Řekni drogám ne! Pravda o drogách 
• Na hřišti i na vodě být s dětmi v pohodě  
• Škola hrou: Bezpečně na cestách  
• Nebezpečí internetu 
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Příloha č. 3 
Síť pomoci 
Pedagogicko -psychologická poradna 
Olomouc, Mgr. K. Motlová 

585 221 045, 

585 224 573 

Krajský protidrogový koordinátor – Mgr. 
Ladislav Spurný 

585 508 545 

PhDr. A. Petrů, psycholog, Úzká 6, 
Olomouc 

585 222 068 

MUDr. J. Lindnerová, psychiatr, Žilinská 
26, Olomouc 

585 412 645 

Středisko sociální prevence, Na Vozovce 
26, Olomouc 

585 427 141 

Fond ohrožených dětí, Kapucínská 16, 
Olomouc 

585 240 527 
 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí, 
Štursova 1, Olomouc 

585 562 219 

Městská policie, Kateřinská 779/23 585 209 511 
Policie Lutín, Olomoucká 138 585 947 487 
Policie ČR – PIS Olomouc, Vladimíra 
Marková 

585 209 504 

Linka bezpečí 116 111 
Linka vzkaz domů 800 111 113 
Krizová linka k šikaně pro učitele, žáky a 
jejich rodiče 

286 881 059 

Rodičovská linka 840 111 234 
Bílý kruh bezpečí 585 423 857 
Poradenská linka pro pedagogy - MŠMT 841 220 220 
P – centrum, Lafayettova 9, Olomouc 585 221 983, 739 068 417 
o.s. KAPPA-HELP 773 821 002 
Sdružení D Olomouc 733 104 076 
 
Odkazy na webové stránky: www.msmt.cz www.prevence-info.cz 

www.linkabezpeci.cz  
www.protisikane.cz  
http://game.projekt-rubikon.eu  
www.sananim.cz  
www.odrogach.cz  
www.sexus.cz  
www.sdruzenid.cz  
www.adiktologie.cz 
 
 

 

http://www.msmt.cz/
http://www.prevence-info.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.protisikane.cz/
http://game.projekt-rubikon.eu/
http://www.sananim.cz/
http://www.odrogach.cz/
http://www.sexus.cz/
http://www.sdruzenid.cz/
http://www.adiktologie.cz/
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Příloha č. 4 
Seznam aktivit školy podporujících prevenci RCH 
 

Preventivní 
programy 

Chování člověka za mimořádných situací – 1. – 9. 
Přednáška první pomoci – 1. – 9. 
Intervence ve třídě (oblastní metodik prevence) – 6. B 

Programy 
profes. 
orientace 

Burza práce a vzdělání – 9. 
Scholaris, SŠ Zemědělská - 9. 
Návštěva IPS ÚP Olomouc  - 9. 
Projekt IKAP – sdílená výuka na SŠTO Kosinova – 8., 9. (vybraní žáci) 
SŠ Lutín – beseda pro 9. r. 
Beseda s rodiči vycházejících žáků 

Sportovní akce Plavání 2. a 3. tř. 
Lyžařský výcvikový kurz – 7. 
Florbalový turnaj starších žáků – 8., 9. (vybraní žáci) 
Florbalový turnaj mladších žáků – 6., 7. (vybraní žáci) 
Cvičení v přírodě 1. – 9. 
Šachový turnaj (Gym. Hejčín) – vybraní žáci 

Kulturní akce Je to ještě umění? (Muzeum umění) – 9., 8. 
Divadelní představení - Noc na Karlštejně – 6. – 9. 
Anglické divadelní představení – Last Wish – 7. 
Anglické divadelní představení – Lazy Goat – 5. 
Vznik a počátky populární hudby – 6. 
Divadelní představení - Sluha dvou pánů – 7., 8. 
Předvánoční zpívání koled v tělocvičně – 1. – 9. 

Vzdělávání 
žáků 

Přírodovědný pořad Ježek – 2., 4. 
Život divokých zvířat – 4. 
Vesmír (Vlastivědné muzeum) – 6.A 
Otevřené laboratoře (Slovan. gymnázium) – 7. 
EVVO Triko! (Sluňákov) – 8.B 
Cesta za světlem (Pevnost poznání) – 8. B 
Vražda Václava II. (Pevnost poznání) – 8. A 
Nespoutané hvězdy (Pevnost poznání) – 9. 
 
