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Základní škola Kounice, okres Nymburk
sídlo a adresa:
IČO:
Ředitel školy:
Zástupce ředitele:
Pevná linka:
Zástupce ředitele:
výchovný poradce (Mgr. Vendula Dovole)
Sekretariát, ekonom:
Sborovna:
Školní družina:
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Email:
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Mgr. Ladislav Jedlička
Jaroslav Urban
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Datová schránka:
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IČO: 750 30 942, Identifikátor (RED IZO): 600 050 921
web:
www.kounice.cz
Název a adresa zřizovatele:

Městys Kounice
Kounice 127, 289 15 Kounice
Vzdělávací program:
32-2016, Základní škola Kounice
Součásti školy:
Základní škola, kapacita 300 žáků
IZO 102 374 996
Školní družina, kapacita 75 žáků
IZO 113 700 148
Školní jídelna, kapacita 400 stravovaných
IZO 102 714 291
Typ školy:
úplná - 1. a 2. stupeň základní školy
Spádový obvod školy:
Kounice, Vykáň, Bříství, Černíky
Počet pedagogických pracovníků: 18 pedagogů + 5 asistentů pedagoga
Počet žáků: 234
Počet tříd: 11
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V nové budově od roku 1999
Přístavba 4 učebny, březen 2014
Škola má 18 učeben: 10 kmenových, 4 odborné a 4 družiny
Nová sportovní hala, listopad 2015
Začátek vyučování: 8:10
Vyučovací hodiny:
1. 8:10 - 8:55
2. 9:05 - 9:50
3. 10:10 - 10:55
4. 11:05 - 11:50
5. 12:00 - 12:45
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30
9. 15:40 - 16:25
Vzdělávací program: 32-2016, Základní škola Kounice
Základní škola je úplná. Škola je sportovně zaměřena. Během školního roku se účastníme cca 40
sportovních akcí. Vedle nejpočetnějšího atletického kroužku, je dětem nabídnuto dalších 10
zájmových aktivit. Školu navštěvuje 240 dětí z Kounic a okolních obcí. Informačním zdrojem pro
veřejnost je vedle třídních schůzek a konzultací také web školy a školní časopis vydávaný žáky 2.
stupně.

2. ÚVOD
Minimální preventivní program (MPP) vychází dlouhodobé preventivní strategie školy, viz vnitřní
předpis školy č. 41-2016, která vychází z legislativy, ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ze zákona č. 379/2005 Sb., který do prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve
školách a školních zařízeních zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření, kriminalitu,
gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, intoleranci atd. Pomáhá škole při
předcházení vzniku nebo rozvoji rizikového chování. Snaží se také o zapojení všech pedagogických
pracovníků v oblasti prevence rizikových jevů, o opatření vedoucí k ochraně před škodami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými toxikomaniemi.
Dále se řídí Národní strategií primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 20131018, Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j.
21291/2010-28, Metodickým pokynem MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a
intolerance č. j. 14 423/1999-22, Národní strategií protidrogové politiky na období 2010-2018,
vyhlášky č. 197/2016 Sb., Metodickým pokynem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k
prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016).
MPP podléhá kontrole České školní inspekce. Je součástí školního vzdělávacího programu školy.
Je konzultován s vedením školy a s výchovným poradcem. Probíhající aktivity zahrnujeme pouze
rámcově, v průběhu školního roku bude doplňován a aktualizován podle nabídek programů. Dále
bude reagovat na situaci ve škole a její aktuální problémy. Na konci školního roku bude
vyhodnocena jeho účinnost. Každý rok je evaluován a podle situace ve škole na začátku nového
školního roku opět aktualizován.
Jedním z velmi závažných a zároveň velmi rozšířených celospolečenských problémů je užívání
návykových látek, které se navíc začíná vyskytovat u stále mladších dětí. Právě oblast drogové
problematiky je jednou z hlavních oblastí naší prevence, snažíme se poskytnout žákům co nejvíce
informací podávaných přiměřeně jejich věku.
Aktuálním tématem v prevenci je také používání internetu a sociálních sítí. Informace o jejich
bezpečném užívání získávají žáci v rámci předmětu informatika i v externích programech či
divadelních představeních.
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Další aktuálně velmi sledovanou oblastí prevence jsou projevy rasismu a xenofobie. Protože v naší
společnosti stoupá procento obyvatel jiných etnik, je potřeba více zapojit do vzdělávání multikulturní
prvky a snažit se o integraci těchto studentů do školního kolektivu. Vysvětlujeme žákům kulturní
odlišnosti různých etnik a vedeme je k tomu, aby se je snažili pochopit a respektovat.
Existuje celá škála dalších rizikových projevů chování, které jsou mnohdy provázány mezi sebou.
Jejich prevence je velmi složitá. Na realizaci MPP se podílejí všichni pedagogové. Minimální
preventivní program se snaží o komplexní přístup, důslednost, pružnost, adresnost a vytrvalost při
působení na žáky.

3. Školní poradenské pracoviště
Poradenské služby v ZŠ Kounice jsou zajišťovány výchovným poradcem a školním metodikem
prevence. Pozici výchovného poradce zastává na naší škole Mgr. Vendula Dovole. Školním
metodikem prevence je Mgr. Dagmar Sedláková.
Mezi pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým pro
poskytování služeb ve škole, patří:
- třídní učitelé
- metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu - Mgr. Melanie Moravcová
- učitelé vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání (ZŠ)
- případně další pedagogové, zejména učitelé výchov
Program školního poradenského pracoviště naplňuje především tyto cíle:
- pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní
neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
- sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro
jejich vytváření a realizaci,
- zavést do školy koncepci kariérového poradenství,
- připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a
žáků nadaných,
- vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních
odlišností na škole,
- posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho
snižování,
- prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
- poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických
aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
- prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
- propojit poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení a
s úřady práce.
ZŠ Kounice velmi úzce spolupracuje s PPP Český Brod (poradna při ZŠ Žitomířská) a s PPP
Středočeského kraje (Nymburk, Kolín). Výběr PPP je však plně v kompetenci rodičů žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.

4. Stanovené cíle preventivní činnosti:
Obecný cíl:
Výchova k předcházení, minimalizaci či oddálení rizikových projevů chování, ke zdravému
životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a
zvládání zátěžových situací osobnosti jako standardní součást výchovně vzdělávacího procesu
v prostředí českých škol zabezpečovaná kvalifikovanými a kompetentními osobami a institucemi a
dále pak motivace k opuštění rizikového chování, pokud již nastalo a ochrana před dopady
rizikového chování, pokud již nastalo ve výrazné formě. Hlavním cílem prevence rizikového chování
dětí a mládeže prostřednictvím efektivního systému prevence, fungujícího na základě komplexního
působení všech na sebe vzájemně navazujících subjektů, je minimalizovat vznik a snížit míru
rizikového chování u dětí a mládeže. Cílem MPP je rozvoj osobností žáků, pomoc při získávání
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znalostí, dovedností a postojů, které podporují zdravý životní styl a formují vhodný žebříček
životních hodnot. Vedeme žáky k osvojování správných norem mezilidských vztahů,
demokratických principů, respektu k individualitě člověka, úctě a k tolerantnímu jednání.
a) Cíle dlouhodobé:
- výchova ke zdravému životnímu stylu,
- rozvoj a podpora sociálních kompetencí,
- funkční informační systém,
- vést žáky k dodržování stanovených pravidel (školní řád, třídní pravidla),
průběžné vzdělávání školního metodika prevence.
- vést žáky k ochraně zdraví,
- vést žáky k vzájemné pomoci a ohleduplnosti.
- vychovávat žáky ke správným hodnotám,
- vést je k občanské a právní odpovědnosti.
- preferovat sportovní výchovu,
- vést žáky ke smysluplnému trávení volného času.
b) Cíle střednědobé:
- tvorba a distribuce metodických materiálů k prevenci rizikového chování,
- aktivní spolupráce školy a rodiny,
- výchova a vzdělávání žáka zaměřené na jeho zodpovědnost za vlastní chování a způsob
života v míře přiměřené jeho věku,
- aktivní spolupráce s poradenskými školskými zařízeními a dalšími institucemi a
organizacemi, jejichž činnost je zaměřena na prevenci rizikového chování,
- průběžně vzdělávat pedagogy školy v oblasti prevence rizikového chování,
- spolupráce mezi pedagogy.
c/ Cíle krátkodobé:
- aktivní činnost Školního poradenského pracoviště,
- naplňovat Minimální preventivní program školy pro daný školní rok,
- provádět interní šetření mezi žáky,
- mapování potřeb v oblasti primární prevence,
- vyhledávat projevy možného výskytu forem rizikového chování,
- včas reagovat na vzniklé situace,
- spolupracovat s rodiči a s dalšími institucemi,
- udržet ve škole zdravé sociální prostředí,
- pravidelné setkávání rodičů (třídní schůzky, konzultace),
- společně s rodiči se zabývat problémy dětí, pomáhat při hledání řešení,
- šířit povědomí o www stánkách školy a zvýšit jejich využívání jako zdroje aktuálních i
dlouhodobých informací,
- nabídnout žákům smysluplné aktivity i mimo vyučování,
- finanční podpora školních preventivních strategií,
- oceňování pozitivních projevů dětí v různých oblastech.

Skladba aktivit MPP pro jednotlivé cílové skupiny
a) Pro pedagogické pracovníky školy zajistit
- informovanost všech pedagogických i nepedagogických pracovníků školy o skladbě MPP a
nastavených pravidlech (řád školy, krizový plán o zdrojích odborné pomoci, o požadavcích
na práci třídních učitelů, o kompetencích jednotlivých členů školního poradenského
pracoviště, o vedení dokumentace, o výměně informací…)
- plán vzdělávání ŠMP a ostatních pedagogických pracovníků v problematice primární
prevence (PP) různých forem rizikového chování žáků
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b) Pro cílovou skupinu žáků školy zajistit
- spoluúčast učitelů na preventivní strategii zakomponované v Rámcovém vzdělávacím
programu školy (jednotlivé předměty - ročníky, témata). Doporučujeme jako samostatnou
přílohu MPP.
- začlenění programů PP do MPP školy ze strany neziskových či státních organizací
zabývajících se primární prevencí soc. nežádoucích jevů,
V tomto případě doporučujeme ověřit, zda organizace má udělenu akreditaci pro nabízený typ
preventivního programu a poté pečlivě zvážíme jeho výběr:
A. komplexní dlouhodobý program,
B. jednorázové programy PP,
C. hromadné programy, akce v oblasti PP,
D. programy indikované a selektivní PP.

5. Způsoby realizace působení v oblasti prevence rizikového chování
Vztah učitel – žák
Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit a bude
respektován jeho názor a potřeby. Učitel se zajímá o žáka, podněcuje dialog. Učitel získává důvěru
žáka i prostřednictvím budování vztahu s rodinou. Při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci s
žákem, se zákonným zástupcem, širší rodinou, ostatními pedagogy, výchovným poradcem, atd. Na
základě dosažení dohody o společných cílech a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře
žáka.
Skupinová práce
Žáci spolupracují, ve dvojicích, ve skupinách, ve skupinách napříč třídami. Učitel věnuje pozornost
spolupráci ve skupinách, podporuje naslouchání, zapojení všech členů skupiny, reflektuje s žáky
skupinovou práci a podporuje tak rozvoj kompetencí týmové práce, řešení konfliktu (učitel podporuje
odpovědnost žáka za řešení konfliktu). Žáci se učí vést diskuzi, vyjadřovat své názory, naslouchat
druhým a vhodným způsobem reagovat na kritiku. Jednou z možností je například vedení
komunitního kruhu, ve kterém má každý právo diskutovat na základě pravidel diskuse, sdílet své
pocity, obavy, radosti, zážitky, podněty k životu třídy, klást otázky.
Projektové vyučování a celoškolní projekty
V rámci projektů se žáci mohou blíže seznámit s děním kolem sebe a s aktuálními tématy.
Umožňujeme spolupráci tříd. (Olympijský den, Den v přírodě, lyžařský výcvik, volitelné předměty,
aktuální projektové dny, zájmové aktivity…). Žáci se navzájem poznávají a dokáží spolupracovat
starší s mladšími. Je to podstatný prvek prevence šikany starších žáků vůči mladším.
Individuální hodnocení, slovní hodnocení, sebehodnocení, zpětná vazba skupiny
Žáci dostávají komplexní zpětnou vazbu od učitele. Jsou informováni o svém pokroku i nedostatcích.
Je oceňováno úsilí žáka a míra jeho pokroku bez srovnávání s výkonem ostatních. Je podporován
jeho individuální talent a zájem. Diferenciace výuky může probíhat prostřednictvím práce ve
skupinách podle zaměření žáka. Pomáháme vybudovat si důvěru v sebe, ve vlastní síly, pozitivní
vztah k okolnímu světu.
Komunikace s rodiči, veřejností
Škola v rámci prevence rizikového chování nabízí rodičům různé formy spolupráce, podává
informace na třídních schůzkách, nabízí možnost setkání s výchovným poradcem školy, konzultace
s poradenským pracovištěm školy, s třídními učiteli i ostatními pedagogy.
V rámci projektu „Otevřená škola“ mají rodiče také možnost navštívit i výuku a poznat tak prostředí
školy a lépe chápat potřeby svých dětí ve škole.
Podílíme se na organizaci řady akcí ve spolupráci s městysem Kounice.
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Zveřejňování informací
Informace jsou zveřejňovány na nástěnce v budově školy a na internetových stránkách školy
www.zskounice.cz, obsahují důležité kontakty (linky důvěry apod.) a další informace, které se
vztahují k tématům zařazeným do Školní strategie prevence.

