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PREVENTIVNÍ PROGRAM 2021/2022 

VOŠ a SŠ obalové techniky, Kostelní 134, Štětí 

 

Východiska a charakteristika programu 

Preventivní program školy je zpracován na základě Metodického pokynu k primární prevenci 

rizikového chování u dětí a mládeže (MŠMT ČR č. j.: 21291/2010-28), který do prevence rizikového 

chování zařazuje předcházení zejména následujícím rizikovým jevům: agrese, záškoláctví, šikana, 

kyberšikana, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, 

vandalismus, závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, rizikové 

sporty a rizikové chování v dopravě, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt a 

sexuální rizikové chování. 

Základním principem strategie prevence rizikového chování je výchova žáků ke zdravému 

životnímu stylu s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, jejich sociální a 

osobnostní rozvoj i rozvoj jejich komunikačních dovedností. Předcházení rizikovému chování na škole 

slouží začlenění PP do osnov a učebních plánů školního vzdělávacího programu školy, zapracováním 

do školního řádu a vnitřního řádu a řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem rizikového 

chování ve škole. PP je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce, 

zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Velmi 

důležitou oblastí je podpora smysluplného využívání volného času. 

Za koordinaci preventivních aktivit zodpovídá metodik prevence rizikového chování  Jakub Malý (dále 

jen MP). 

MP spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky školy, s výchovným poradcem školy a 

s odborníky a institucemi zabývajícími se problematikou rizikového chování žáků, MP seznamuje 

ředitele školy s aktualizovaným programem, ředitel školy je garantem PP. 

Charakteristika školy a její specifika 

Typ školy: střední škola, sídlící ve třech budovách, provozující domov mládeže, v prostoru školy je 

multifunkční venkovní hřiště.  

Novodobá historie školy začíná roku 1983. Tehdy se ovšem jednalo o průmyslovou školu 
papírenskou. Škola však vešla do povědomí odborné veřejnosti zejména jako škola obalová. Obalová 
technika, nebo chcete-li mluvou současných školních vzdělávacích programů Obalový a grafický 
design, učíme od roku 1988. Tento jedinečný směr se dá označit za vlajkovou loď celé školy, i když od 
počátku existovaly i další obory, kterým se škola věnovala a snažila se tak zajistit optimální nabídku 
vzdělávání i odlišně nadaným žákům.  
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V současnosti se obalovému designu (myšleno jak konstrukční, tak grafické vyhotovení obalů) 
věnují dva studijní obory, jeden na bázi čtyřletého oboru maturitního, druhý je oborem tříletým, 
pomaturitním v rámci vyšší odborné školy.  

Dalším studijním oborem, kterému se ve škole vyučuje, je Design interiéru, který organicky 
propojuje již běžící vzdělávací programy a poskytuje absolventům přípravu pro výkon designérských a 
realizačních činností v oblasti tvorby interiérů a nábytku, zejména jako tvůrčí, případě 
technickoorganizační pracovník. Studium tohoto oboru je vhodné pro chlapce a dívky s dobrým 
prospěchem, tvořivostí a výtvarným projevem se zájmem o atraktivní povolání bytových architektů a 
designérů, kteří se zabývají navrhováním interiérů.  

Dlouholetou tradici mají též obory informačních technologií. Jsme historicky první školou, která 
nabídla studijní obor informačních technologií. 

 

Obory: 

Tříleté učební obory: 

• Truhlář 

• Elektrikář 

• Strojní mechanik zámečník 

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou: 

• Informační technologie – počítačové sítě, virtualizace a cloud computing 

• Informační technologie – webdesign 

• Informační technologie – management informačních systémů 

• Design interiéru – Design interiéru a nábytku 

• Obalová technika – Obalový a grafický design 

• Mechanik elektrotechnik – Digitální technika a mechatronika 

 

Rizikové faktory: problematické je chování žáků mimo vlastní prostor školy před zahájením a po 

skončení vyučování, velkým problémem je kouření žáků před budovou školy. 

Riziková místa:  bezprostřední okolí školy, prostor před budovou domova mládeže  
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Informační zdroje 

Odborná a metodická literatura 

Učitelské noviny 

Drogy – poznej svého nepřítele 

Řekni drogám ne 

Sám sebou 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) 

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. 

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, č. 218/2003 Sb. 

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

 

Webové stránky: seznam viz příloha č. 3 

 

Webové stránky školy: www.odbornaskola.cz 

e-mailová adresa MP: maly@odbornaskola.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.odbornaskola.cz/
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Analýza současné situace 

Analýza problematiky rizikového chování žáků ve škole je důležitá pro zjištění aktuálního stavu, 

stanovení příčin rizikového chování a vytýčení cílů prevence. 