 
 
 
 
 

 Chemie zažívání (Pevnost poznání) – 8.B 
Návštěva ZOO – 9. 
Exkurze do knihovny – 9. 
Poznávací zájezd Vídeň – 8., 9. (vybraní žáci) 
Přírodovědný klokan – 8., 9. 
Biologická olympiáda 

Družina Koza domácí (edukační program) 
Návštěva DOD v Klíči 
Vánoční setkání Klíče – vystoupení 1. odd. 
Zdobení vánočního stromečku 
Hudba nás baví – projektový den 
Barevný týden 

Akce školy pro 
rodiče a děti 

Beseda s rodiči vycházejících žáků 
Volá tapír, třiďte papír 
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Různé Školní parlament 
Den bez mobilu 
Projekt „Dobrý skutek“ 
Návštěva olomouckého útulku – předání daru v rámci projektu „Dobrý 
skutek“ – 7. 
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Příloha č. 5 
Krizový plán školy pro jednotlivé typy rizikového chování 
 

 

 
 

 

 

ZÁŠKOLÁCTVÍ 

Do součtu 10 
vyučovacích hodin 

Doporučeným 
dopisem pozvat 

zákonného zástupce 
nebo zletilého žáka 

Třídní učitel provede 
pohovor 

Zápis o události – 
uložit u vedení školy 
a metodika prevence 

Nad 10 vyučovacích 
hodin 

Doporučeným 
dopisem pozvat 

zákonného zástupce 
žáka 

Ředitel svolá školní 
výchovnou 

komisi.Účastníci:Ředitel
,zákonný 

zástupce,třídní 
učitel,výchovný 

poradce,školní metodik 
RCH 

Nad 25 vyučovacích 
hodin 

Ředitel školy zašle 
ihned oznámení o 

záškoláctví 
s náležitou 

dokumentací  
příslušnému 

OSPODu nebo 
obecnímu úřadu 

Další opakované 
záškoláctví 

Ředitel školy hlásí 
zanedbání školní 

docházky policii ČR 
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ŠIKANA 

POČÁTEČNÍ STADIUM - 
OSTRAKISMUS 

Rozhovor  TU  a  
metodika prevence 

s  informátory a obětí 

Nalézt svědky 

Individuální nebo 
konfrontační rozhovor se 

svědky.Nikdy 
nekonfrontovat oběť a 

agresora 

Zajistit ochranu oběti 

Rozhovor s agresory, 
s jejich případnou 

konfrontací (TU, metodik 
prevence, výchovný 

poradce) 

Pohovor s rodiči 
agresora (TU, rodiče, 

agresor, dle závažnosti 
vedení školy) 

Oznámit potrestání 
agresorů před třídou 

Pohovor s rodiči oběti 

POKROČILÁ ŠIKANA 

Zachránit oběť. 
Zastavit násilí 

Okamžitá porada 
pedagogických 
pracovníků o 
spolupráci a 

postupu vyšetřování 
– za podpory vedení 

školy 

Zabránit domluvě 
agresorů na křivé 

výpovědi 

Pomoc a podpora 
oběti.Případně 
přivolat lékaře 

 
Vlastní vyšetřování:    

1. Rozhovor s obětí ainformátory            

2. Nalezení nejslabších článků 
nespolupracujících svědků                 

3. Individuální či konfrontační 
rozhovory se svědky                   

4. Individuální či konfrontační 
rozhovory s agresory                

5. Pohovor s rodiči agresora                              
6. Pohovor s rodiči oběti                               
7. Oznámení o potrestání před 
třídou 

KYBERŠIKANA 

Aspekty: Rychle se šíří. 
Je časově neomezená. 