6. Zaměření v jednotlivých ročnících:
První stupeň
1. – 2. ročník
 společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli
 zvyšování zdravého sebevědomí žáků
 zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti
 uvědomování si hodnoty zdravého životního stylu
 vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů
 nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry
 rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty, přijímat názory druhých a
respektovat je
 rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci „ne“
3. – 5. ročník
 pozitivní ovlivnění zdraví žáků
 vnímání postojů k sobě, k prožívání sebe jako individuality, ale v kontextu s druhými lidmi,
se školní komunitou a okolním světem
 příprava na období puberty, vnímání psychosomatických změn
 pozitivní citové naladění a myšlení
 osvojení si dovednosti řešit stres
 dodržování životosprávy
 prohlubování schopnosti práce v kolektivu – odpovědnost za provedenou práci
 poskytnutí adekvátního množství informací o fungování internetu a sociálních sítí
 zaměření na sportovní činnost a aktivní trávení volného času
Druhý stupeň
Přechod na druhý stupeň základní školy přináší řadu změn a z nich vyplývajících zátěžových situací.
Pro dítě může být zátěží změna třídního učitele, střídání vyučujících v jednotlivých předmětech,
odchod některých spolužáků (víceletá gymnázia, sportovní třídy apod.) a příchod nových spolužáků,
zvýšené nároky na objem a strukturu učiva.
6. ročník
Zaměření na aktivní práci skupiny i každého jednotlivce. Stanovení rolí – funkce třídní samosprávy.
Definování pravidel skupinového soužití třídy. Žáci je již dokáží stanovit sami a aktivně se podílejí
na jejich tvorbě. Nabízíme žákům dostatek času a podporu při problémech vzniklých v souvislosti
s novými předměty a novými učiteli.





vytváření vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem
formování skupiny, která je pro žáky bezpečným místem, která jim pomůže vyhnout se
rizikovému společensky nežádoucímu chování – šikanování, užívání alkoholu a drog, vzniku
různých typů závislostí apod.
předcházení školnímu neúspěchu
začlenění nových žáků do komunity třídy
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7. ročník
Rozvoj pubertálního období s celou řadou fyzických a psychických proměn je obdobím rizikovým
pro nástup sociálně patologických jevů. Je proto nutno pokračovat v budování kvalitního
vrstevnického týmu, ve kterém se žáci cítí bezpečně a jistě.











upevňování vztahu učitel – žák, důraz na důvěru, spolupráci a pozitivní myšlení,
upevňování kolektivních vztahů se včasným podchycením nežádoucích projevů chování
poskytnutí dostatečného množství informací o internetu a sociálních sítích
trénink obrany před manipulací, s uměním říci „ne“
trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí, úcta sama k sobě, ke své osobnosti
uvědomování si svého postavení ve skupině, mezi vrstevníky,
výhody, rizika a nebezpečí potřeby sounáležitosti se skupinou vykazující sklony k rizikovému
patologickému chování
zvládání náročných fyzických duševních situací
umění vyrovnat se s neúspěchem
vnímání priority hodnot

8. ročník
Využití především aktivních forem komunikace. Např. brainstorming, diskuse, hraní rolí, rozhovor,
empatie, kreslení, metody kritického myšlení.
 upevňování vztahů v komunitě vrstevníků
 rozvoj schopností přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí
 nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků
 nácvik řešení zátěžových situací
 zvýšení schopnosti odolávat nebezpečím, krizím, stresu, zátěžovým situacím (včetně odmítání
alkoholu, drog, nikotinu, nevhodných způsobů chování)
 přehled životních rizik
 společenské vztahy (včetně mediální hygieny, vlivu reklamy apod.)
 modelové, projektové situace poskytující návody k řešení problémů
9. ročník
Využití a shrnutí dosažených výsledků osobnostního a sociálního rozvoje, upevnění dovedností a
postojů. Zaměření aktivit na rozhodování, posuzování možností budoucího povolání.

7. Výchovná opatření
• Výchovná opatření jsou pochvaly a kázeňská opatření. S veškerými výchovnými opatřeními musí
být prokazatelně seznámeni žáci a jejich zákonní zástupci a musí být zaznamenány v dokumentaci
školy.
Pochvaly
Pochvala třídního učitele
• případně jiné ocenění – uděluje třídní učitel ze svého rozhodnutí nebo na základě podnětu
ostatních vyučujících, uděluje se po projednání s ředitelem školy za školní iniciativu, déletrvající
úspěšnou práci.
Pochvala ředitele
• případně jiné ocenění, uděluje se po projednání v pedagogické radě za mimořádný projev
lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo dlouhodobě úspěšnou
školní práci.
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Kázeňská opatření
Napomenutí třídního učitele:
• několikeré porušení školního řádu.
Důtka třídního učitele:
• častější porušení školního řádu.
Důtka ředitele školy:
• podvod
• falšování podpisu
• neomluvené hodiny
• časté porušování školního řádu.
Hodnocení chování
Chování 2 (uspokojivé):
• krádež
• kouření
• vandalismus
• opuštění školy bez dovolení
• 10 až 29 neomluvených hodin
• slovní agrese vůči zaměstnancům
• soustavné vědomé nerespektování autority
• soustavné porušování školního řádu.
Chování 3 (neuspokojivé):
• drogy, alkohol
• úmyslné ublížení na zdraví
• velmi agresivní chování
• velká krádež
• 30 a více neomluvených hodin
• neustálé porušování školního řádu.
Vyžaduje-li to konkrétní situace, je k jejímu řešení ředitelem školy svolána výchovná komise. Jejími
členy jsou: ředitel školy, zástupce ředitele školy, výchovný poradce, koordinátor prevence rizikového
chování a třídní učitel problémového žáka.

8. GDPR
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) upravuje směrnice č. 48-2018 pravidla pro zachování zákonnosti,
korektnosti, transparentnosti, účelové omezení, minimalizaci údajů, přesnost, omezené uložení,
důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů zpracovávajících osobní data/údaje v rámci
organizace. Jejím účelem je zajistit soulad s GDPR a prokázání naplnění všech principů a požadavků
GDPR.

9. Tematické okruhy pro žáky
prevence záškoláctví a prekriminálního a kriminálního chování – krádeže, vandalismus
rozvoj osobnosti – pozitivní sebe pojetí, zdravé sebevědomí, sebepoznání
rozvoj komunikace – umění naslouchat, umění sdělovat, nonverbální komunikace
zdravý životní styl – zdraví a jeho ochrana, pohyb, zdravá výživa, abstinence návykových látek
rodina a domov – moje postavení v rodině, vzájemná pomoc, jistota
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půjčky a úvěry – výhody a nevýhody, platební neschopnost, sankce, kumulace úvěrů
volba povolání – budování a promýšlení životních hodnot, formování vlastních životních postojů
prevence zneužívání návykových látek – tabák, alkohol, drogy - zvládání neúspěšných situací,
zvládání stresu, pocitů nudy, emocí, využívání volného času
prevence šikany a kiberšikany – znalost pravidel používání sociálních sítí
rizikové chování v dopravě – výuka dopravní výchovy ve spolupráci s UAMK
poruchy příjmu potravy – mít dostatek informací o různých typech stravování, o jejich kladech i
záporech, sexuální chování, multikulturní společnost – tolerance k národnostním menšinám,
netolismus – rizika spojená se trávením volného času na PC, náboženská hnutí, hazardní hraní
Podrobnější rozvrh témat v jednotlivých ročnících je uveden níže v tabulce.

10. Tabulka tematických okruhů v jednotlivých ročnících a předmětech
– na základě informací získaných od jednotlivých pedagogů:
I.
ČJ
Rozvoj komunikace – umění sdělovat i naslouchat
Pr
Zdravý životní styl – zdraví a jeho ochrana, zdravá výživa
Rodina a domov – moje postavení v rodině, vzájemná pomoc a
spolupráce, fin. gramotnost - Lidé kolem nás - Žák používá peníze
v běžných situacích. Žák zná rozdíl mezi majetkem hmotným a
nehmotným. (Nákupy, obchody, cena zboží, domov, rodina, kapesné,
spoření)
Ma
Zdravý životní styl – pohyb, sport, drogy, alkohol, cigarety
Finanční gramotnost - Čísla a početní operace - Žák provádí aritmetické
operace, umí je propojit s reálnou situací. Žák dovede pamětně počítat,
odhadovat výsledek. (Utváření názoru, utváření pojmu číslo, nákupy,
platba, spoření, sčítání a odčítání v číselném oboru 0 - 20).
HV
Práce a odměna - nácvik písně Když jsem já sloužil to první léto,
vysloužil jsem si kuřátko za to.
TV
Rozvíjení vztahů ve třídě, kladný vztah ke sportu
II.
ČJ
Rozvoj komunikace, umění sdělovat a naslouchat, nonverbální
komunikace, osvojování způsobů a možností vyjádřit svá přání, názory a
problémy Nebezpečí pramenící z neznalosti věcí, prostředí, situace, osob
- osvojování rozhodných způsobů odmítání různých návrhů a lákání
cizími osobami (v modelových situacích)
Pr
Škola, život ve škole, vztahy ve třídě, kolektiv, šikana, nebezpečí
zneužití mladšího a slabšího, týrání, zastrašování atd. Pomoc a
spolupráce Správné sezení - ukázky nejvhodnějších pracovních a
odpočinkových poloh, správného nošení aktovky a relaxace. Rodina,
rodinné vztahy, funkce rodiny, pomoc a spolupráce, problémy v rodině,
rozchody rodičů, smrt člena rodiny.
Pr
Orientace v čase – efektivní využití volného času, časové vztahy v
životě, vrstevníci, mladí, staří, dospělí Volný čas a jeho využití – hry,
kulturní zájmy, koníčky, cestování, sporty.
Pr
Výchova ke zdraví, denní režim, zdraví a jeho ochrana, zdravá strava,
běžné nemoci a jejich obvyklé příznaky, ochrana proti nemocem a
očkování, základní pravidla při užívání léků, nebezpečí nevhodného
užívání léků - zdravotnická zařízení v nejbližším okolí a jejich činnost základní hygienické návyky, intimní hygiena, péče o zevnějšek - nácvik
přivolání první pomoci, komunikace s lékařem, výstižné popsání
poranění, měření teploty, ošetření drobných poranění, stavění krvácení nácvik pohybových a dechových kompenzačních cvičení využitelných
ve vyučovacích hodinách i při sedavých činnostech doma - rozmanitost
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stravy, potraviny, rostlinné a živočišné tekutiny, pochutiny - vliv stravy
na zdraví, preference určitých druhů potravin (celozrnné pečivo, ryby,
ovoce, zelenina) - rodinný stůl a stolování, nákup, přenášení a skladování
potravin.

PR
TV
III.

Pr

IV.

ČJ
ČS
AJ
PČ
Př
TV

V.

ČJ

Ma
AJ
Př
TV
HV
In
VI.

ČJ

AJ
OV
Dě
Př
Ze
TV
Mo
HV

Doprava – bezpečnost při cestě do školy a ze školy, - důležitá telefonní
čísla.
Dodržování pravidel fair play, zdravý životní styl, pohyb
Funkce rodiny, moje místo v rodině, vzájemná pomoc, jistota a bezpečí
Využití volného času, zdraví a jeho ochrana, pohyb, zdravá výživa,
návykové látky
Věci a činnosti kolem nás, volba povolání, rozvoj komunikace
Rozvíjení komunikace a umění naslouchat – ranní kruhy
Tradice a jejich prožívání v rodinách dětí, moje místo v rodině
Naše vlast – místo, kde žijeme – rasy, národnostní menšiny v ČR
Životní prostředí v ČR
Zdravý životní styl, volnočasové aktivity, britské mince, kurz
Dárek pro maminku ke dni matek – funkce rodiny, domov
Kladný vztah k přírodě, její ochrana, zdravý životní styl, rodina
Vzájemná pomoc, povzbuzení sebevědomí, prosazení slabších žáků,
vhodně volené handicapy
Volný čas – koníčky a zájmy, správná organizace volného času,
předcházení nudě, upevňování rodinné příslušnosti, role v rodině, tradice
Prohlubování vztahu k literatuře, kniha jako pomocník
Hodnota peněz, cena nákupu, náklady a výdaje rodiny – základní
informace, peníze v hodnotovém žebříčku
Volnočasové aktivity – zájmy, britské mince, kurz
Lidské tělo – zdravý životní styl, závislosti a jejich vliv na organismus
Dospívání
Zdravé sebevědomí
Využívání volného času, zvládání emocí a nálad, předcházení nudy,
rozvoj komunikace
Práce s informacemi, jejich vyhledávání, používání sociálních sítí –
klady i zápory, možná nebezpečí, autorská práva, kyberšikana
Rozvoj komunikace, rodina a domov, dovednost vyhledat informace a
zhodnotit je, podpora vztahu k literatuře, výběr vhodné knihy, kladný
vztah k mateřskému jazyku, rozvoj čtení s porozuměním
Rodina a domov, britské mince, kurz
Rodina, funkce, vztahy, dělba práce a spolupráce, ostrov bezpečí,
domov, zdraví, vztahy mezi chlapci a děvčaty, návykové látky
Funkce rodiny, formování životních postojů
Člověk jako součást přírody, jeho zásahy do krajiny a ovlivňování
přírody
Afrika, Austrálie a Oceánie - rasy, rasismus, apartheid – rozdílnost
životních podmínek, srovnání s ČR
Zvládání stresů a emocí
Vzájemná pomoc, ochrana zdraví, bezpečnost práce a pracovního
prostředí
Využívání volného času, zvládání emocí, pocitu neúspěchu, nudy,
uvědomění si životních hodnot – texty písní
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VII.

ČJ

Ma
AJ
OV

Dě
Ze

Mo
PČ
TV
HV
In

MV

VIII.