V předchozím roce jsme se setkali na naší škole především s těmito typy rizikového chování: 

záškoláctví, agresivní chování žáků. 

Ke stanovení cílů programu byla provedena evaluace preventivních aktivit loňského školního roku. 

Z evaluace rizikového chování z předchozího roku vyplývá, že bychom měli důsledněji vést žáky 

k odpovědnosti za své chování a jednání, vyžadovat striktně dodržování školního řádu a pravidel 

slušného a bezpečného chování, zamezit řešení konfliktů mezi žáky nepřiměřenými prostředky. 

Na základě neustále vysokého počtu zameškaných hodin u žáků všech oborů v loňském roce, je třeba 

snížit jejich počet, dbát důsledně na kontrolu absence a v případě dlouhodobé či opakované absence 

žádat potvrzení od lékaře. 

Krátkodobé cíle PP 

• Na začátek studia u všech oborů by bylo vhodné zařadit adaptační kurz, díky jeho realizaci 

předpokládáme zahájení spolupráce a komunikace mezi žáky navzájem a mezi žáky a třídním 

učitelem a vytvoření pozitivních vazeb ve třídě 

• v průběhu celého školního roku budeme důsledně sledovat absenci všech žáků a při 

pravidelných třídnických hodinách budeme pravidelně žákům připomínat nutnost docházky 

k úspěšnému ukončení studia 

• v průběhu školního roku snížíme počet zameškaných hodin u žáků všech oborů 

• formou mezioborové spolupráce připravit projektový den na téma kyberšikana a netolismus 

• vytvořit nabídku volnočasových aktivit pro ubytované žáky, především je důležité nabídnout 

sportovní a zájmové aktivity, kterými vyplní smysluplně volný čas 

• v průběhu roku budeme důsledně dbát na dodržování školního řádu a zásad slušného 

chování 

• zlepšíme spolupráci s rodiči a motivaci rodičů k většímu zájmu o prospěch a absenci jejich 

dětí, budeme je motivovat k účasti na třídních schůzkách a intenzivnější komunikaci se školou 

a třídními učiteli 

• během školního roku budou pedagogičtí pracovníci absolvovat tematické semináře s tématy, 

které si sami vybrali 

Dlouhodobé cíle PP 

• vytvořit funkční preventivní program školy tím, že se do jeho tvorby a realizace zapojí všichni 

pedagogičtí pracovníci školy 

• získat podporu a pochopení všech pedagogických pracovníků školy v otázce nutnosti 

prevence a její realizace, podporovat průběžné vzdělávání pedagogů v oblasti prevence 

rizikového chování 
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• zlepšovat komunikační a asertivní dovednosti žáků, zlepšovat jejich sebeovládání a nenásilné 

zvládání konfliktů formou interaktivních metod přímo ve výuce 

• neustálým zlepšováním školního prostředí a podpory pozitivního klima ve škole zajistit žákům 

příjemné a podnětné prostředí, aby do školy chodili „rádi“ 

• zapojit jiné organizace do preventivního programu školy, využívat nabízené programy 

nestátních organizací, financovat další vzdělávání pedagogů, využívat dotační programy 

MŠMT a Ústeckého kraje podporovat volnočasové aktivity a zájmové kroužky pro lepší 

využívání volného času žáků 

• pravidelně navštěvovat a vyhledávat tematická divadelní a filmová představení, přednášky a 

besedy s odborníky, nabízet četbu knih a časopisů s danou tematikou tak, abychom zvyšovali 

informovanost žáků v problematických oblastech 

• nabídnout rodičům didaktické materiály a poradenskou činnost v pravidelných konzultačních 

hodinách 

• vytvořit dlouhodobou funkční strategii školy v oblasti primární prevence 

Aktivity pro žáky 

• výukové bloky – zaměřené na nespecifickou prevenci, která se zabývá posilováním zdravého 

způsobu života, vlastního sebehodnocení, posílením vztahů s vrstevníky a rodinou, 

otevřenost a komunikaci (realizace MP, učitelé ON a odborných předmětů, PPP), nástěnka – 

zaměřená na aktuální téma 

• akce pořádané žáky -  peněžní sbírky (Světluška, Srdíčkový den). 

• účast na celoročních sportovních soutěžích v rámci vyučování i ve volném čase podporuje 

zájem žáků o smysluplné využívání volného času a podporuje zdravý životní styl 

•  Školní výlety, lyžařský a vodácký kurz, zahraniční exkurze 

• Aktivity jednotlivých tříd, které podporují spolupráci a sounáležitost jednotlivých skupin, 

během neformální aktivity TU monitoruje složení skupiny a kooperaci, problémové žáky či 

aktivity 

• Specifická selektivní či indikovaná prevence není v současné době plánovaná, ale v případě, 

že se objeví problém ve skupině (třídě), případně u jednotlivce bude zahájena práce ve 

spolupráci s dalšími odborníky na prevenci právě u těchto specifických případů. 