Široké publikum. 
Anonymita 

Rozhovor s obětí 

Okamžitě nahlásit 
vedení školy 

Doporučení:Přerušit 
komunikaci. Zablokovat 
útočníka.Identifikovat 

útočníka 

Při závažném obsahu 
nahlásit policii 

Vyrozumět rodiče oběti. 
Pohovor s rodiči oběti 

Následná práce s 
kolektivem 
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ALKOHOL 

Nález Alkoholu u žáka 

Netestovat tekutinu,informovat vedení 
školy,uložit tekutinu u vedení školy, 

zpracovat záznam jehož součástí bude 
vyjádření žáka,informovat zákonné 
zástupce ,při opakovaném výskytu 

OSPOD 

Ohrožen na zdraví 

Zabránit v další 
konzumaci, přivolat 

lékaře 

Kontaktovat rodiče 

Rodiče souhlasí 
s dechovou zkouškou 

Pozitivní test 

Rodiče vyzvat aby si 
žáka odvezli domů.  

Nesplní 

Přivolat lékaře 

Rodiče se nepodařilo 
kontaktovat 

Vyrozumět  OSPOD,  
řídit se jeho pokyny 

Rodiče nesouhlasí 
s dechovou zkouškou 

Přivolat lékaře 

Neohrožen na 
zdraví 

Protokol se žákem 

Nález Alkoholu ve škole 

Netestovat tekutinu, 
informovat vedení 

školy,uložit tekutinu u 
vedení školy, 

zpracovat záznam. 



26 
 

NÁVYKOVÉ LÁTKY 

Obdržení nebo 
zajištění  N.L. 

V přítomnosti 
dalšího člena 

pedagogického 
sboru 

Uložit  N.L. do obálky 

Označit obálku:  
datum,čas,místo 

Zalepit obálku, dát 
na ni razítko školy 

Dát do školního 
trezoru 

Přivolat policii,předat 
obálku s N.L. 

Nález N.L. u žáka 
který jeví známky 

otravy 

Podezření z otravy i 
bez nálezu N.L. 

Přivolat lékaře 

Do doby než přijede lékař 
zajistit 1. pomoc. Po příjezdu 
lékaře předat lékaři obálku s 

N.L. 

Žák při 
vědomí 

Hodně pít, zkusit vyvolat 
zvracení, sledovat 

Žák v 
bezvědomí 

Zajistit základní životní f-ce, 
stabilizovaná poloha, 

sledovat NEPŘETRŽITÝ DOHLED 
MINIMÁLNĚ 1 

DOSPĚLÉ OSOBY – 
NEBEZPEČÍ AGRESE 
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TABÁKOVÉ VÝROBKY 

Žák přistižen 

Zabránit v další 
konzumaci, zabavit 

tabák 

Sepsat záznam, uložit 
ho u vedení školy a 
metodika prevence 

V závažném případě i 
OSPOD 

TU  - informovat 
zákonné zástupce 

Vyvodit výchovná 
opatřní stanovená 

školním řádem 
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SYNDROM 
TÝRANÉHO 

DÍTĚTE  

Podezření na týrání, zneužívání, 
zanedbávání 

IHNED vyrozumět vedení školy 

Promluvit se žákem – navodit 
důvěrnou atmosféru, nenásilnou 

formou zjistit informace 

V případě silného podezření ihned 
zajistit lékařské vyšetření a OSPOD 

Kontaktovat  -  PPP ,Psychologa… 

Zvážit pohovor s rodiči upozornit je 
na projevy, upozornit na sledování 

žáka školou, na možnost postoupení 
dalším institucím 

Zápis o události – uložit u vedení 
školy a metodika prevence 
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NÁSILÍ VE ŠKOLE 

Zbraně ve škole 

Občasným 
pohovorem 
zjistit zájem o 
problematiku a 
dostupnost 
zbraní 

Podezření 

Vybudovat sít 
informátorů, 

získávat 
informace 

Zabavit zbraně 
a vrátit je 

rodičům po 
oficiálním 

jednání s nimi. 