Et
ČJ

AJ
RJ

OV

VKZ
Che

Př
Mo,PČ
HV
TV
MV
VV
Et

Rozvoj komunikace, zdravý životní styl, rodina a domov,
Formulace názorů, argumenty a fakta, tvoření otázek, rozlišování
podstatných a důležitých informací od nepodstatných.
Jednoduché úrokování (úrok, vklady, slevy, půjčky, splátky)
Oslavy a festivaly - alkohol, ohňostroje, výbušniny
Doprava – první pomoc, záchrana života
Jsem člověk – komunikace s vrstevníky
Řízení společnosti – veřejný život
Lidská práva
Funkce rodiny, formování životních postojů
Amerika- produkce návykových látek – Mexiko, Kolumbie, USA
USA- odlišnosti životního stylu – jeho ne/vhodnost, srovnání, důsledky
Asie – produkce návykových látek, funkce rodiny a postavení ženy
v různých kulturách Asie
Rozvíjení zručnosti a samostatnosti, prakticky při všech činnostech
probíhá volba povolání, lidské aktivity a problémy životního prostředí
Zvládání stresů, emocí a nudy
Využívání volného času, zvládání emocí a nálad, předcházení nudy,
rozvoj komunikace
Práce s informacemi, jejich vyhledávání, používání sociálních sítí –
klady i zápory, možná nebezpečí, kyberšikana, využívání PC při
bankovních transakcích, sjednávání smluv po internetu, ochrana a
hodnota soukromí, autorská práva
Funkce médií, práce v týmu, reklama, manipulace, etika novinářské
práce, kyberšikana, média a zábava, ztráta soukromí, rizika internetu
Etika – zásady, principy, hodnoty
Rozvoj komunikace, zdravý životní styl, rodina a domov
Úvaha na témata blízká žákům, sebereflexe – deník, kritika a sebekritika,
formulace názorů, argumentace, kritické čtení
Vztahy mezi lidmi, přátelství, pravidla fair-play, výživa, sport, volný čas,
příroda
Motivace pro výuku 2. cizího jazyka, význam znalosti jazyků pro
budoucí pracovní uplatnění, pozice Ruska ve světovém měřítku, témata –
rodina, tradice, kamarádství, příroda
Demokracie – právo volit, finanční gramotnost
Rodina, manželství – konflikty
Zdraví – civilizační choroby, psychosomatické stavy a procesy
Volba povolání, spolupráce, tolerance, práva a povinnosti zaměstnance
Zdravý životní styl, duševní hygiena, sebeúcta
Vlastnosti látek, čím mohou být nebezpečné
Voda, vzduch a jejich znečišťování
oxidy
Zdravý životní styl, zdraví a jeho ochrana, zdravá výživa
nebezpečí drog, jejich vliv, fungování a důsledky pro zdraví člověka
Volba povolání, vzájemná komunikace a spolupráce, zdravé sebevědomí
Volný čas – hudba jako koníček, moderní žánry, oblíbení interpreti
Výchova ke zdraví, využívání volného času, účast na sportovních akcích
Funkce médií, práce v týmu, reklama, manipulace, etika novinářské
práce, kyberšikana, média a zábava, ztráta soukromí, rizika internetu
Moje JÁ – vlastní identita, ztvárnění jména
Estetika – vnímání krásna, teplé a studené barvy, nálady a barvy
Etika – zásady, principy, hodnoty
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Rozvoj komunikace, zdravý životní styl, rodina a domov,
Čtení formulářů a smluv, smluvní podmínky úvěrů, pojistné smlouvy.
Rozvoj komunikace, zdravý životní styl, rodina a domov,
Formulace názorů, argumenty a fakta, tvoření otázek, rozlišování
podstatných a důležitých informací od nepodstatných.
Životopis, motivační dopis
Úvaha na zásadní témata, např. euthanasie - ano/ne, trest smrti - ano/ne,
jaký budu rodič?
Ma
Složené úrokování, (daň z úroku, čistý úrok, termínované vklady,
hypotéky, stavební spoření, leasing, spotřebitelské úvěry, daň z příjmu),
hazardní hraní
AJ
Život ve velkoměstě, vztahy mezi mladými lidmi, první lásky, drogy,
ochrana přírody
RJ
Zdvořilostní konverzace, využití volného času, vzdělávací systém
v Rusku, profese
OV
Vlastnictví a právo, občanskoprávní vztahy, trestní právo, volba
povolání, Ekonomika (banky a jejich funkce, státní rozpočet, daně,
veřejné finance), Občan a právo (vlastnictví, ochrana majetku, smlouvy),
Globální svět (problémy současného světa, životní prostředí)
DV
Umění naslouchat, sdělovat, nonverbální komunikace, rozvoj pozitivního
sebe pojetí
Dě
Funkce rodiny, formování životních postojů
Che
Alkoholy,
Sacharidy, tuky, bílkoviny – zdravá výživa
Otravné a jedovaté látky, drogy
Léčiva, potravina a jejich konzervace
VV
Abstraktní vyjádření emocí a nálad
Mo,PČ Volba povolání, komunikace, spolupráce, všechny aspekty výroby,
náklady na finance, rozpočet rodiny a firmy, finanční podmínky při
volbě povolání, prostor, materiál, lidský faktor, vzájemná pomoc,
bezpečnost práce, první pomoc
HV
Promýšlení životních hodnot – texty písní
Zvládání nudu, emocí, radosti, euforie na koncertech a festivalech
Et
Etika – zásady, principy, hodnoty
MV
Funkce médií, práce v týmu, reklama, manipulace, etika novinářské
práce, kyberšikana, média a zábava, ztráta soukromí, rizika internetu
TV
Zvládání volného času, motivace pro sport, účast na sportovních
soutěžích, podíl na jejich organizaci, finanční ohodnocení úspěchů
v profesionálním sportu
AJ – anglický jazyk, ČJ – český jazyk, ČS – člověk a jeho svět, Dě – dějepis, DV – dramatická
výchova, HV – hudební výchova, Che – chemie, Ma – matematika, Mo – modelářství, OV –
občanská výchova, PČ – pracovní činnosti, Pr – prvouka, Př – přírodopis, , TV – tělesná výchova,
VV – výtvarná výchova, Ze – zeměpis, VKZ – výchova ke zdraví , In – informatika, MV – mediální
výchova, Et - etika
Používané metody práce – výklad, samostatná práce (referáty, informace z tisku…), besedy, diskuse,
sociální hry, hraní rolí, monitoring sociální vztahů ve třídě, dramatizace modelových situací,
skupinová práce, projektové vyučování, projektové dny, realizace certifikovaných programů
IX.

ČJ

Školní družina
Pro zájemce o školní družinu fungují tři oddělení. Žáci jsou v nich rozděleni podle tříd. Družiny mají
tematické vybavení – pirátská, hradní a námořnická.
Aktivity v družině jsou zaměřeny na:
- využívání volného času
- správná organizace – odpočinek aktivní i pasivní
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koníčky, zájmy
- rozvíjení zručnosti a samostatnosti- tvořivé činnosti, podpora trpělivosti a pečlivosti
- rozvíjení vztahů ve třídě
– pravidla v kolektivu – povinnosti a práva
- vzájemná pomoc, respekt, tolerance
- povzbuzení sebevědomí
- prosazování slabších - zakřiknutých žáků
- pěstování kamarádství
- zvládání emocí a nálad, pocity neúspěchu, předcházení nudy
- rozvoj komunikace – umění sdělovat i naslouchat
- zdravý životní styl – pohyb, sport, zdravá výživa, stolování, ochrana zdraví, životní
prostředí, dopravní výchova – bezpečnost
- rodina – moje postavení v ní, vzájemná pomoc, jistota, bezpečí domova, tradice v rodině,
funkce rodiny
- příroda – pozorování a porozumění, ochrana přírody, člověk jako její součást, kladný vztah
k přírodě, zásahy člověka do krajiny

11. Znalostní kompetence žáků
1. – 3. ročník
- žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog,
zneužíváním léků
- znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek
- znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu
- mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu
- mají právní povědomí v oblasti sociálně patologických jevů
- základní otázky finanční gramotnosti, počítání s penězi, práce a odměna, hodnota peněz
3. – 5. ročník
- žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě
- znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdravý
životní styl
- znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví
- umí pojmenovat základní mezilidské vztahy
- umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti
- ví na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva
- mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí,
zastrašování aj.), je protiprávní
- znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky
- základní otázky finanční gramotnosti, počítání s penězi, práce a odměna, hodnota peněz
- mají představu o rizicích spojených s fungováním internetu a soc. sítí
6. – 9. ročník
- žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví
- respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou tolerantní
k menšinám
- znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem
- znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích
- umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly
- znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí
- znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů
- uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní činy
- umí chápat zdraví ve smyslu holistickém, ve složce fyzické, duchovní, sociální
- umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky
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-

umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví
ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci
znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny
ví, že zneužívání dítěte je trestné
umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice návykových
látek
ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít
bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, sexuální
zneužívání apod.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího ohrožení
dodržují pravidla bezpečného využívání internetu a sociálních sítí
dokáží komunikovat se specializovanými službami (linky důvěry, krizová centra)
odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat
orientují se v základních termínech z finanční gramotnosti, kriticky přistupují k formulářům
úvěrových či jiných smluv. Uvědomují si svou zodpovědnost za podpis takové smlouvy a
důsledky tohoto aktu. Pracují s pojmy příjmy a výdaje domácnosti.

12. Strategie prevence školní neúspěšnosti
V rámci strategie školní neúspěšnosti jsou uplatňována opatření, sloužící ke kompenzaci mírných
obtíží ve vzdělávání žáka (např. pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítáni,
problémy se zapomínáním, drobné obtíže v koncentraci pozornosti atd.), u nichž je možné
prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dosáhnout zlepšení;
zahrnují také podporu žáků z důvodů akcelerovaného vývoje školních dovedností.
Úpravy ve vzdělávání žáka navrhují pedagogičtí pracovníci, přitom spolupracují s pedagogickým
pracovníkem poskytujícím poradenské služby ve škole (dále jen „poradenský pracovník školy") a
zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka. Obtíže žáka jsou dále vyvolané zejména aktuálně
nepříznivým zdravotním nebo psychickým stavem, případně se jedná o dlouhodobé problémy
malého rozsahu a intenzity. Škola zohledňuje sociální status, vztahovou síť žáka a jeho sociální a
rodinné prostředí. Pokud žák dochází do školského zařízení, které se podílí na vzdělávání žáka
(zejména v případě zájmového vzdělávání) a charakter jeho obtíží to vyžaduje, informuje škola tato
zařízení o charakteru podpory žáka školou, tak aby i tato zařízení respektovala vzdělávací potřeby
žáka. Podpůrná opatření směřují k naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, které nevyžadují
opatření s normovanou finanční náročností, přitom pokud jsou účelné, mohou podporovat žáka v
celém průběhu jeho vzdělávání.
Změna podmínek vyvolá:
Zpracování plánu pedagogické podpory žáka
Pravidelné konzultace pedagogických pracovníků a vyhodnocování zvolených postupů
Materiální podporu podle aktuálních podmínek školy
Didaktické úpravy průběhu vyučování a práce s učivem

13. Základní projevy rizikového chování, krizové plány pro řešení
přestupků
č. 1
Návykové látky
Užívání návykových látek lze považovat za rizikové chování, na kterém se podílí mnoho faktorů.
Vydefinování rizikových faktorů pomáhá najít vhodné a účinné intervence a předcházet hlubším
negativním dopadům, které ovlivňují rozvoj osobnosti a uplatnění mladého člověka v životě.
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1. Identifikace a ukládání látek:
a.
Zajistí-li pedagog /nebo jakýkoli zaměstnanec školy/ podezřelou látku a je podezření, že se
jedná o drogu či jinou škodlivou látku, v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží
tuto látku do obálky (s drogou nikdo nijak nemanipuluje).
b.
Na obálku napíše datum, čas a místo zajištění látky, popř. jméno žáka, u kterého byla látka
zjištěna. Obálku přelepí a opatří razítkem školy a uschová do školního trezoru u ředitele školy
nebo v kanceláři školy.
c.
O nálezu nebo zachycení škola sepíše zápis, ve kterém se přesně popíše vzhled látky, obal,
místo a čas nálezu a tento zápis podepíší dvě dospělé osoby a ten, u koho byla látka nalezena
nebo ten, kdo nález oznámil (jestliže žák podepsat odmítne, v zápisu se uvede: odmítl
podepsat).
d.
Pokud je zajištěna podezřelá látka u žáka, který jeví známky otravy, předá se látka stejným
způsobem uložená přivolanému lékaři (usnadní to lékařskou intervenci žáka).
e.
O celé záležitosti musí být ihned informováni členové vedení školy a školní metodik
prevence. Jednou z dospělých osob přítomných u celé akce je ředitel školy, případně zástupce
ředitele školy.
f.
Poté je nutno bezodkladně uvědomit policii. Identifikaci látky provede vždy policie, nikoli
zaměstnanec školy.
2. Ohrožení zdraví žáka:
a.
V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky se postupuje
tak, jako když žák přijde do školy s horečkou.
b.
Žák jevící příznaky užití omamné látky je odveden ze třídy do návštěvní místnosti vedle
vrátnice školy, kde zůstane po dobu, než si pro něj přijdou rodiče nebo lékařská služba. Po
celou dobu musí být nad žákem zajištěn dohled dospělé osoby. O celé záležitosti musí být ihned
informováni členové vedení školy a školní metodik prevence.
c.
Škola kontaktuje bezodkladně rodiče žáka nebo jeho zákonné zástupce o blíže
nespecifikovaných potížích žáka, rodiče jsou vyzváni k tomu, aby si své dítě co nejdříve
vyzvedli ze školy, neboť je nutné lékařské vyšetření žáka.
Rodič (zákonný zástupce) si přijde do školy pro dítě:
a.
Rodič je seznámen se zdravotními potížemi (např. zúžené zornice, návaly horka, potíže
s dýcháním aj.). Po užití stimulačních či kanabinoidních látek jsou např. zornice rozšířené.
b.
Škola apeluje na rodiče, aby s dítětem navštívili lékaře, a nabídne možnosti, kde se může
poradit o výchovných postupech.
c.
Pedagog odkáže rodiče na odborníky na specializovaných pracovištích.
Rodič (zákonný zástupce) si do školy pro dítě nedojde:
a.
Škola (zdravotník školy) přehodnotí zdravotní stav žáka a je v kompetenci školy přivolat
lékařskou službu (může jít o předávkování návykovou látkou), rodič je o postupu školy předen
informován.
b.
Pokud není rodič k zastižení a zdravotní stav žáka není dobrý, ihned se přivolá lékařská
služba.
Následná opatření:
a.
Škola (školní metodik prevence nebo třídní učitel nebo po celou dobu akce přítomný učitel)
vyhotoví podrobný zápis průběhu celého případu. O celé záležitosti musí být ihned informováni
členové vedení školy a školní metodik prevence.
b.
Škola pozve nejrychlejší cestou rodiče (zákonné zástupce) problémového žáka k jednání se
školou. Rodiče jsou před výchovnou komisí školy seznámeni se všemi skutečnostmi případu,
s porušením školního řádu, s návrhem výchovného opatření, který doporučila a schválila
pedagogická rada. Škola doporučí rodičům (zákonným zástupcům) žáka specializovanou
pomoc odborníků. Škola vyhotoví dva zápisy z jednání výchovné komise, jeden obdrží rodič,
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druhý zůstane uložen ve škole. Škola nabídne rodičům pomoc: monitorování dítěte, pravidelné
schůzky rodič + třídní učitel, školní metodik prevence a výchovný poradce.
c.
Všichni žáci školy jsou obecnou formou seznámeni s případem a jsou upozorněni na
závažnost držení, přechovávání a užívání návykové látky, a to nejen v areálu školy. Žáci jsou
podrobně seznámeni s tím, že:
Žák, který prokazatelně zneužíval omamnou látku v areálu školy nebo na akcích pořádaných
školou, a tím porušil školní řád, bude kázeňsky potrestán dle školního řádu
d.
Třída, v níž se vyskytnul problém, bude monitorována, budou v ní pracovat odborníci
primární a sekundární prevence.
e.
Proběhne mimořádná třídní schůzka rodičů té třídy, ve které se případ vyskytnul. Všichni
přítomní rodiče jsou informováni o následujících problémech:
1.
Co se ve třídě stalo a jak se škola k případu postavila.
2.
Jak bude škola pracovat s rizikovou třídou a s rizikovým žákem v preventivní oblasti.
3.
Rodiče jsou vybídnuti ke spolupráci při výskytu sociálně nežádoucího chování, jsou
seznámeni s účinky a příznaky užití návykových látek dítětem a dále jsou seznámeni
s náplní práce a konzultačními hodinami výchovného poradce a školního metodika
prevence.
4.
Rodiče jsou podrobně seznámeni s tím, že:
Dítě pod vlivem návykové látky ve škole porušuje školní řád (zákaz nošení, držení,
distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy, včetně sankcí, které z porušení
tohoto zákazu vyplývají – výchovná opatření).
3. V případě podezření, že žák zneužívá návykové látky:
Školní metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel nebo pověřený pracovník ředitelem školy
dle svých odborných možností a komunikativních sociálních dovedností:
Povede diskrétní šetření, pohovor se žákem. Doporučí mu rozhovor s odborníkem, např. přes
Linku důvěry, odkáže ho na odborníky ze zdravotnického zařízení, pedagogicko-psychologické
poradny (PPP), střediska výchovné péče (SVP). V případě možné nedůvěry ze strany žáka
k pracovníkům školy je nutná (již při prvním rozhovoru) součinnost odborníků PPP, SVP,
sociálních kurátorů, pracovníků oddělení péče o dítě atd. Vzniklou situaci i nadále monitoruje.
b.
Při důvodném podezření kontaktuje rodiče (zákonné zástupce). V případě negativní reakce
rodičů na sdělení skutečnosti a v případě, že rodiče nezařídí pro žáka další péči, uvědomí
oddělení péče o dítě, oddělení sociální prevence sociálního odboru.
c.
V akutním případě, po průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole, nebo
v případě, že žák je prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování ředitel školy
nebo
pověřený
pracovník
školy:
Uvědomí rodiče (zákonné zástupce) a zároveň kontaktuje zdravotnické zařízení.
Uvědomí oddělení péče o dítě, oddělení sociální prevence sociálního odboru.
a.