• Témata související s PP jsou realizována v rámci jednotlivých předmětů v rozsahu 

schváleného ŠVP. 

Aktivity pedagogů 

• Vzdělávací semináře pedagogů (v rámci školy, NIDV,CPPT, FF UK aj.), 

• vzdělávání MP – absolvování seminářů dle nabídky odborných pracovišť a PPP Litoměřice 

• účast MP na pravidelném setkávání metodiků prevence v rámci okresu Litoměřice 

• porady pedagogů – MP informuje ostatní pedagogy o novinkách v resortu PP, 

• aktuality v rámci PP jsou vyvěšovány na nástěnku ve sborovně, rozesílány e-mailem. 



 
 

6 
 
 

Spolupráce s rodiči 

• Rodiče mohou kontaktovat pedagogické pracovníky pomocí e-mailu, telefonu nebo si mohou 

domluvit osobní schůzku. 

• Na začátku roku jsou rodiče informováni o konzultačních hodinách třídních učitelů, MP. 

• Jednou za pololetí jsou realizovány třídní schůzky. 

• Na třídních schůzkách jsou rodiče informováni o postupech v rámci prevence rizikového 

chování, aktuálně o kouření nezletilých žáků. 

• Známky ze všech předmětů jsou zveřejňovány v systému Škola OnLine. 

• V případě problému (výchovného, studijního, zdravotního, sociálního atd.) se žákem jsou 

rodiče školou kontaktováni, informováni o problému. Společně (žák, rodiče, škola) problém 

řeší.  

Plán evaluace 

Zda bylo dosaženo cílů preventivního programu, budeme zjišťovat pozorováním po celou dobu běhu 

preventivních aktivit ve školním roce.  V průběhu celého roku budou probíhat jednotlivé preventivní 

aktivity, po jejichž skončení získáme dotázáním a zhodnocením zpětnou vazbu od žáků i pedagogů. 

V červnu zhodnotíme a sečteme počet zameškaných hodin a vyhodnotíme, zda došlo k poklesu 

absence u žáků všech oborů. Dále vyhodnotíme, formou krátkého dotazníku pro ubytované žáky, zda 

byla zprostředkována žákům v průběhu roku dostatečná nabídka volnočasových aktivit. 

Krátkým evaluačním dotazníkem v řadách pedagogů zjistíme, zda uskutečněné vzdělávací semináře 

k problematice agresivity a závislostního chování splnily svůj účel. 

  

 

 

Preventivní plán může být doplňován dle potřeby na základě získání dalších poznatků. 
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Příloha č. 1: 

Krizový plán školy - strategie postupu řešení v případě zjištění rizikového chování 

Dojde-li k porušení školního řádu, týkajícího se držení, distribuce a užívání návykových látek v 

prostorách školy nebo výskytu jiného rizikového chování (šikana, rasismus, …) bude postupováno dle 

školního řádu a metodického pokynu MŠMT ČR č. j.: 21291/2010-28 takto: 

1. Individuální pohovor se žákem (dle konkrétní situace – třídní učitel, výchovný poradce, metodik 

prevence nebo ředitel) 

2. Podle zjištěných informací spolupráce s rodinou 

3. Doporučení a zprostředkování kontaktu s odborníky 

4. V případě nezájmu rodičů kontaktování sociálního odboru a oddělení péče o dítě 

5. V případě dealerství oznámení Policii ČR. 

  

Postup školy při vzniku problémů v oblasti zneužívání návykových látek 

I. U žáka byly nalezeny nelegální drogy 

1. Učitel odebere za přítomnosti svědka látku a uloží ji na bezpečné místo s písemným záznamem o 

případu. 

2. Neprodleně oznámí tuto skutečnost řediteli školy. 

3.  Ředitel školy informuje rodiče žáka a rozhodne, zda je nutné postoupit případ policii. 

4.  Kontaktování MP Štětí, popř. Policie ČR. 

5.  Ředitel školy rozhodne o případném potrestání žáka a prostřednictvím TU informuje rodiče. 

  

II. Na půdě školy je nalezen žák pod vlivem drog nebo alkoholu, nebo trpí abstinenčními příznaky 

1. Učitel, který má podezření na žáka pod vlivem návykových látek neprodleně kontaktuje MP a 

ředitele školy. 

2. MP provede test na přítomnost návykových látek (podepsaný souhlas rodičů je uložen u TU). 

3. Učitel provede ve spolupráci s výchovným poradcem či metodikem prevence zápis o daném 

případu. 
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4.  Ředitel školy informuje rodiče žáka a rozhodne, zda je nutné postoupit případ policii z důvodu 

zneužívání a distribuce drog. 