Z jednání udělat 
zápis a uložit ho 
u vedení školy a 

metodika 
prevence 

Potrestat žáka 
výchovným 
opatřením 

Formou besedy 
reagovat na použití 
zbraní kdekoliv na 

světě, na film, který 
děti případně viděli, 
poukázat na tragické 

důsledky použití zbraní 

Žákům v průběhu 
roku připomínat, že 

nošení zbraní do 
školy je hrubé 

porušení školního 
řádu a jaké je čekají 

sankce 

Útoky na 
učitele 

Uklidnit 
žáka,eli
minovat 
nebezpe
čí útoku 

Ukončit 
spor 

Zklidnit a 
ztišit hlas 

Ukončit 
neutráln
ě hovor 

Kopy, údery, 
hmaty 

Informovat 
rodiče na 

TS, 
poukázat 

na spojitost 
se 

sledováním 
nevhodnýc

h filmů 

Neustále 
zakazovat a 

potírat 
způsob této 

zábavy 

Rvačky 

Nezaměnovat 
se šikanou 

Zasáhnout ve 
chvíli kdy je 
nebezpečí 

zranění 

Po zklidnění 
vysvětlit 

dětem, že 
spory se dají 

řešit jinak 

Útok na 
příslušníky 
marginálníc

h skupin 

Zabránit 
násilí 

Při výskytu 
i zdánlivě 
nevinných 

útoků 
okamžitě 
reagovat 

Neustále 
prosazovat 

zásady 
rovnosti 

Vysvětlit 
principy 
rovnosti 

všech 

Do výuky 
začlenit 

přibližování 
jiných kultur a 
způsob jejich 

života 

Verbální 
agrese, 
hrubé a 
vulgární 
výrazy 

Okamžitý a 
jednoznačn

ý 
nesouhlas 
s takovými 

projevy 

V pravidlech 
třídy zakotvit 
požadavek na 

slušnou mluvu a 
chování 
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KRÁDEŽ - Pachatel známý 

Věc vždy nahlásit a předat 
řediteli školy 

Informuje  rodiče 
poškozeného žáka 

Ředitel - pohovor s 
pachatelem 

Zjistit příčiny  

Informovat zákonné zástupce 
pachatele 

Zjednat nápravu mezi 
poškozeným a pachatelem – 

věc bude vrácena s omluvou a 
kompenzací 

Škoda do 5000kč bez použití 
násilí nebo bez překonání 

překážek 

Přestupek ,  nemusí se hlásit 
policii, pokud dojde k nápravě  

Při opakování a selhání 
výchovných opatření  

NAHLÁSIT OSPOD 

Škoda nad 5000kč 

Trestný čin, musí se hlásit 
policii. 

Při opakování a selhání 
výchovných opatření  

NAHLÁSIT OSPOD 

Krádež s použitím násilí nebo  
s překonáním překážek 

Trestný čin, musí se hlásit 
policii. 

Při opakování a selhání 
výchovných opatření  

NAHLÁSIT OSPOD 
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KRÁDEŽ - Pachatel 
neznámý 

Věc vždy nahlásit a 
předat řediteli školy 

Informuje  rodiče 
poškozeného žáka 

Škoda do 5000kč bez 
použití násilí nebo bez 

překonání překážek 

Přestupek ,  nemusí se 
hlásit policii, pouze 

v případě že si to přejí 
rodiče  poškozeného  

Škoda nad 5000kč 

Trestný čin, musí se 
hlásit policii. 

Krádež s použitím 
násilí nebo  

s překonáním 
překážek 

Trestný čin, musí se 
hlásit policii. 
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Základní škola Olomouc, Gorkého 39, přísp.org. 
Gorkého 39, Olomouc, 779 00 
IČ: 75029529 

telefon: 585 392 091 
email: zsgorkeho@volny.cz 
datová schránka: cy9mf3e 

www.zsgorkeho.cz 

Vandalismus 

Záměrné ničení majetku 
spolužáků nebo školy 

Vyhodnotit škodu - Řídit se 
školním řádem 

Zápis o škodě – uložit u vedení 
školy a metodika prevence 

Požadovat náhradu škody po 
zákonných zástupcích žáka 

Zjistit příčiny vandalismu 

Výchovně pracovat s 
pachatelem 

Při opakování a selhání 
výchovných opatření  

Nahlásit  OSPOD 

Neuhradí li škodu 

Policie 

mailto:zsgorkeho@volny.cz
http://www.zsgorkeho.cz/
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