Terminologické poznámky:
uživatel – je dítě (žák, jedinec), které drogy užívá (je na něho pohlíženo jako na nemocného)
distributor – je dítě (žák, jedinec), který drogy dodává uživateli (pohled jako na pachatele)
obě role se můžou překrývat, ale nemusí
užívání drogy – u nás není trestné (ovšem ani zdaleka neznamená, že je nějak žádoucí)
prodej, předávání nebo výroba drog – u nás je trestné

č. 2
Rizikové chování v dopravě
Rizikové chování v dopravě můžeme obecně charakterizovat jako takové jednání, které vede v
rámci dopravního kontextu k dopravním kolizím a následně k úrazům nebo úmrtím.
 V oblasti RCH v kontextu dopravy téměř výlučně komunikujeme s rodiči dítěte a
domlouváme případné akce orientované na zvýšení kompetencí dítěte v dopravním systému
16

(ideálně dle informací od rodičů, v jakých dopravních situacích se jejich dítě pohybuje).
Výjimečně kontaktujeme policii, a to zejména v případě, kdy jsme svědky aktivit dětí, které
mohou vést k dopravním nehodám.
 Pedagog, pokud má podezření, popř. zkušenost s výrazně rizikovým chováním žáka, má
možnost konzultovat nápadnosti v chování žáka s výchovným poradcem ve škole, popř.
obrátit se na příslušnou pedagogicko - psychologickou poradnu s žádostí o konzultaci, popř.
využít možnost supervize.

č. 3
Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie)
Mentální anorexie a bulimie představují ve svých projevech mezní polohy jídelního chování od
život ohrožujícího omezování příjmu potravy až po přejídání spojené se zvracením nebo jinou
nevhodnou kompenzací energetického příjmu. Pro obě poruchy je příznačný nadměrný strach
z tloušťky, nespokojenost s tělem a nadměrná snaha o dosažení štíhlosti a její udržení. Další
psychické a zdravotní problémy většinou souvisí s mírou podvýživy a s intenzitou užívaných
„metod“ na zhubnutí.
 Učitel není terapeut, zprostředkuje ale dítěti a rodině zpětnou vazbu o některých jídelních
zvyklostech dítěte, může pomoci předcházet šikaně pro fyzický vzhled a výkon (zejména
učitelé tělocviku), doporučit popř. zprostředkovat kontakt s psychologem nebo lékařem.
Opatrně se pouštět do oblasti „zdravé výživy“ a redukce hmotnosti (doporučení mohou být
jednostranně, přehnaně interpretována).
 Kontaktujeme pediatra, rodiče vždy, když dítě výrazněji zhubne, opakovaně bylo přistiženo,
že zvrací (stačí informace od vrstevníků), sebepoškozuje se. Rodiče, i když dítě nechodí do
školní jídelny.

č. 4
Alkohol u dětí školního věku
Alkohol je v Evropě nejrozšířenější návykovou látkou. Rozšířenost pití alkoholu má hluboké
společenské a kulturní kořeny. Alkohol je legální drogou, přičemž její dostupnost je v různých
zemích upravena odlišně. V České republice je podle zákona možné podávat a prodávat alkohol
zletilým osobám, tj. od 18 let věku.
Alkohol je návyková látka, která má velmi komplexní účinky na lidský organizmus, které se
rozhodně neomezují jen na ovlivnění psychiky nebo chování.
 Informovat rodiče je nutné v případě, že dítě má závažnější problém s návykovými látkami.
Vždy je vhodné informovat dětského lékaře. Pokud je nutná intervence a není dobrá
spolupráce s rodiči, obrací se škola na specializovaná zařízení. V případě, kdy spolupráce
s rodiči není efektivní a dítě je ohroženo, má škola povinnost obrátit se na OSPOD
s upozorněním na možné ohrožení výchovy dítěte (ustanovení § 201 zákona č. 40/2009 Sb.).
Škola má povinnost oznamovat (dle § 10 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně
dětí a mládeže) OSPOD, že jde o děti, které jsou ohroženy a jsou uvedeny v § 6 tohoto
zákona. Pokud rodiče se školou nespolupracují a dítě je ohroženo na výchově, mohlo by
jejich nespolupracování zakládat také podezření ze spáchání trestného činu Ohrožování
výchovy dítěte dle ustanovení § 201 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. – tím, že závažně
porušuje svou povinnost o dítě pečovat nebo porušuje jinou důležitou povinnost vyplývající
z rodičovské zodpovědnosti, tento trestný čin lze spáchat i z nedbalosti.
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 Učitel v mnoha případech může odhalit problém v jeho počátcích a mnohdy stačí rozumné
usměrnění dítěte, které je pak schopné korigovat své chování. V případech, kdy je problém
závažnější, pomáhá učitel při zajištění vhodné odborné péče.
 Učitel není specialista na řešení problémů se závislostí, nenese také odpovědnost za řešení
problémů, které přesahují jeho kompetence a poslání.

č. 5
Syndrom týraného dítěte – CAN
Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN - Child Abuse and Neglect). Jde o
jakoukoliv formu týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, která je pro naší společnost nepřijatelná.
Statistiky uvádějí, že CAN v ČR trpí v současné době 1 – 2 procenta dětské populace, což
představuje 20 – 40 tisíc dětí. Dítě nejčastěji poškozují jeho rodiče a další členové rodiny, pokud jsou
k dítěti necitliví a bezohlední a pokud je podřizují nebo využívají k uspokojení vlastních potřeb.
Takové chování můžeme chápat jako zneužití fyzické síly nebo psychické nadřazenosti a moci
dospělého nad podřízeným a závislým dítětem.
 Je právem každého pedagoga, aby sám zvolil postup, který považuje v daném případě za
nejlepší. Tehdy, když dítě samo přizná, že je týráno, nebo když si učitel jinak potvrdí, že bylo
nějak fyzicky nebo psychicky poškozeno, měl by kontaktovat odborníky. Při zjištění nějaké
zdravotní újmy se však nedoporučuje kontaktovat jen lékaře. Pediatr si totiž přeje, aby dítě
přišlo v doprovodu rodiče. Také do pedagogicko-psychologické poradny by mělo dítě jít
spolu se zákonným zástupcem. Pokud se však škole podaří domluvit se s poradnou na
kontaktu bez účasti rodičů, je považováno toto porušení pravidel za přijatelné. Prioritou je
pomoci dítěti za každou cenu.
 V případě, že má učitel podezření na týrání žáka, situace se nezlepšuje a komunikace s rodiči
také k ničemu nevede, je nezbytné kontaktovat především OSPOD, a to podle spádové
oblasti, kam škola v dané obci přináleží, tedy podle obcí s rozšířenou působností. Na těchto
úřadech je veden registr Pro dítě, které se doma potýká s násilím, může být třída jediným
bezpečným místem. Učitelé proto mohou a měli by podpořit bezpečné a přijímající prostředí
ve škole, kde se nebude tolerovat násilí v jakékoli podobě. Prevence násilí by měla být
součástí vyučování.

č. 6
Školní šikana
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka,
případně skupinu žáků. Je to cílené a opakované užití fyzických a psychických útoků 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.
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První pomoc při počáteční šikaně:

Krizový scénář pro výbuch skupinového
násilí při pokročilé šikaně:
A. První (alarmující) kroky pomoci
1. odhad závažnosti a formy šikany;
1. zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad
2. rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a
závažnosti a formy šikany;
s oběťmi;
2. bezprostřední záchrana oběti, zastavení
3. nalezení vhodných svědků;
skupinového násilí
4. individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je
společné vyšetřování agresorů a svědků a B. Příprava podmínek pro vyšetřování
konfrontace oběti s agresory);
3. zalarmováni pedagogů na poschodí a
5. ochrana oběti;
informování vedení školy;
6. předběžné vyhodnocení a volba ze dvou typů 4. zabránění domluvě na křivé skupinové
rozhovoru:
výpovědi;
5. pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře);
a) rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory 6. oznámení na policii, paralelně – navázání
(směřování k metodě usmíření);
kontaktu se specialistou na šikanování,
b) rozhovor s agresory (směřování k metodě
informace rodičům
vnějšího nátlaku);
7. realizace vhodné metody:
C. Vyšetřování
7. rozhovor s obětí a informátory;
a) metoda usmíření;
8.
nalezení
nejslabších
článků,
b) metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor
nespolupracujících svědků;
nebo výchovná komise s agresorem a jeho 9. individuální, případně konfrontační
rodiči);
rozhovory se svědky;
8. třídní hodina:
10. rozhovor s agresory, případně konfrontace
mezi agresory, není vhodné konfrontovat
a) efekt metody usmíření;
agresora (agresory) s obětí (oběťmi)
b) oznámení potrestání agresorů;
9. rozhovor s rodiči oběti;
D. Náprava
10. třídní schůzka;
11. metoda vnějšího nátlaku a změna
11. práce s celou třídou.
konstelace
skupiny.
 Podrobnější informace o opatření proti šikaně viz vnitřní předpis školy č. 41-2016 Opatření
proti šikaně

č. 7
Kyberšikana
Kyberšikanu definujeme jako zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), zejména
pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit,
ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, kdy je oběť napadána
útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení útoků pak určuje její závažnost.
Předpona kyber - značí prostředí, ve kterém se šikana odehrává, tedy kybernetický svět počítačů,
internetu a mobilních telefonů. Kyberšikana může samozřejmě probíhat i přes jiné technické
komunikační prostředky, např. pagery, v české realitě jsou však v drtivé většině využívány právě
výše zmíněné mobilní telefony a internet.
Škola by se kyberšikanou měla zabývat vždy, když se o ní dozví. Základním úkolem musí být
zmapování konkrétního případu. Oproti šikaně tváří v tvář má kyberšikana ze své podstaty mnohem
větší dosah, čímž ještě více zhoršuje prožívání oběti.
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
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šikana (př. nadávky, ponižování…), je nutné zjistit situaci oběti v kyberprostoru (mobil, profil,
chat,…) a naopak. Oběť klasické šikany se může stát agresorem v kyberšikaně.
Řešení kyberšikany vyžaduje kvalitní odhad situace (vyhodnocení, zda jde o kyberšikanu a zda je
škola kompetentní ji řešit) a znalost zásad práce klasické šikany (dbát na posloupnost a načasování
jednotlivých kroků řešení).
V právní praxi bývá pojem šikana používán jako synonymum pro „úmyslné jednání, které je
namířeno
proti
jinému
subjektu,
a
které
útočí
na
jeho
důstojnost".
Z hlediska výkladu pojmu šikanování není důležité, zda k němu dochází slovními útoky, fyzickou
formou, nebo hrozbou násilí. Rozhodující je, kdy se tak děje úmyslně.
 Pokud má učitel jistotu, že byl spáchán trestný čin, má ze zákona povinnost obrátit se na
orgány činné v trestním řízení, pokud má podezření, zákon určuje školskému zařízení za
povinnost nahlásit tuto skutečnost obecnímu úřadu, tedy sociálnímu pracovníkovi z orgánu
sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). V případě, že se rodiče odmítají spolupracovat se
školou a odmítají se zúčastňovat výchovných komisí, je škola opět oprávněna vyrozumět
OSPOD.

č. 8
Homofobie
Homofobie v nejširším slova smyslu zahrnuje postoje a chování vyjadřující nepřátelství vůči lidem
s menšinovou sexuální orientací či pohlavní identitou, respektive vůči lidem, kteří vybočují
z běžných genderových norem. V užším slova smyslu se jedná pouze o postoje a jednání negativně
namířené vůči homosexuálním lidem. Pro podobné jevy ve vztahu k lidem bisexuálním se někdy
používá separátní termín bifobie, zatímco v případě nenávisti vůči lidem transsexuálním se mluví o
transfobii, avšak tyto termíny nejsou v českém jazykovém prostředí příliš rozšířené. Ačkoliv se tyto
tři jevy v některých detailech odlišují, jejich kořeny a projevy jsou velmi podobné.
 Méně výrazné projevy homofobie může řešit pedagog sám za pomoci školního metodika
prevence, školního psychologa či odborníka z některé nevládní neziskové organizace.
V případech závažnějších forem homofobních projevů, zejména rozvinuté šikany je vhodné
kontaktovat především pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, kteří obvykle mají
zkušenosti s řešením šikany obecně, i když někdy postrádají povědomí o specificích šikany
homofobní. Je-li podezření na spáchání trestného činu, potom je třeba kontaktovat Policii ČR.
 Pedagog by měl zastávat citlivý přístup k žákům a studentům, jejichž pohlavní či sexuální
identita je odlišná či diskutabilní. Je nanejvýš vhodné nesnažit se tuto odlišnost veřejně
komentovat, zvláště pak negativním způsobem a to i tehdy je-li onen konkrétní jedinec
vyučujícímu nesympatický či působí extravagantním dojmem. Naopak je vhodné reagovat na
eventuální homofobní poznámky ze strany žáků a studentů. Je vhodné připomenout, že
příslušníci těchto menšin mají nejen podle zákona stejná práva, ale mnohé osobnosti z řad
sexuálních menšin významně přispěli k duchovnímu vývoji lidstva. Především je ale třeba
sledovat vztahy v třídním kolektivu a podporovat integraci těch studujících, kteří jsou v něm
znevýhodněni. Vývoj homofobní šikany v mnoha směru odpovídá vývoji jiných typů šikany a
platí zde, že včasné zaznamenání a řešení problémů ve vztazích ve třídě může zabránit vzniku
mnohem vážnějších a obtížně řešitelných problémů spojených s již rozvinutou šikanou.