 

5. Po návratu žáka do školy provede třídní učitel, případně výchovný poradce pohovor se žákem. 

Doporučí mu rozhovor s odborníkem, zpočátku třeba přes linku důvěry, dále doporučení na 

odborníky ze zdravotnického zařízení, K-centra, PPP, apod. 

6.  Ředitel školy rozhodne o případném potrestání žáka a prostřednictvím TU informuje rodiče. 

  

III. Žák se svěří s tím, že užívá drogy 

1.  Učitel nabídne radu a podporu nebo se obrátí na metodika prevence. Doporučí žákovi rozhovor s 

odborníkem např. ze zdravotnického zařízení, K-centra, PPP apod. Případně se žákovým souhlasem 

příslušné zařízení (např. PPP) okamžitě kontaktuje. 

2. Pokud půjde o nezletilého žáka, je nutné ho přesvědčit o nutnosti kontaktovat rodiče a vše jim 

vhodnou formou oznámit. Zachování mlčenlivosti vzhledem k věku žáka je nevyhovující pro obě 

strany. 

  

IV. Na půdě školy byly nalezeny drogy nebo vybavení k jejich užívání 

1.  Nálezce z řad učitelů drogy nebo vybavení zajistí jejich bezpečné uložení. 

2. Provede záznam o případu za přítomnosti svědka. 

3. Informuje ředitele školy nebo jeho zástupce. 

4. Ředitel školy nebo jeho zástupce kontaktuje policii. 

  

V. Žák je přistižen při prodeji drog 

1.  Pedagog či jiný pracovník školy odebere látku a uloží ji na bezpečném místě (do školního sejfu) se 

záznamem o případu a za přítomnosti svědka. 

2. Pedagog či jiný pracovník školy kontaktuje výchovného poradce či metodika prevence a ten 

prodiskutuje případ se žákem. Provede zápis o pohovoru. 

3. Pedagog či jiný pracovník školy vše oznámí řediteli školy. 

4. Ředitel školy kontaktuje policii z důvodu porušení § 217 trestního zákona (ohrožení mravní 

výchovy mládeže) a prostřednictvím třídního učitele vše oznámí rodičům žáka. 
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5. Ředitel školy rozhodne o případném potrestání žáka a prostřednictvím TU informuje rodiče. 

 

Postup školy v případě neomluvené či zvýšené omluvené absence žáků 

1. Dobu a způsob uvolnění žáka ze školního vyučování stanoví školní řád. 

 

2. Školní docházku žáků své třídy eviduje třídní učitel. 

3.  Na prevenci záškoláctví se podílí třídní učitel, výchovný poradce a metodik prevence ve spolupráci 

s ostatními učiteli a zákonnými zástupci žáka. Součástí prevence je: 

• pravidelné zpracování dokumentace o absenci žáků 

• součinnost se zákonnými zástupci 

• analýza příčin záškoláctví včetně přijetí příslušných opatření 

• výchovné pohovory se žáky 

4.   Třídní učitel je povinen sledovat jak omluvenou, tak neomluvenou absenci žáka. V případě, že se 

žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, 

informuje TU ředitele školy, který vyzve písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého 

žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák 

posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy nenastoupí nebo 

nedoloží důvod nepřítomnosti, může být posuzován, jako by vzdělávání zanechal a tímto dnem 

přestává být žákem školy. 

7. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka 

nebo zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce nebo zletilý žák 

prokazatelně pozván. 

8. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, informuje TU MP a ředitele 

školy. Ten zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací 

příslušnému orgánu sociálně – právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. 
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Příloha č. 2: 

Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti žáků 

 

1.  Příčiny školní neúspěšnosti 

Školní neúspěšnost je vážným problémem, jehož řešení si vyžaduje náročnou práci s žákem a často 

také s rodiči žáka. Bývá důsledkem individuálních rozdílů v osobnosti žáků, v jejich výkonnosti, 

motivaci i jejich rodinné výchově. Neprospěch je často způsoben souborem příčin, které je třeba 

dobře rozpoznat. 

Při nástupu žáka do školy prostudují třídní učitelé pedagogickou dokumentaci žáků. Na jejím základě 

pak vytipují žáky, kteří by mohli být potenciálně neúspěšní při zvládnutí studia. Třídní učitel seznámí 

žáky s prací PPP a zeptá se, zda již někdo s žáků tuto poradnu navštěvuje. Od těchto žáků pak vybere 

doporučení PPP, s kterým bude škola dále pracovat. 

2.  Nejčastěji má na školní úspěšnost nebo neúspěšnost vliv: 

a) osobnost dítěte - snížená inteligence, nedostatečná paměť, emoční labilita, nízká 

odolnost vůči zátěži, poruchy učení, poruchy chování a jiné zdravotní komplikace žáka 

b) nepodnětné rodinné prostředí, žáci ohrožení sociálně nežádoucími jevy, problémy ve 

vztazích v rodině nebo ve škole (mezi kamarády, ve třídě, vztah s učitelem) 

c) špatná docházka do vyučování – neúčast žáků ve výuce, z toho plynoucí špatné 

porozumění probírané látce a následné nezvládnutí učiva. 

3.  Řešení školní neúspěšnosti 

V první řadě je nutné podrobit dítě kvalitní pedagogické, speciálně-pedagogické a případně 

psychologické diagnostice, aby byly odhaleny konkrétní příčiny selhávání žáka ve škole. Diagnostika 

žákových možností, učebních stylů a vzdělávacích potřeb nám pak umožní nastavit vhodná opatření. 

Je potřeba reagovat včas tak, aby žák byl schopen zastavit svůj pokles výkonu a případně se vrátit 

mezi "školsky úspěšné žáky". 

Možná opatření volíme individuálně na základě diagnostiky a zjištěných potřeb žáků: 

1.  Poruchy učení a chování, jiná zdravotní omezení a znevýhodnění: kompenzace nedostatků s 

pomocí speciálně pedagogických metod a postupů na základě doporučení z PPP nebo SPC, integrace 

žáka a vytvoření IVP. 

2.  Odchylka v celkové úrovni inteligence: žákovi bude stanoveno základní učivo, které po něm bude 

požadováno podle jeho možností a schopností, vhodné metody práce, motivace, možnost opravit si 

známku, individuální konzultace ve vyučování i mimo něj, spolupráce s PPP - integrace na základě IVP 

a realizování dalších podpůrných opatření doporučených poradnou. 
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3.  Žáci sociálně znevýhodnění: motivace žáka k učení, spolupráce s rodinou, vytvoření podmínek pro 

domácí přípravu i ve škole ve volných hodinách, přístup k internetu ve škole. 

4.  Žáci s vysokou absencí jsou velmi často ohroženi sklouznutím do školní neúspěšnosti: včas žákům 

nabídnout podporu při zvládnutí zameškané látky - plán dostudování učiva a termíny dozkoušení, 

konzultace s žákem a rodiči, kde se domluví zvýšený dohled nad žákem. 

 

4.  Postup při řešení školní neúspěšnosti – podpůrný program ( plán pedagogické podpory nebo 

také plán podpůrných opatření) 

1.  Po prvním čtvrtletí třídní učitelé písemně informují rodiče žáků, kteří za toto čtvrtletí neprospívají 

(jsou hodnoceni známkou nedostatečný nebo dostatečný, ale vyučující vyhodnotí vývoj jako rizikový). 

2.  Podle zájmu je možné využít individuální konzultaci žáka s výchovným poradcem (případně rodičů, 

žáka a VP) - diagnostika školní neúspěšnosti a poradenství (např. nastavení podpory při učení, zjištění 

učebních stylu). 

3.  Pokud se situace nezlepšuje, bude nabídnut žákovi podpůrný plán. 

4.  Pokud žák zamešká více než 100 hodin výuky, vyvolává se jednání s rodiči preventivně. Přítomni 

TU, žák a rodič, případně učitel předmětu, kde se už objevily problémy. Domluví se podpora žákovi 

tak, aby byl schopen kompenzovat svou absenci (plán práce, termíny zkoušení, obsah učiva, možnost 

individuální konzultace, doučování se spolužáky atd.). 

5.  Na závěr školního roku by měla být podpora vyhodnocena třídním učitelem. 

 

5.  Plán pedagogické podpory (plán podpůrných opatření) 

Podpůrný plán pro neprospívající žáky je souhrn opatření nabízený žákům a jejich rodičům, který se 

podpisem všech stran stává pro všechny závazným. 

 

6.  Realizace plánu pedagogické podpory 

Pokud selže individuální podpora žákovi a ten je v prvním pololetí hodnocen nedostatečnou nebo je 

hodnocen dostatečnou a jeho vyučující vyhodnotí další vývoj jeho výkonů jako rizikový, nabízí se žáku 

a jeho zákonným zástupcům podpůrný plán. 

Po uzavření pololetního hodnocení výsledků vzdělávání navrhnou třídní učitelé ve spolupráci s 

vyučujícími jednotlivých předmětů vedení školy (výchovnému poradci) žáky pro podpůrný plán. Třídní 

učitel zajišťuje sezvání všech zainteresovaných ke společné úvodní schůzce, kde jsou rodiče a žáci s 
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plánem seznámeni a dojde k jeho podpisu. Po uzavření klasifikace na závěr školního roku je 

vyhodnocena jeho efektivita.  