č. 9
Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus
Za extremistické chování lze považovat takové, které je vědomě konáno ve prospěch politických,
náboženských a etnických hnutí a ideologií, která směřují proti základům demokratického ústavního
státu. U studentů/žáků se zpravidla jedná pouze o dílčí postoje a formy podpory, které mají často
pouze slabý ideologický základ.
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Rasistické chování je takové, které na základě přisouzení psychických a mentálních schopností a
dovedností skupinám definovaným podle biologického, rasového či národnostního původu tyto
příslušníky těchto skupin hodnotí a případně (ve formě „tvrdého rasismu“) je i poškozuje.
Xenofobní chování je takové, které na základě subjektivně stanovených prvků cizosti (jinakosti)
vyvolává obavy ze subjektů, které jsou jako cizí pojímány a v krajních případech může vést k jejich
poškozování, což vyvolává protireakci.
Antisemitské jednání je takové, které poškozuje objekt židovského charakteru kvůli tomu, že
tomuto objektu přisuzuje určité negativní vlastnosti či symbolický význam na základě subjektivní
percepce židovství.
 Rodiče škola vyrozumí v případě opakovaných verbálních či vizuálních projevů s možným
extremistickým podtextem či v případě odůvodněného podezření na účast žáka v konsistentní
extremistické partě a v případě užití násilí s extremistickým, rasistickým xenofobním anebo
antisemitským podtextem.
 Policii škola vyrozumí v případě podezření na promyšlenou a extremisticky, rasisticky,
xenofobně nebo antisemitsky motivovanou činnost (např. opakované rasistické verbální
výpady se závažnými dopady na psychiku terčů takových výpadů apod.) a na takto
motivované vážnější formy násilí.

č. 10
Vandalismus
Vandalismus ve školním prostředí se projevuje ničením školního majetku nebo jeho poškozováním a
ničením majetku ostatních žáků a žákyň, případně dalších členů školní komunity.
Jedná se buď o významné útoky na věci, které mají za následek jejich úplné zničení (ulomené části
nábytku, prokopnuté dveře, utržené vodovodní kohoutky, utrhané hadice od hasicích přístrojů,
zničené školní pomůcky, učebnice části oblečení) nebo významné poškození (čmáranice a nápisy
na zdech nebo školním nábytku, popsané a polité učebnice, oloupané nejrůznější rohy, nalepený
toaletní papír na stropě apod.)
 V případě, kdy způsobená škoda je nepatrná nebo malá (dle platného trestního zákoníku činí
výše škody nikoliv nepatrné 5.000,- Kč), je třeba věc oznámit rodičům tehdy, jestliže dítě věc
poškodilo úmyslně a nejeví žádnou snahu o nápravu. V případě škod většího rozsahu nebo
škod na majetku někoho třetího (spolužák, cizí osoby v průběhu školní exkurze atd.)
oznamujte rodičům vždy.
 Škola hlásí situaci policie případě, kdy je škoda nikoliv nepatrná, nikdo nejeví snahu o
nápravu a škola není vlastními silami schopná domoci se takové nápravy. Musí se jednat o
úmyslné poškození nebo zničení věci. A také tehdy, jestliže o to žádá poškozený nebo
poškozená nebo jejich zákonní zástupci.
 Škola hlásí vzniklou situaci OSPOD v případech, kdy se jedná o opakované jednání a
výchovná a další opatření, která zvolila škola, nemají žádný účinek.

č. 11
Záškoláctví
Za záškoláctví („chození za školu“) je považována neomluvená absence žáka (absenci žáka omlouvá
pedagog, nikoliv rodič, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce či plnoletého žáka, vždy
v souladu s pravidly školy o omlouvání absence) základní či střední školy ve škole. Jedná se o
přestupek, kterým žák úmyslně zanedbává školní docházku. Je chápáno jako porušení školního řádu
(pravidel stanovených školou), současně jde o porušení školského zákona, který vymezuje povinnou
školní docházku.
 O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti žáků informuje třídní učitel výchovného
poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnost prověřuje její
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věrohodnost. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným
zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván
doporučeným dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka, způsob omlouvání jeho
nepřítomnosti, upozorní na povinnost stanovenou zákonem a seznámí zákonného zástupce
s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené absence. O pohovoru provede zápis, do
něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem. Zákonný zástupce zápis
podepíše a obdrží kopii. Odmítnutí či převzetí zápisu se do zápisu zaznamenává.
 Pokud má žák víc než 10 neomluvených hodin, svolává ředitel školy školní výchovnou
komisi. Podle závažnosti absence žáka se jí účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní
učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní metodik
prevence, zástupce rady školy (pokud byla zřízena), popř. další odborníci. O průběhu a
závěrech jednání se provede zápis, který zúčastnění podepíší. Neúčast nebo odmítnutí
podpisu zákonnými zástupci se v zápise zaznamenávají. Každý účastník jednání obdrží kopii
zápisu.
 V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, zasílá škola oznámení o
zanedbání školní docházky s náležitou dokumentací (např. kopii písemného pozvání
zákonných zástupců žáka k návštěvě školy, kopii zápisu z pohovoru, písemné vyjádření
výchovného poradce, kopii písemného pozvání zákonných zástupců žáka na výchovnou
komisi, kopii zápisu o jednání výchovné komise atp.) orgánu sociálně.právní ochrany dětí
nebo pověřenému obecnímu úřadu.
V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, následuje hlášení o zanedbání
školní docházky Policii ČR. Problematika záškoláctví je obsažena přímo v trestním zákoně (trestné
činy proti rodině a mládeži) nově se uvádí v trestním zákoníku Trestné činy proti rodině a dětem.

č. 12
Krádeže
Krádež je takové jednání, při kterém se někdo zmocní věci, která není jeho a to za účelem si ji
ponechat, používat ji apod., aniž by s tím majitel věci souhlasil, nebo o tom byl informován. Drobné
krádeže se vyskytují ve všech školách a všech stupních vzdělávací soustavy. Stejně jako
v předchozím případě, jsou důvody tohoto chování různé a pro vypořádání se s daným jevem je nutné
se jimi vždy v konkrétním případě zabývat.
 Rodičům poškozeného se hlásí vždy ihned, rodičům zloděje rovněž vždy, nicméně mělo by
tomu předcházet precizní zjištění příčin. Celá řada dětí krade proto, že je někdo krást poslal a
ony z něj mají strach. Není to sice o nic menší krádež, ale je to informace, kterou by rodič
měl vědět také.
 Policii hlásí škola v případě, kdy je škoda nikoliv nepatrná, nikdo nejeví snahu o nápravu a
škola není vlastními silami schopná domoci se takové nápravy. Musí se jednat o úmyslné
zcizení, poškození nebo zničení věci. Hlásí také tehdy, jestliže o to žádá poškozený nebo
poškozená nebo jejich zákonní zástupci.
 OSPOD hlásí v případech, kdy se jedná o opakované jednání a výchovná a další opatření,
která zvolila škola, neměla žádný účinek.

č. 13
Tabák
Závislost na tabáku je nejčastější ve formě cigaret, v poslední době vodních dýmek. Méně časté
jsou u nás dýmky a doutníky či jiné exotické formy. Návykovou drogou je nikotin. Jedná se o
samostatnou nemoc – číslo diagnózy F 17, poruchy duševní a poruchy chování způsobené
užíváním tabáku.
 Do řešení může být zapojen:
Školní psycholog, školní metodik prevence, pedagogicko-psychologický poradce, rodiče
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ošetřující lékař (pediatr, praktický lékař pro děti a dorost či jiný), odborník v léčbě závislosti na
tabáku – v případě, že dítě chce odvyknout a nedaří se mu to. Policie ČR - Prodej tabákových
výrobků nezletilým

č. 14
Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním prostředí, které přichází
z vnějšího i vnitřního prostředí
Krizové situace spojené s násilím ve školním prostředí zahrnují zejména rizikové chování, které je
vyvoláno krizovou situací, která přichází z:
vnitřního prostředí - řešení konfliktů neadekvátním způsobem, zejména šikana, kyberšikana,
vandalismus a další (viz Přílohy Metodického doporučení), útok na školu ze strany
dětí/žáků/studentů (dále jen žáci), případně ze strany pedagogů.
vnějšího prostředí - řešení konfliktů neadekvátním způsobem, násilí způsobené osobou, která
navštívila školu - obvykle rodič/rodiče žáka, násilí způsobenému osobou/osobami, která vnikla do
školy nebo jejího okolí a ohrožuje školu násilím nebo jinými prostředky, které mohou ohrozit žáky,
pedagogy a další pracovníky školy.
Mezi relevantní osoby a subjekty mohou dle typu krizové situace patřit:
1. pracovníci školy
2. žáci
3. rodiče
4. bezpečnostní složky
5. zdravotnická pomoc
6. externí síť vytvořená za účelem řešení krizové situace (např. psychologů a subjektů poskytujících
psychologickou pomoc/krizovou intervenci/preventivní programy pro práci s jednotlivci,
skupinami, třídou, pedagogickým sborem apod.),
7. pracovníci orgánů sociálně právní ochrany dětí.
Součástí těchto postupů musí být také pravidla pro komunikaci s médii (mediální obraz vytvářený o
situaci významně zasahuje do zpracovávání zážitku u osob, které násilnou situací prošly nebo jí byly
dotčeny, např. nevhodný způsob medializace sebevraždy může mít za následek šíření
sebevražedných sklonů mezi mladistvými apod.)

č. 15
Netolismus
Termínem netolismus označujeme závislost (závislostní chování či závislost na procesu) na tzv.
virtuálních drogách. Mezi ně patří zejména:
 počítačové hry,
 sociální sítě,
 internetové služby (různé formy chatu),
 virální videa,
 mobilní telefony,
 televize aj.
Hlavními úkoly každého pedagoga je vzdělávat a vychovávat. Provádět úspěšné intervence týkající
se problematiky netolismu nespadá do jeho kompetencí. V této oblasti musí být pedagog především
dobrý a citlivý pozorovatel, který si všímá varovných a nežádoucích změn v chování svých žáků.
Podobně jako u většiny typů rizikového chování si můžete všimnout:





narušení vztahů
zhoršení prospěchu (žákovi nezbývá čas na učení)
unavenosti (hraje dlouho do noci)
ztráty kamarádů (vymění je za ty virtuální)
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zvýšené agresivity (spojené především s nemožností být on-line)

 Učitel by měl dokázat vzbudit důvěru a nabídnout adekvátní pomoc. Tou může být především
zprostředkování kontaktů na odborná zařízení (síť takových kontaktů si můžete vytvořit na
základě kapitoly „Síť partnerů…“) a podpora žáka při řešení obtížných situací, které mu jeho
rizikové chování přináší. Nutná je vždy spolupráce s kolegy, vedením a především
rodiči/zákonnými zástupci žáka.
 Legislativní rámec vztahující se konkrétně k netolismu neexistuje. Stejně tak není netolismus
definován v rámci Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN10). Vyrozumění se tedy vztahuje
spíš k obecným pravidlům zajištění bezpečí a zdravého vývoje žáka ve škole. V každém
případě se dá důrazně doporučit kontaktovat rodiče/zákonné zástupce žáka.

č. 16
Sebepoškozování
Sebepoškozování (automutilace, selfharm) je komplexní autoagresivní chování, které na rozdíl od
sebevraždy nemá fatální následky a které lze nejlépe chápat jako nezralou, maladaptivní odpověď na
akutní anebo chronický stres, nezvladatelné emoce či myšlenkové pochody. Přestože člověk neznalý
problematiky může sebepoškození lehce vnímat jako pokus o sebevraždu, smrt při sebepoškozujícím
aktu na rozdíl od sebevražedného pokusu není v naprosté většině případů motivem a cílem jednání
(ač je ve skupině poškozujících se dětí a mladistvých statisticky osmkrát vyšší výskyt sebevražd než
v běžné populaci).
Za patologické sebepoškození se obecně nepovažuje poranění, které je v dané kultuře tolerované a
jehož primárním cílem je dekorace těla (v naší kultuře typicky piercing a tetováž), sexuální
uspokojení, spirituální zážitek v rámci rituálních praktik či začlenění se do skupiny vrstevníků nebo
demonstrace vlastní hodnoty mezi nimi (snaha být „cool“ a „in“).
 Ohlašovací povinnost se netýká přímo sebepoškozování, ale doprovodných problémů často
SP doprovázejících – šikany, sexuálního zneužívání, zanedbávání péče, týrání dítěte
(syndrom CAN) atd. – viz další kapitoly
 Povinnosti hlášení podléhá navádění dětí k sebepoškození/sebevraždě (skupina poškozujících
se, kyberšikana).
 V případě přímého rizika vážného zranění nebo smrti následkem sebepoškození je namístě
okamžitá, i nedobrovolná hospitalizace na psychiatrii – při odmítání hospitalizace bývá nutná
asistence Policie ČR.

č. 17
Nová náboženská hnutí
Než začneme hovořit o „nových náboženských hnutích“, zastavíme se nejprve u pojmu „kult“. Ten je
v souvislosti s těmito skupinami běžně užíván, ovšem může se týkat i skupin, které náboženský
charakter nemají (třebaže mají často podobné rysy, které v extrémnější podobě mohou být
patologické, například využívání psychické manipulace) – viz níže.
Pod pojmem „sekta“ rozumíme v kontextu primární prevence rizikového chování určitou
ohraničenou sociální skupinu, jejíž členové sdílejí ideologický koncept, jehož prostřednictvím se
skupina vymezuje vůči svému okolí, a dochází při tom k postupné sociální izolaci, manipulaci a
ztrátě soukromí.Často se setkáváme s případy, kdy je dítě (žák) pod silným vlivem rodiče-sektáře,
což samozřejmě determinuje možnosti jeho pohledu na okolní svět. Takový mladý člověk může začít
hledat alternativu k dosavadnímu způsobu svého života. Je na učitelích, aby byli připraveni mu
poskytnout oporu, pokud ji u nich bude hledat, a aby byli schopni mu zprostředkovat vnější realitu.
Nikdo však nemá právo na to, aby měnil názory kohokoli jiného násilím či sankcemi jen proto, že
jeho pohled je odlišný od toho majoritního. Je také nezbytně nutné si uvědomit, že u velké části
mladistvých, kteří ostentativně demonstrují svoji příslušnost např. k satanistům, jde o pózu úzce
související s touhou odlišit se od ostatních, být „in“ a případně i provokovat. Než tedy vyhledáte
pomoc odborníka pro takového „satanisty poblouzněného“ žáka, je lepší si s ním pohovořit a zjistit,
zda se nejedná právě o demonstrativní projev.
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Pokud se však mezi vašimi žáky objeví někdo, kdo vykazuje průkaznější znaky příslušnosti k některé
sektě (může jít o fyzické znaky – symboly, změny oblečení, účesu, ale také o psychickou změnu,
která je hůř vystopovatelná – změny chování, nevyrovnanost, přílišná introvertnost, noví známí a
přátelé, o nichž žák odmítá mluvit, změna zájmů, komunikačních schopností atd.), je lepší se
s ohledem na osobnost žáka pokusit zjistit, o jakou skupinu jde, jak dlouho je s ní dotyčný
v kontaktu, jak silně je do hnutí zapojen, jaký je jeho současný vztah k okolí, zda je ochoten mluvit
o své nové příslušnosti, ale především: chovat se k němu jako k člověku, na kterém nám záleží,
nesnižovat jeho inteligenci, k ničemu ho nenutit, nevyhrožovat, nevydírat, nepoučovat, nestrašit
následky a především mu dát najevo, že budeme vždy nablízku, pokud si bude chtít promluvit – tedy
to, že jsme na jeho straně. Pokud dotyčný začne hledat pomoc, je dobré se obrátit na odborníky.
a) Pokud je rodina členem společenství se znaky sekty a není podezření na zanedbávání péče či
jiný trestný čin vůči dítěti, není možné ze strany pedagoga ovlivnit zapojení dítěte do tohoto
společenství.
b) Pedagog si musí stanovit své cíle, kterých může ve své pomoci dosáhnout (zejména předávat
informace o rizicích sekt, nerozbít s dítětem vzájemný vztah apod.).
c) Je nutné, aby si pedagog zachoval chladnou hlavu a vyhnul se nepřiměřenému tlaku na žáka;
čím větší je tlak ze strany pedagoga, tím větší je destrukce vztahu ve směru k dítěti i od něj.
d) Nesnažit se ,,pravdivě argumentovat“, je to zbytečné.
e) Zachovat si ,,životní optimismus“ (vyhledat jiné pedagogy, co mají stejný problém ve třídě,
radit se s nimi, sdílet i jejich názory, snažit se být přes veškeré vyčerpání trpělivý a vyčkávat,
nezapomenout stále žít také ,,svůj“ život).