 

7.  Formy a metody práce 

Pro úspěšnost Podpůrného programu jsou podstatné především formy a metody práce využívané 

učitelem, ke kterým patří zejména: 

• podpůrný studijní plán, tj. stanovení přiměřeného obsahu učiva – učitel stanovuje obsah 

učiva určený k osvojení v rozsahu, který odpovídá žákovým vzdělávacím možnostem 

(intelektovým i sociálním) 

• zadávání pravidelných úkolů vycházejících ze stanoveného obsahu učiva, tj. podpůrného 

plánu – zadání práce pro domácí přípravu - dílčí úkoly odpovídající žákovým vzdělávacím 

možnostem 

• možnost plnit zadané úkoly v rámci volných hodin ve škole, možnost doučování 

• užívání podpůrných aktivit – oznámení písemné práce, stanovení termínu zkoušení z 

konkrétního učiva, umožnění opakovaného opravného pokusu 

• používání podpůrných pomůcek při samostatné práci – přehledy, tabulky, kalkulačky, 

nákresy, aj. dle charakteru předmětu, které pomohou žákovi lépe se orientovat v učivu 

• individuální práce se žákem v rámci individuálních konzultací i v rámci vyučovací hodiny 

pomoc žákovi odstranit výrazné mezery v učivu, podpora při výuce při výkladu nového učiva 

• vedení písemných záznamů o průběhu podpůrného programu – zadání úkolu, termín splnění, 

poskytování pravidelných informací o průběhu podpůrného programu rodičům a 

výchovnému poradci – informace o přístupu žáka k plnění povinností v časovém sledu 

• domluva konzultačních hodin, kdy si učitel zve žáka na konkrétní termín v případě, že žák 

potřebuje opakovaně vysvětlit probírané učivo, učitel telefonicky zve rodiče současně se 

žákem, aby je informoval o pravidlech práce, aby se s rodiči dohodl, jak mohou své dítě 

podpořit 

• doučování ve spolupráci se staršími žáky 
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Podaří-li se podpořit žáky tak, aby nebyli školsky neúspěšní a nepropadali, zamezí se i předčasným 

odchodům žáků ze středního vzdělávání. Opakování ročníku je však nadále nutné při selhání všech 

výše zmíněných podpůrných opatření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projednáno a schváleno 10. 11. 2021 

 

Metodik prevence     Ředitel školy 

Jakub Malý      PhDr. Jiří Konvalinka 
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Příloha č. 3: 

Školní program proti šikanování 

Program je vytvořen na základě Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového 

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

pokynu MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č. j. 22294/2013-1. 

Základem prevence šikanování a násilí je podpora pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky a mezi 

žáky a učiteli, a to zejména: 

• podpora solidarity a tolerance 

• podpora vědomí sounáležitosti 

• vytváření podmínek pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy 

• rozvoj spolupráce mezi žáky a jejich vzájemného respektu 

• rozvíjení jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince. 

Základní pojmy 

Šikanování = jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně 

skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo 

skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. 

Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v 

podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až 

zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. 

kyberšikanu. 

Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní 

nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, 

dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti. 

Verbální šikana = slovní útoky v podobě nadávek, pomluvy, ponižování, zesměšňování, vyhrožování. 

Kyberšikana = útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové 

stránky apod. 

Fyzická šikana = fyzické útoky různého typu (od házení papírků a jiných předmětů po bití apod.), 

záměrné ničení a poškozování věcí oběti, krádeže apod. 

Smíšená šikana = kombinace verbální a fyzické šikany. 
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Jak poznat šikanu? 

Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.: 

 

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

- Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními. 

 

- O přestávkách vyhledává blízkost učitelů. 

- Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený. 

- Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči. 

- Stává se uzavřeným. 

- Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. 

- Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené. 

- Zašpiněný nebo poškozený oděv. 

- Stále postrádá nějaké své věci. 

- Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy. 

- Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy. 

- Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole. 

- Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. 

- (Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť 

přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností!) 

 Přímé znaky šikanování mohou být např.: 

- Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, 

hrubé žerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák 

konkrétní přezdívkou nebo "legrací" zranitelný. 

- Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, 

nebo 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, a skutečnost, že se jim podřizuje. 

- Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k 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. 

Čeho by si měli všímat rodiče? 

- Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se telefonovalo apod. 

- Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. 
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- Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá 

odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat 

strach. Ztráta chuti k jídlu. 

 

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

dovoz či odvoz autem. 

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

svačinu). 

- Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!" 

- Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. 

- Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné 

sebevraždě. 

- Odmítá svěřit se s tím, co je trápí. 

 

- Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, 

že je ztratilo), případně doma krade peníze. 

- Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí. 

- Dítě je neobvykle, nečekaně agresívní k sourozencům nebo jiným dětem, možná 

projevuje i zlobu vůči rodičům. 

- Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se 

zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace 

s teploměrem apod.) 

- Dítě se vyhýbá docházce do školy. 

- Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku. 

Co dělat v případě podezření na šikanu 

- Pokud se Vám dítě svěří se svým trápením, důvěřujte mu, podpořte ho a slibte 

pomoci. 

- Pokuste se zjistit co nejvíce informací. 

- Informujte školu o podezření na šikanování. Obrátit se můžete na třídního učitele, 

metodika prevence, výchovného poradce nebo vedení školy. Navštivte nás. 

- Při řešení problému spolupracujte se školou. Budeme respektovat Váš požadavek na 

zachování důvěrnosti informací. 

Společný postup při řešení šikanování 

Kdy je nutné začít vyšetřovat šikanu? 

- rodiče oznámí podezření na šikanování nebo žádají o vyšetření týrání jejich dítěte 

- dojde k „provalení“ šikanování (učitel je svědkem fyzického útoku, oběť má viditelná 

zranění) 

- oběť nebo její kamarád případ nahlásí učiteli 

- šikana vyjde najevo při vyhodnocení monitorování (dotazníků) 
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- při nepřímo varujících signálech, kdy žák vysílá skryté signály o pomoc (žák vchází do 

třídy až po učiteli, postává osamoceně, nemá kamaráda, je smutný, ustrašený, má 

nadměrnou absenci, náhle se mu zhorší prospěch apod.) nebo při známkách 

subtilního násilí a manipulace (žák je přehlížen, odmítán, dostává příkazy a snaží se  

 

 

jim vyhovět, ostatní mu ničí věci a je terčem různých žertíků, třída se mu směje, 

nadává mu, ostatní do něj strkají, „dobrovolně“ jim dává svačinu). 

- Při hodnocení projevů vždy posuzujeme, zda jsou přítomny znaky šikanování: 

samoúčelnost agrese a nepoměr sil. 

Kdo řeší šikanu a s kým spolupracuje? 

metodik prevence s výchovným poradcem, třídním učitelem, se školským poradenským zařízením, 

příp. jinými odborníky 

 

Postup pedagoga: 

Pokud je pedagog informován o šikaně nebo pojme podezření na šikanování, zahájí okamžitě 

vyšetřování ve spolupráci s metodikem prevence a výchovným poradcem, informuje ředitele 

 

Na co se zaměřit 

Je nutno zdokumentovat odpovědi na následující otázky: 

- Kdo je obětí, popřípadě kolik je obětí? 

- Kdo je agresor, popřípadě kolik je agresorů, kdo z nich je iniciátor, kdo aktivní 

účastník a kdo je obětí i agresorem? 

- Co, kdy, kde a jak dělali agresoři konkrétním obětem? 

- K jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo? 

- Jak dlouho šikanování trvá? 

 

- V případě, že je informátorem rodič, nesmíme jeho výpověď zpochybňovat, ale věc 

neodkladně řešit. Domluvit se s rodiči na spolupráci, na způsobu ochrany dítěte a 

naznačit příští kroky. 

- V případě, že je informátorem sama oběť, je důležité, aby o tom nevěděli ostatní žáci 

a abychom ji ochránili před agresory. 
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Postup vyšetřování v případě, že jde o počáteční stádia šikanování: 

A) Pedagogický pracovník, který má podezření na šikanování, postupuje podle následujících pravidel: 

1. konfrontuje svá pozorování s dalšími kolegy  

2. bezodkladně oznámí své podezření vedení školy, výchovnému poradci, metodiku prevence, 

třídnímu učiteli a konzultuje s nimi další postup  

3. učitel vyslechne spolu s dalším pedagogickým pracovníkem vytipované svědky (žáky, kteří s 

obětí kamarádí, sympatizují, nebo ji alespoň neodmítají, žáky nezávislé na agresorech, kteří 

nepřijímají normy šikanování)  

4. učitel se spojí se zákonnými zástupci případné oběti, konzultuje s nimi výskyt nepřímých 

znaků šikany, požádá je o pomoc a spolupráci  

5. učitel vyslechne s dalším pedagogickým pracovníkem oběť, diskrétně, zaručí bezpečí a 

důvěrnost informací  

6. vedení školy zajistí ochranu oběti šikany (do doby, než se vše vyřeší – škola zajistí zvýšený 

dohled, zorganizování bezpečných příchodů a odchodů dítěte do a ze školy, v závažném 

případě ponechat doma)  

7. učitel vyslechne s dalším pedagogickým pracovníkem agresory, případně je konfrontuje mezi 

sebou, snaží se je dovést k přiznání (jednat s agresory, až když víme, co se stalo. 