č. 18
Rizikové sexuální chování
Rizikové sexuální chování může negativně ovlivňovat jedince, který se ho dopouští, a to jak v čase,
kdy se odehrává, tak i v budoucnosti. Následně se může projevit ve vývoji psychiky (např. posun
hodnot, posílení manipulativních schopností, oploštělost emocionality), v psychologickosexuologické oblasti (např. psychosexuální nezralost, preference patologických sexuálních aktivit,
upřednostňování virtuálního erotického materiálu před normálním lidským kontaktem, nejasná, resp.
nevyhraněná sexuální orientace apod.), ve zdravotní (např. pohlavně přenosné nemoci včetně
HIV/AIDS, narkomanie) a sociální oblasti (navazování neadekvátních sociálních vazeb, ztráta vztahů
nebo nekvalitní vztahové vazby, problémy v rodině atd.)
K rizikovému sexuálnímu chování patří předčasný začátek pohlavního života (do této skupiny řadíme
také zvýšenou konzumaci pornografie před 15. rokem života), vysoká frekvence pohlavních styků,
náhodné známosti, promiskuita, prostituční chování, prezentování vlastních explicitně erotických
materiálů na internetu, krvavé sexuální praktiky, vaginální, anální a orální styk bez použití kondomu
mimo dlouhodobé partnerství, kde se předpokládá věrnost partnerů.

č. 19
Příslušnost k subkulturám
Subkultury jsou přirozenou součástí života dospívajících, inklinace k nim se tedy začíná výrazně
projevovat od cca 13. roku života. V rámci psychického vývoje tato příslušnost představuje důležitou
součást přechodu mezi dětstvím a dospělostí. Umožňuje dospívajícímu především odpoutat se od
pasivního následování hodnot rodičů a autorit, vytváří předpoklad pro budoucí tvorbu vlastní identity
v rámci společnosti a představuje první krok v rámci nacházení vlastní svébytnosti (proces
individuace).
Přestože je přínos subkultur pro psychický vývoj dospívajícího zřejmý, negativním dopadem
příslušnosti k některým subkulturám může být osvojení si některých forem rizikového chování,
nejčastěji různé formy závislostního jednání (konzumace nejrůznějších drog či ulpívání na jednom
typu činnosti).
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1) Samotná příslušnost k subkultuře ještě nic neznamená, nenese automaticky nebezpečí výskytu
rizikového chování. Negativní pohled na danou subkulturu může být výsledkem vlastních
předsudků.
- nenechte se zmást vzhledem – to, že někdo vypadá pro dospělého nepřijatelně, ještě nemusí
znamenat, že se nepřijatelně i chová
- snažte se akceptovat příslušnost žáka k subkultuře jako jeho vývojovou potřebu,
nezesměšňujte jej, nekomentujte to, co lze z pohledu dospělého jedince považovat za
nevhodné či směšné
- kritizujte chování, nikoliv subkulturu: případnou kritiku směřujte na daného jedince a jeho
chování, nikoliv na jeho příslušnost k dané skupině, nebo snad na skupinu jako celek („to je
těmi tvými kumpány a tou hudbou, kterou posloucháte“), vytváří to pocit křivdy a „házení
do jednoho pytle“
2) Snažte se o dané subkultuře něco dovědět – pomůže vám to v komunikaci s daným jedincem.
Naprostá většina dospívajících je vnitřně nejistá, proto uvítá spíše přijetí než kritiku – na tu
bude reagovat defenzivně.
3) Možná rizika dané subkultury berte jako možnost, ne jako jistotu.
- skutečnost, že v rámci dané subkultury existuje zvýšené riziko rizikového chování, ještě
neznamená, že tak jednají všichni.



Pedagog se může k žákovi či studentovi „přiblížit“ akceptací žákovy příslušnosti k subkultuře
a vyjádřeným porozuměním jeho situaci. Měl by být schopen podat pomocnou ruku a dát
jasné hranice nepřijatelným formám chování. Pokud tento přístup nebude účinný, pak je třeba
situaci řešit společně s rodiči/zákonnými zástupci a poradenským zařízením.
 Specifická intervence je řízena povahou rizikového chování (viz doporučený postup při
závislosti na návykových látkách, záškoláctví apod.). Pokud má učitel jistotu, že byl spáchán
trestný čin, má ze zákona povinnost obrátit se na orgány činné v trestním řízení. Pokud má
takovéto podezření, zákon určuje školskému zařízení za povinnost nahlásit tuto skutečnost
obecnímu úřadu, tedy sociálnímu pracovníkovi z orgánu sociálně-právní ochrany dětí
(OSPOD).

č. 20
Domácí násilí
Domácí násilí řadíme mezi typy rizikového chování, které mohou ohrozit zdravý vývoj žáků a mít
nepřímé dopady do chování žáků. Má negativní vliv na harmonický vývoj dětí a mladistvých
zejména v oblasti emocionální, vztahové, může ohrozit i zdravý tělesný vývoj. Domácí násilí je
netypickou formou rizikového chování pro školní prostředí, navíc je složité ho přesně identifikovat a
správně vyhodnotit míru a potřebu podpory z vnějšího prostředí. Špatně zvolená forma intervence
může mít paradoxně závažné negativní dopady na řešení celé situace. Násilí, které se odehrává
v rodině, se může projevovat v chování žáka a může být jedním z důvodů dalších forem rizikového
chování (např. záškoláctví, zneužívání návykových látek, sebepoškozování, násilné chování aj.).
 Pokud získá pracovník školy hodnověrným způsobem poznatky o tom, že někdo připravuje,
páchá nebo již spáchal jednání, které lze posoudit jako týrání dítěte, má podle platných
zákonů tzv. oznamovací povinnost. V případě zanedbání této povinnosti nastupuje pro tuto
osobu trestní odpovědnost za nepřekažení nebo neoznámení trestného činu.
 Každý, kdo přijde do kontaktu s dětmi v roli obětí násilí, má právo obrátit se na orgán
sociálně právní ochrany dítěte a upozornit na porušení povinností nebo zneužití práv
vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, nebo na skutečnosti, že na dětech byl spáchán
trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo je podezření
ze spáchání takového činu; nebo jsou děti ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými
osobami odpovědnými za výchovu dítěte. Jakmile se tedy kdokoli ve škole dozví o násilí
páchaném na dítěti, pak by toto jeho oznámení orgánům činným v trestním řízení mělo
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být bezodkladné. Souběžně je povinností školy informovat také orgán sociálně-právní
ochrany dětí.
U trestných činů § 198 trestního zákona (týrání svěřené osoby), § 199 trestního zákona (týrání osoby
žijící ve společně obývaném bytě nebo domě) ani § 187 trestního zákona (pohlavní zneužívání) není
ze zákona zapotřebí vůbec zjišťovat souhlas poškozeného s trestním stíháním pachatele.
 Co může dělat učitel, pokud má podezření na domácí násilí a zároveň týrání dítěte a
rodiče odmítají se školou komunikovat?
V první řadě by se škola měla snažit komunikovat s obětí domácího násilí a přimět jí situaci v zájmu
dítěte řešit – například odkázáním na centra pomoci pro oběti domácího násilí. Pokud přesto rodič
odmítá komunikovat, má škola v případě podezření na trestný čin povinnost dát podnět policii,
informovat OSPOD – sociální pracovnice může vyšetření dítěte psychologem nařídit. Psycholog ale
nesmí dát zprávu o vyšetření učiteli bez informovaného souhlasu rodičů. Podněty je možné dávat i
přímo státnímu zastupitelství a jako oznamovatel žádat, aby byla škola informována o přijatých
opatřeních ve lhůtě do 30 dnů. Škola musí popsat skutečný stav, který je příčinou podezření na
trestný čin a samozřejmě vychází z okolností a ze situace, z jaké se o podezření spáchání trestného
činu dozvěděla. Pokud se později trestný čin neprokáže, nemůže být pracovník školy odsouzen za
pomluvu. Navíc OSPOD musí zachovat mlčenlivost o oznamovateli.
Pro dítě, které se doma potýká s násilím, může být třída jediným bezpečným místem. Učitelé proto
mohou a měli by podpořit bezpečné a přijímající prostředí ve škole, kde se nebude tolerovat násilí v
jakékoli podobě. Prevence násilí by měla být součástí vyučování.
Školy mohou v rámci primární prevence domácí násilí zařadit do svých rámcových vzdělávacích
programů, aby se změnil pohled na domácí násilí obecně, narušily se přetrvávající stereotypy vzorů
chování pro muže a ženy, vytvořilo se prostředí netolerující násilí.
Pedagog by se měl proto zaměřovat zejména na primární prevenci. Informovat žáky o existenci
domácího násilí, jeho formách a poučit je o jejich právech.

č. 21
Hazardní hraní
Jako hazardní hraní či hráčství lze označit jakékoliv jednání, které vyžaduje nevratné investice
(peníze nebo jinou hodnotu) s vidinou zisku založeného na náhodě nebo nejistém výsledku. Součástí
tohoto chování je představa rychlého získání peněz nebo jiných hmotných výher a nastavení pravidel
hazardních her tak, že jsou z dlouhodobého hlediska nevýhodné pro sázející a vytvářejí bludný kruh.
Ti, kteří hrají, získávají patologickou závislost na hře. S tím přichází a rostou finanční problémy,
které se hráči snaží vyřešit další účastí na hře. To s sebou přináší širokou škálu dalších rizik.
 Patří sem: peněžité nebo věcné loterie (losy), tomboly, číselné loterie a okamžité
loterie, bingo, kurzové, dostihové a jiné sportovní sázky, sázkové hry v kasinu (ruleta, blackjack
apod.), výherní hrací přístroje, sázkové hry provozované prostřednictvím centrálního a lokálního
loterijního systému, karetní hry a sázkové hry na internetu.
 Poměrně novým a častým jevem u mladých lidí je on-line hazardní hra. Jedná se o
službu spojenou s peněžitým vkladem do hazardní hry, loterie nebo sázky, která je poskytována na
dálku, elektronickou cestou a na individuální žádost příjemce služeb (Evropská komise, 2011). Jde
tedy o hraní prostřednictvím internetu pomocí počítače, tabletu, mobilního telefonu či digitální
televize. On-line hraní je nebezpečné zejména proto, že může být provozováno dlouhou dobu velmi
skrytě, je takřka všude dostupné, manipuluje se pouze s virtuálními penězi. Dalším rizikem je pouze
formální kontrola minimálního věku 18 let (například kliknutí na prohlášení typu: „Ano, je mi více
než 18 let“).
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Hazardní hraní můžeme dále dělit na:
1. Drobné neorganizované – jde o všechny formy hry o peníze, jiné statky či protislužby, které
probíhají po domluvě mezi jednotlivci či v partě a řídí se specifickými domluvenými pravidly. Ve
školním prostředí jde nejčastěji o karetní hry jako je mariáš, poker či oko, dále pak o kostkové hry
nebo o částečně dovednostní hru čára. Žáci se dále například mohou i sázet, zda nastane či nenastane
nějaká událost.
2. Legálně organizované – jde o státem a zákony regulované podnikání, které samo sebe často
označuje jako zábavní průmysl. Nejčastěji se jedná o menší kamenné provozovny zvané herny s
automaty a video-loterijními terminály (VLT), dále o větší kamenná kasina vybavená navíc i
ruletami a karetními stoly nebo o virtuální kasina, tj. speciální webové stránky. Komerční hazardní
hry se vyznačují asymetrickým vztahem mezi provozovatelem hry a hráčem. Hráči jako celek tedy
vždy prohrávají peníze vůči provozovateli.
3. Nelegálně organizované – jde o nejnebezpečnější formu hazardu organizovanou nelegálně. Nejsou
odváděny žádné daně a zadlužený hráč je často dále vydírán a zapojován do nelegální činnosti.
U dětí a dospívajících vznikají závislosti, a tedy i chorobné hráčství mnohem rychleji než u
dospělých. Je to způsobeno věkem experimentování, nezralostí mozku, hledáním vlastní identity, ale
i velkou mírou volného času.
Úkolem pedagogického pracovníka je hledat a podporovat protektivní faktory. Například podporovat
a snažit se zajistit zdravé školní prostředí, podporovat dobré vztahy žáků s učiteli, nastavovat
srozumitelná pravidla, podporovat včasnou systematickou a efektivní specifickou primární prevenci,
snažit se o zajištění participace žáků a rodičů atp.
Základem prevence hazardního hraní je na tento problém zaměřený preventivní program, tj. aktivity
specifické všeobecné primární prevence. Takový program by se měl interaktivní a zážitkovou formou
věnovat zejména těmto a podobným tématům:
- Zvýšení informovanosti žáků o povaze a rizicích hazardního hraní, včetně korekce chybných
informací a mylných přesvědčení o hazardní hře. Odhalování matematických a statistických principů
sázek. (Mezi nejčastější omyly hráčů patří iluze o rychlém zbohatnutí, o zajímavosti hry, o navrácení
prohraných peněz a o tom, že hrou se dá uniknout před neřešenými osobními, rodinnými, citovými
nebo pracovními problémy).
V rámci všeobecné nespecifické prevence se dají doporučit aktivity zaměřené na podporu rozvoje
osobnosti, zvládacích strategií, sebedůvěry, komunikace, zdravého životního stylu či zapojení do
širokého spektra volnočasových aktivit.
 Doporučené postupy z hlediska pedagoga - školy
- Identifikovat problém, citlivě na něho reagovat. Nebagatelizovat ho.
- Zmapovat situaci ve třídě - prevalence, názory, informace o problematice.
- Tvorba nástěnky nebo předání informací o rizicích, hráčských bludech, kontaktech na odbornou
pomoc.
- Zpracovat tématiku hráčství do tzv. minimálního preventivního programu školy.
- Adekvátnost programu a intervencí ve vztahu k věku, potřebám a mentálním schopnostem dítěte.
- Kontinuální proces programu, programy by na sebe měly navazovat.
- Zaměření na změnu postojů a chování.
- Živé interaktivní učení, podpora zájmu a zvědavosti vhodnými zábavnými metodami.
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- Využívání směrodatných vzorů, pokud možno z blízkého okolí.
- Otevřená hodnotově orientovaná diskuse.
- Realizaci programů navrhují a řídí kvalifikovaní interdisciplinárně orientovaní odborníci.
- Zaměření se na témata, jako je způsob trávení volného času žáků a hospodaření s financemi.
 Možnosti a limity pedagoga – školy
Kromě výše zmíněných preventivních aktivit je dobré věnovat pozornost i následujícím možnostem a
okolnostem.
Hazardní hra v prostorách školy a v jejím okolí by se neměla tolerovat. U drobných
neorganizovaných hazardních her (karty o peníze ve škole atp.) se přes zdánlivou nevinnost jedná o
prvotní formy hazardu a je potřeba jim ze strany školy věnovat pozornost, byť nejde o vysoce
rizikové aktivity. Školní řád by to měl zakazovat a pracovníci by dodržování tohoto zákazu měli
hlídat. Škola by se též měla vhodných způsobem jasně veřejně vymezovat proti této formě rizikového
chování. Škola může například hlídat zákaz výskytu heren či reklamy na hazard ve svém okolí,
spolupracovat s policií při kontrole dodržování minimálního věku návštěvníků heren a sázkových
kanceláří atp. Nelegální organizovaná hazardní činnost už překračuje možnosti a kompetence školy a
proti této formě hazardu by měla vždy zasahovat policie.
Škola může zamezit zejména on-line hazardním aktivitám tím, že se naučí účinně blokovat hazardní
servery na své internetové síti (počítačové učebny, wifi). Zabezpečený internet na škole a jasná
pravidla pro používání informačních technologií (například chytrých mobilních telefonů či tabletů
atp.) žáky i zaměstnanci jsou základem pro předcházení problémů.
 Pedagog může dále do preventivních aktivit zapojit i rodiče, například tím, že je informuje o
dodržování následujících zásad, které mohou účinně předcházet problémům s hráčstvím u
jejich dětí:
• Sami hazardně nehrajte a svými penězi na hraní nepřispívejte - rodiče mají nejdůležitější vliv na
utváření postojů dětí (např. otázka hodnoty peněz, seznamovat dítě adekvátním způsobem s
hospodařením s penězi v rodině).
• Posilujte zdravé sebevědomí dítěte.
• Získejte si plnou nebo alespoň částečnou důvěru dítěte, naučte se naslouchat svým dětem, věnovat
jim svůj čas, posilujte jejich vazbu na rodinu.
• Předcházejte nudě, podporujte kvalitní zájmy a záliby.
• Opatřete si dostatek informací a o problému s dítětem zasvěceně hovořte - otevřeně deklarujte svůj
postoj k této problematice.
• Stanovte a důsledně prosazujte zdravá pravidla, za porušení pravidel by měly následovat adekvátní
a předem domluvené sankce (např. při hraní krácení kapesného).
• Vneste do finančního hospodaření dítěte pořádek, nedávejte mu větší finanční částky.
• Pokud máte pocit, že problém narůstá, nebojte se spolupráce s odborníky.
(zdroj: www.poradenskecentrum.cz)
 V případě podezření, že se nezletilý žák věnuje hazardnímu hraní, by měl učitel (či
lépe třídní učitel) v první řadě informovat rodiče žáka při osobním setkání. Podporu v této
situaci mohou poskytnout pracovníci školního poradenského pracoviště (školní metodik
prevence, výchovný poradce či školní psycholog).
 Pokud rodiče odmítají spolupracovat s pracovníkem školy, je škola oprávněna vyrozumět
obecní úřad, tedy sociálního pracovníka z orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). V
případě vážného či odůvodněného podezření zákon dokonce určuje školskému zařízení za
povinnost nahlásit tuto skutečnost OSPOD.
 V případě nutnosti návazné intervence pro žáka či třídní kolektiv je možné se obrátit na
oblastního metodika prevence z pedagogicko-psychologické poradny, který může poskytnout
metodickou pomoc či školu případně osobně navštívit.
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 Pokud má učitel důvodné podezření, že byl v souvislosti s hazardním hraním spáchán trestný
čin (krádež, podvod, ublížení na zdraví atp.), měl by o této situaci informovat ředitele školy a
v koordinaci s pracovníky školního poradenského pracoviště zvolit vhodný postup vyšetření
události. O tomto postupu by měl být vyhotoven písemný zápis. Škola má ze zákona
povinnost se v případě spáchání trestného činu (či podezření na spáchání) obrátit na orgány
činné v trestním řízení, tj. Policii ČR.
Č. 22

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Příloha č. 22
Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS
ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich
zdraví. Nastavení systémové metodické podpory a práce s rodinou a školou či
školským zařízením.
Charakteristika poruch autistického spektra
Poruchy autistického spektra (dále jen „PAS“) jsou skupinou poruch, které se diagnostikují na
základě projevů chování. V Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN - 10) jsou označovány jako
pervazivní (všepronikající) vývojové poruchy, mezi které jsou řazeny mj. dětský autismus, atypický
autismus, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, jiné pervazivní vývojové poruchy, pervazivní
vývojová porucha nespecifikovaná.
Základní diagnostická triáda PAS zahrnuje různou míru narušení v těchto oblastech:
- sociální interakce a sociálního chování,
- verbální i neverbální komunikace,
- v oblasti představivosti a hry, omezených vzorců chování, zájmů nebo aktivit.
Stupeň závažnosti poruch bývá různý, typická je také značná variabilita projevů. I v případě
nejlehčích forem postižení zhoršují sociabilitu a ztěžují zařazení jedince do společnosti. Více
podrobností k odlišnostem a projevům v jednotlivých oblastech je popsáno v následující
části.
Specifika v chování žáků s poruchou autistického spektra
PAS jsou celoživotní, některé projevy s věkem mizí, jiné se zase mohou objevit. Děti, žáci a
studenti (dále jen „žák“) s PAS považujeme ve školské praxi za žáky s různou mírou speciálních
vzdělávacích potřeb. Chování a jednání žáků s PAS ovlivňuje především odlišné vnímání,
porozumění a sociální komunikaci. Chování a projevy jsou u každého žáka s PAS značně různorodé.
Některé schopnosti a dovednosti mohou být rozvinuté, jiné výrazně opožděné nebo nerozvinuté. U
žáků s PAS se lze setkat s různou mírou rozvoje řeči (mutismus, dysfázie, echolálie, verbalismus,
ulpívání na tématu hovoru, repetetivní doptávání, ale také rozvinutou slovní zásobou i jazykovým
nadáním, nebo naopak úplnou absencí řeči), různými intelektovými schopnostmi (mentální retardace,
průměrné intelektové schopnosti s nerovnoměrným vývojem, nadprůměrné nadání) i s různým
stupněm zájmu o sociální kontakt (děti mazlivé, pasivní, netečné, zdrženlivé, nejisté a neschopné
přiměřeně navázat kontakt, neschopné užívat neverbální chování jako např. výraz obličeje, oční
kontakt, postoj těla či gesta, děti fixované na blízké osoby, aktivní).
Častým projevem jsou stereotypní pohyby, zvláštní zájmy, omezená schopnost spontánně sdílet s
ostatními dětmi radost a zájmy, či rigidní a kompulzivní chování. Četnost takového chování se
zvyšuje při nadměrné stresové zátěži žáka. To může být znamením „přetažení“ žáka. Při prevenci
vzniku nežádoucího chování, stresu, či afektu je třeba mít na paměti, že žák s PAS v zátěžové a pro
něj nestandardní situaci může opomíjet základní životní potřeby, jako např. fyziologická potřeba,
příjem potravy, tekutin. Pokud pozorujeme na žákovi neklid, je vhodné nabídnout pití, připomenout
jídlo, pamatovat na toaletu. Může se stát, že je žák dehydratovaný, hladový atd., ale sám tyto potřeby
aktivně nevyřeší. Únava a „přetažení“ jsou signálem potřeby odpočinku, který dokáže navodit
zklidnění. Pokud stereotypní rigidní projevy nejsou sebepoškozujícího nebo poškozujícího okolí
ohrožujícího charakteru, je nutné nelpět na jejich zastavení, postupně odezní. Tyto projevy nesmí být
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důvodem jakékoliv formy trestání žáka. K projevům v oblasti tzv. diagnostické triády je často
přidružena přecitlivělost na různé podněty jako zvuky, světlo, barvy, pachy, doteky apod.
Příčiny projevů rizikového chování
Znalost a respekt k přecitlivělosti žáka jsou nezbytným prvkem prevence vzniku jeho nežádoucího
nebo až afektivního chování. Je nezbytné předvídat situace, kdy může s konkrétním podnětem přijít
do styku. Způsoby práce s žáky s PAS jsou vždy individuální, přizpůsobené vzdělávacím potřebám
každého jedince. Pokud škola nemá předchozí zkušenosti se vzděláváním dítěte s PAS, měla by se na
jeho příchod dostatečně připravit. Při práci s žáky s PAS je mimo jiné nutná spolupráce s odborníky z
oblasti dětské psychiatrie a školskými poradenskými zařízeními, majícími zkušenosti s danou
diagnózou. Pro porozumění specifickým rysům diagnózy PAS, chování dětí s PAS, předcházení či
vyvracení řady předsudků a obav z problémového chování zajistí ředitel školy odbornou osvětu pro
pedagogické i nepedagogické pracovníky školy, žáky a rodiče.
Spolupráce
škola-rodič-odborní pracovníci
Pro všechny skupiny dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami při zajišťování
bezpečnosti a zdraví ve školách a školských zařízeních platí obecné pravidlo nutné úzké spolupráce
mezi školou, rodiči a školským poradenským zařízením. Speciální pedagog, který na základě
speciálně pedagogického vyšetření zná specifika žáka i jeho silné stránky, poskytuje metodickou
podporu pedagogickým pracovníkům školy i zákonným zástupcům dítěte průběžně, v akutních
případech neprodleně. Pro úspěšnou spolupráci je nutné nastavení, zavedení a využívání vzájemné
informovanosti aktérů zapojených do vzdělávacího procesu žáka s PAS (pedagog, asistent pedagoga,
zákonný zástupce, vychovatel, výchovný poradce, v případě, že má škola k dispozici, tak také školní
speciální pedagog nebo školní psycholog) v dohodnutých intervalech a dohodnutým způsobem.
Participace žáků zohledňuje nejen klíčový princip Úmluvy o právech dítěte, ale utvrzuje i
dovednosti, které škola sama rozvíjí i prostřednictvím výchovy k občanství, resp. ve vzdělávací
oblasti Člověk a společnost: schopnost diskutovat, pracovat v týmu a respektovat ostatní,
zodpovědně rozhodovat a nést následky rozhodnutí bez ohledu na to, zda jde o participaci na třídní,
školní či mimoškolní úrovni. Vize školy, která funguje podle jasných pravidel umožňujících
konstruktivní komunikaci všech aktérů (vedení, učitelé, rodiče) a jejich participaci na chodu školy,
představuje rovněž jedno z kritérií, resp. indikátorů hodnocení kvalitní školy dle ČŠI: „Škola má
jasně nastavená pravidla a mechanismy k organizování vlastní činnosti školy (školní řád a
další interní kodexy), a to v souladu s právním řádem a vizí a strategií rozvoje školy a mechanismus,
jak se s nimi snadno mohou seznámit pedagogové, rodiče i zřizovatel. Škola udržuje konstruktivní
komunikaci o pravidlech s pedagogy a hlavními aktéry vně školy (rodiče, zřizovatel), dbá na to, aby
byli zapojeni do jejich tvorby a racionalizace. Škola má jasně nastavený mechanismus přenosu
podnětů a jejich projednávání, pedagogům, žákům, rodičům a zákonným zástupcům žáků je znám a
rozumějí mu.“
Klíčovým předpokladem k dosažení této vize je rovnocenný, partnerský vztah školy a rodičů,
založený na důvěře a osvobozený od vzájemného zpochybňování kompetence rodičů vyjadřovat se k
podobě jimi uskutečňované výchovy, a kompetence školy vyjadřovat se k jí uskutečňovanému
vzdělávání žáka. V první řadě je zákonný zástupce ten, kdo rozhoduje o vzdělávací dráze svého
dítěte, a mělo by se tak dít vždy v zájmu dítěte.
Doporučený postup školy pro prevenci vzniku problémových situací u žáků s PAS
- Ředitel školy určí pedagogického pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci se školským
poradenským zařízením, v jehož péči daný žák s PAS je. Tímto pedagogickým pracovníkem by měl
být výchovný poradce, školní speciální pedagog či školní psycholog.
- Pověřený pedagogický pracovník seznámí s obecnými specifiky diagnózy PAS a zásadami pro
předcházení rizikových projevů chování pedagogické i nepedagogické pracovníky školy, kteří
budou s žákem v kontaktu při výuce, v družině, při odborném výcviku, v tělocvičně, ve školní jídelně
atd., se zásadními a podstatnými informacemi o individuálních zvláštnostech a potřebách daného
žáka. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný zápis s podpisy všech zúčastněných. Pověřený
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pedagogický pracovník zajistí ve spolupráci se školním metodikem prevence a pracovníkem
školského poradenského zařízení, který se problematikou PAS zabývá, besedy a osvětu žákům školy
a jejich rodičům takovou formou, která respektuje typ PAS, nastavení a situaci konkrétního žáka s
PAS a případné doporučení odborníků jako psycholog, psychiatr, neurolog atp.
- Pověřený pedagogický pracovník úzce spolupracuje s třídním učitelem žáka, asistentem pedagoga
a školním metodikem prevence, ve spolupráci s metodikem prevence organizuje kasuistické semináře
pro sdílení dobré i špatné praxe v oblasti prevence a předcházení vzniku nežádoucího chování žáků s
PAS, nebo v oblasti řešení akutních rizikových situací. Zajišťuje pravidelné supervize pedagogického
týmu podílejícího se na vzdělávání žáka s PAS odborníkem z praxe, případně zajišťuje možnost
spolupráce s odborným pracovištěm v souvislosti s dlouhodobým nácvikem zvládání krizových
situací souvisejících s projevy agrese.
- Třídní učitel, případně jím pověřený asistent pedagoga, úzce spolupracuje se zákonnými zástupci
žáka a pravidelně je kontaktuje ve snaze získání aktuálních informací o případných změnách. Dle
nastavených pravidel školy sám, nebo prostřednictvím určeného pracovníka školy, rovněž kontaktuje
klíčového pedagoga školské poradenské zařízení, v jehož péči je žák s PAS veden.
- Třídní učitel, případně jím pověřený asistent pedagoga, pravidelně informuje zákonné zástupce
žáka o průběhu vzdělávání. Neprodleně informuje zákonné zástupce žáka a pověřeného pracovníka
školy o změnách v chování, změnách aktuálního zdravotního stavu, projevech rizikového chování
žáka, o plánovaných nebo náhlých změnách ve školním prostředí oproti nastavenému standardu
(například onemocnění, akutní nebo plánované rekonstrukce opravy v areálu školy apod.).
- Třídní učitel při práci s třídním kolektivem vždy zohledňuje věk žáků. Způsobem přiměřeným
věku žáků formou nejrůznějších metod rozvíjí schopnost diskutovat, pracovat v týmu a respektovat
ostatní, uvědomovat si význam a podstatu pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty a
snášenlivosti.
- Třídní učitel v případě potřeby a po dohodě se zákonným zástupcem, spolupracuje s lékařskými
specialisty, v jejichž péči žák s PAS je - především praktický lékař pro děti a dorost, dětský
psychiatr, případně dětský klinický psycholog.
Podrobnější informace o krizových plánech jednotlivých projevů rizikového chování viz samostatný
dokument:
CO DĚLAT, KDYŽ - INTERVENCE PEDAGOGA
Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept
viz www.zskounice.cz
-