8. vedení školy svolá výchovnou komisi (vedení školy, výchovný poradce, třídní učitel, metodik 

prevence, učitel), která na základě shromážděných informací posoudí, zda se jedná o šikanu 

a jaký je stupeň její závažnosti, navrhne další postup vůči obětem i agresorům i třídě jako 

celku.  

9. vedení školy seznámí zákonné zástupce agresora se situací, sdělí jim navrhovaná opatření a 

požádá je o spolupráci, pokud odmítají, zváží oznámení na Policii ČR a orgánům sociálně 

právní ochrany dítěte, v případě potřeby doporučí zákonným zástupcům péči dítěte v 

pedagogicko-psychologické poradně, středisku výchovné péče nebo jiných odborníků  

10. vedení školy seznámí zákonné zástupce oběti se situací, domluví se na opatřeních k nápravě 

vzniklé situace  

11. třídní učitel na třídních schůzkách seznámí ostatní zákonné zástupce, že se ve třídě řešila 

šikana a jak se dále bude pracovat s rizikovou třídou v preventivní oblasti, vybídne zákonné 

zástupce ke spolupráci  

12. práce s celou třídou  

 

a) pro třídu, ve které se šikana odehrávala, zajistí škola intervenční program k řešení šikany 

za účelem znovunastolení bezpečí ve třídě  

 

b) třídní učitel seznámí obecnou formou ostatní žáky s daným případem, provede opětovné 

seznámení žáků se školním řádem, jasně vyjádří negativní postoj k násilí, opakovaně zapíše 

poučení do žákovské knížky a třídní knihy  
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B) V případě, že šikanování oznámí zákonní zástupci, pracuje třídní učitel nebo metodik prevence 

obdobně podle výše uvedených pravidel. Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je 

za odborné vyšetření záležitosti zodpovědný ředitel školy.  

Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení školy, metodika prevence, výchovného 

poradce a dalších pedagogických pracovníků jak s rodinou oběti, tak i s rodinou agresora. Při jednání 

se zákonnými zástupci dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména na zachování 

důvěrnosti informací. Ze všech jednání je proveden podrobný zápis. 

 

Postup ředitele školy: 

- přijme informaci o šikanování (od pedagoga, rodiče, žáka). 

- rozhodne se, zda škola zvládne řešení šikany vlastními silami nebo zda potřebuje 

pomoc zvenčí (PPP, SVP, Policie ČR). 

- v případě prokazatelných jevů šikany jmenuje pracovníky, kteří se budou podílet na 

jejím vyšetřování dle jeho pokynů. 

- zajistí informování rodičů o vyšetřování šikany, které řídí. 

- v případě potřeby je nutné zajistí zprostředkování odborné péče. 

- v případě nutnosti doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového 

oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v 

místně příslušném diagnostickém ústavu. 

- v mimořádných případech podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k 

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

či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu. 

- při podezření, že šikanování naplnilo podstatu trestného činu (provinění), oznámí 

tuto skutečnost Policii ČR. 

- projedná v pedagogické radě potrestání agresorů. 

  

V rámci první pomoci je nutné při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách spolupracovat s 

dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem 

výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR. 

 

V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat jí péči 

pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra nebo 

dalších odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. 
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Příloha č. 3 

www.adiktologie.cz 

www.msmt.cz 

www.anabell.cz 

www.cppt.cz 

www.drogy.net 

www.odrogach.cz 

www.drogovaporadna.cz 

www.streetwork.cz 

www.minimalizacesikany.cz 

www.linkabezpeci.cz 

www.sikana.org 

www.sikana.cz 

www.e-bezpeci.cz 

www.seznamsebezpecne.cz 

www.kclitomerice.cz 

  

http://www.adiktologie.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.anabell.cz/
http://www.cppt.cz/
http://www.drogy.net/
http://www.odrogach.cz/
http://www.drogovaporadna.cz/
http://www.streetwork.cz/
http://www.minimalizacesikany.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.sikana.org/
http://www.sikana.cz/
http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.seznamsebezpecne.cz/
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Seznam použitých zkratek: 

CPPT – Centrum protidrogové prevence a terapie 

PP –  preventivní program 

MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

NIDV – Národní institut dalšího vzdělávání 

NNO – Nestátní neziskové organizace 

OSPOD – oddělení sociálně právní ochrany dětí 

PrP- primární prevence 

PPP – pedagogicko-psychologická poradna 

RZS – rychlá záchranná služba 

ŘŠ – ředitel školy 

SŠ  - střední škola 

MP – metodik prevence 

ŠVP – školní vzdělávací program 

VP – výchovný poradce 

  

  

  

 

 

 