Průběžná dotazníková šetření pro školní rok 2018/2019:
Vztahy v třídním kolektivu – podle aktuálních potřeb
Šikana ve třídě - prevence
Užívání návykových látek
Závislosti na internetových hrách a sociálních sítích

32

14. Spolupráce s okolím pro školní rok 2018/2019, organizace































městys Kounice
MŠ Kounice
ZŠ Poříčany
ZŠ Český Brod
ZŠ Dymokury
ZŠ Lysá nad Labem
DDM Poděbrady
PPP Nymburk
IPS Úřad práce Nymburk
Slavoj Český Brod
Sokol Kounice
SDH Kounice
Školní sportovní klub
Odbor sociálních věcí péče o dítě Český Brod
Policie České republiky Sadská, Nymburk
Hope4kids, z.s. – program Etické dílny
o. s. Mezera, Kounice
ÚAMK Kolín – dopravní výchova pro IV. a V. třídu.
sdružení Semiramis - od 9/2016 jsme zapsáni v pořadníku škol, čekajících na přijetí
ke spolupráci.
sdružení e-Duha v programech na téma „Online závislosti (internet, počítač,
počítačové hry, tablet, mobilní telefon aj.)“
Mezinárodní programu MISP – Massage In School programme. Jedná se o masáže
mezi dětmi. Vzájemný dotek vede k lepší atmosféře ve třídách, stmeluje děti
dohromady a snižuje výrazně šikanu. Vede jej certifikovaná instruktorka Mgr. Pavla
Šafránková.
Oslovíme i nové subjekty s poptávkou na preventivní programy podle aktuální situace
ve škole.
Městský bazén Čelákovice
Zapojíme se do vybraných charitativních akcí
Centrum ekologické výchovy v Toulcově dvoře, Praha – Hostivař
PČR – témata – fungování policie, dopravní výchova, trestní zodpovědnost, drogy,
Integrovaný záchranný systém – podle nabídek a možností
Vnější informační zdroje - MŠMT. cz, drogy.cz, webové stránky odborných zařízení.
Spolupráce s Klubem mladých diváků, Praha

Další plánované aktivity:
 Děti budou mít možnost využít školní knihovnu a řadu zájmových kroužků.
 Pokračujeme ve vydávání žákovského časopisu.
 V lednu 2019 pojedou přihlášení žáci ze VII. až IX. třídy na lyžařský výcvik.
 Celý školní rok bude probíhat sběr starého papíru a plastových víček.
 Účast v literárních, výtvarných, sportovních soutěžích a v olympiádách.

33

15. Policie ve škole
 Vstup policie do školy
Policista se po vstupu do budovy ohlásí u ŘŠ, představí se a jasně sdělí, proč přišel, co
potřebuje a na základě čeho. Svou příslušnost k policii prokazuje stejnokrojem
s identifikačním číslem (kriminalista stejnokroj mít nebude), služebním průkazem,
odznakem služby kriminální policie.
Škola mu poskytne vhodnou místnost. Policista požádá ŘŠ o přítomnost další osoby, což
musí být pedagogický pracovník. Po celou dobu přítomnosti dítěte ve škole jsme nad
ním povinováni dohledem.
Škola musí o výslechu žáka předem vyrozumět zákonného zástupce dítěte, pokud tak již
neučinila PČR. To neplatí, jestliže provedení úkonu nelze odložit a vyrozumění
zákonného zástupce nelze zajistit. Jestliže rodič vydá pokyn, abychom akci zadrželi do
chvíle, než přijde, je nutné mu sdělit, že to ze zákona nelze.
 Odvedení žáka ze školy
Policistovu totožnost lze telefonicky ověřit na pracovišti, které uvedl a služebním
průkazem doložil. Jestliže odvádí dítě mladší 15 let, potom nepřijede v uniformě – bude to
specialista na problematiku mládeže. Po celou dobu tohoto úkonu – odvedení, naložení do
auta, převozu na služebnu, výslechu na služebně – musí být přítomna další osoba. Je na
policistovi zajistit třetí osobu – třeba pedagoga nebo zástupce OSPOD. Důležité je
domluvit se, kam policista dítě zase vrátí – jestli zpět do školy nebo zákonným zástupcům
a také kdy. O přítomnosti policisty ve škole vyhotoví ŘŠ zápis.

16. Komunikace s rodiči a s veřejností
Na webové stránce školy www.zskounice.cz
budou aktualizovány základní informace o
problematice sociálně patologických jevů, jejich definice, charakteristika, postupy řešení, včetně
kontaktů na pověřené osoby a poradenská místa, linku bezpečí a vhodné webové stránky.
Aktivity zaměřené na rodičovskou veřejnost – pravidelná komunikace s rodiči v rámci
konzultací, třídních schůzek i týdenních plánů. Veřejnost i rodiče mohou kdykoliv naši školu
navštívit v rámci projektu Otevřená škola. Podle zájmu a potřeb jsou žákům a jejich rodičům
poskytovány poradenské a informační služby při osobních konzultacích nebo na internetových
stránkách školy.
Škola se na veřejnosti prezentuje svými projektovými dny i akcemi ve spolupráci s Městysem
Kounice či s OS Mezera.
Během školního roku vyjde cca 5 čísel školního časopisu, který je tvořen žáky 2. stupně v rámci
předmětu Mediální výchova.

17. Metodické pomůcky
Všem učitelům jsou k dispozici knihy, letáky, kazety, brožury k čerpání informací o prevenci
návykových látek – nutno brát ohled na věk dětí a úroveň jejich vědomostí k dané tématice.
Na školní chodbě bude nástěnka se základními informacemi pro žáky, s aktuálními informacemi o
literatuře, filmech nebo přednáškách s danou tématikou.
Odborná a metodická literatura DVD
PC progr.
film DVD
film DVD
film DVD
film DVD
film DVD
film DVD

Peníze kolem nás
Mezi stěnami
Mezi nimi
Sami
Na hraně
Jakub
Etiketa (1. část)
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film DVD
film DVD
film DVD
film DVD
film DVD
film DVD
film DVD
film DVD
film VHS
film VHS
film VHS
film VHS
film VHS
film VHS
film VHS
film VHS
film VHS
film VHS
kniha
kniha
kniha
kniha
kniha
kniha
kniha
kniha
kniha
kniha
kniha
kniha

Etiketa (2. část)
Řekni drogám NE
Byl jednou jeden život 1. díl
Byl jednou jeden život 2. díl
Byl jednou jeden život 3. díl
Byl jednou jeden život 4. díl
Byl jednou jeden život 5. díl
Byl jednou jeden život 6. díl
První pomoc 1. - 26. díl
Člověk mezi lidmi
Drogová problematika a sex.výchova
Billy Elliot
Den Poté
Gangy New Yorku
Tajemství pod hladinou
Čistá duše
Perníková věž
Amanda
Příručka první pomoci
Bludný kruh toxikománií
Kniha života
Příběhy
Když dospíváme
Náboženské tradice (10 knih)
Malý přehled náboženství
Drogová závislost
Etická čítanka
Modely lásky (o dětech a rodičích)
Velká kniha etikety (Ladislav Špaček)
Rommel a Patton

18. Volný čas
 Hlavní částí prevence je vhodné využívání volného času žáků. Je jim nabídnuta možnost
pracovat v 11 kroužcích na škole – keramický, divadelní, sportovní, knihovnický, hra
na flétnu, na kytaru, kroužek PC, nohejbalový kroužek a kroužek lehké atletiky. Při škole
funguje školní sportovní klub. Žáci se během školního roku účastní desítek
sportovních soutěží a několik jich i pořádají.
 Při pořádání volno-časových aktivit škola spolupracuje s místním občanským sdružením
Mezera. Realizace školních akcí a projektů probíhá i ve spolupráci s ÚM Kounice. Žáci se
přímo podílejí jak na přípravě akcí, tak na jejich průběhu. Mohou tak prezentovat své
vědomosti a dovednosti i před veřejností.
 Protidrogový koordinátor a výchovný poradce bude i nadále spolupracovat s PPP Nymburk a
s IPS Úřad práce Nymburk.
 Areál školy je dětem k dispozici i po vyučování, mohou ho využívat k různým sportovním
aktivitám i k odpočinku. Je zabezpečen novým oplocením.
 Vydávání školního časopisu. Vlastní návrhy, reportáže, rozhovory.
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19. Stávající platné dokumenty v resortu MŠMT
-

-

-

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - O
ochraně zdraví před škodlivými účinky
Zákon č. 563/ 2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
O pedagogických pracovnících:
Zákon č. 562/ 2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského
zákona
Národní strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2013-1018
Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.
21291/2010-28
Metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance
č. 14 423/1999-22
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve
školách a školských zařízeních č. 21149/2016
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských
zařízeních č. 29 159/2001-26
Vyhláška č. 197/2016 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další vyhlášky
Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. 11 691/2004-24
Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při
vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané
č. 25 884/2003-24

- Vnitřní směrnice Školní řád viz www.zskounice.cz
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20. Evaluace minimálního preventivního programu pro školní
rok 2017/2018
 V souladu s krátkodobými i dlouhodobými cíli, uvedenými v MPP, jsme realizovali
programy specifické a nespecifické prevence.
 Navázali jsme spolupráci se sdružením Hope4kids, z.s., se sídlem: Vybíralova 969/2,
198 00 Praha 9 - IČ: 70104891 Zastoupený: Ing. Eliškou Krmelovou, vedoucí lektorka a členka
výboru (statutár)info@etickedilny.cz - www.etickedilny.cz
Na základě aktuálních požadavků třídních učitelů jsme tyto programy uskutečnili ve třech třídách.
Lektorkou programů byla Rút Kořínková.
Jak se máš?
Buďme kamarádi
Jak se chránit v nebezpečných situacích?
Jak se stát dobrým kamarádem?
Jak překonat starosti ve škole?
Jak být v pohodě se sourozenci?
Jak se stát dobrým kamarádem?
Jak překonat starosti ve škole?
Jak mít pěkný vztah s rodiči

II. A
II. A
II. A
III. třída
III. třída
III. třída
V. třída
V. třída
V. třída

 Dobrou zkušenost máme s programy pana Martina Hornycha. Jde o lektora, který je
16 let HIV pozitivní. Beseda o problematice HIV obsahuje základní informace o HIV/AIDS
(testování, prevence, kondomy, cesty přenosu, aktuální statistiky v ČR a ve světě i životní příběh
HIV+ přednášejícího lektora). Beseda o problematice drog vychází opět z životního příběhu lektora.
Bral 9 let drogy (pervitin). Beseda obsahuje základní informace o problematice ZÁVISLOSTÍ (proč
lidé berou drogy, základní fakta o běžně zneužívaných drogách, krátkodobé a dlouhodobé vlivy
užívání drog.
VIII. a IX. třída
VI. a VII. třída

Beseda o problematice HIV/AIDS
Beseda o problematice drog

 I v letošním roce jsme využili nabídku JUDr. Petra Živěly, který již na naší škole
několikrát přednášel. Tentokrát s nejstaršími třídami besedoval na téma rodinné právo.
VIII. a IX. třída

Rodinné právo

 Oslovila nás nabídka preventivních programů vzdělávací společnosti e-DUHA.
Zvolili pro dnešní dobu velmi aktuální téma - online závislosti (internet, počítač, počítačové hry,
tablet, mobilní telefon aj.)
IV. a V. třída
VII., VIII. a IX. třída

Kamarádi online
Závislosti online
rizika,

a

jejich program zahrnoval i témata
hazard, gambling, hraní a
sázení, závislé chování.

Besedy vedl lektor RNDr. Bc. Ludvík Hanák. Dlouholetý pedagog, lektor a manažer, autor
odborných článků a publikací, odborník na prevenci online závislostí a hazardního hraní. Autor
preventivních vzdělávacích programů a strategií primární prevence na základních i středních školách.
Lektor poskytující vlastní zkušenosti s hazardní hrou, s léčbou a prevencí nelátkových závislostí.
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Spolupracuje s množstvím škol a odborných pracovišť v ČR i v zahraničí, zabývá se také medializací
prevence hazardu a online závislostí (např. spolupráce s ČT).
 Pro podporu prevence jsme zakoupili limitovanou edici DVD Davida Vignera. Sada
obsahuje 5 preventivních hraných filmů (Mezi stěnami, Mezi nimi, Sami, Na hraně, Jakub)
určených do výuky na závažná témata jako šikana, HIV/AIDS, poruchy příjmů potravy, manipulace,
domácí násilí.
 Informace o bezpečném užívání internetu a sociálních sítí získávají žáci v předmětu
informatika a v občanské výchově.


Uskutečnily se tři pobytové akce:

lyžařský výcvik

2. stupeň

20 žáků

VII. až IX. třída

ve spolupráci s ŽS Dymokury,
Křinec a Libice nad Cidlinou,

školní výlet

II. B a IV. třída

42 žáků

Sedmihorky

adaptační kurz

III. třída

20 dětí

Paseky nad Jizerou, program byl
organizován

agenturou

sportlines Praha


Na webových stránkách, ve složce Školní poradenské pracoviště, byly publikovány aktuální
informace o problematice prevence rizikového chování.



Rodiče byli pozváni na školní besídky v několika třídách.



Celoškolní třídní schůzky se konaly ve dvou termínech. Mimo ně se rodiče mohli

zúčastnit individuálních konzultací či mimořádných schůzek.


Uskutečnily se již tradiční celoškolní akce a projektové dny – Den v přírodě,

Olympijský den, Kounické Vánoce. Podíleli jsme se na programu oslav 760 let obce.


V červnu jsme se ve spolupráci s městysem Kounice a SDH Kounice zapojili do

přípravy Dne dětí. S organizací pomohlo 21 žáků 2. stupně.


Divadelní představení nacvičily I. B, II. B a IV. třída, předvedly jej při vystoupení pro

rodiče.


V rámci projektu Klub mladých diváků navštívili přihlášení žáci z VII. až IX. třídy 4

divadelní představení.


Během roku jsme dále navštívili 10 divadelních nebo hudebních, pro veřejnost opět

připravili, v rámci předmětu Dramatická výchova tradiční Vánoční hru.


Pozvání do školy přijal pan farář R.D. Martin Sklenář z římskokatolické farnosti v

Českém Brodě, který s dětmi besedoval o tradici a původu Velikonoc VII. až IX. třída.


Každoročně se zapojujeme do úklidu obce v rámci projektu Den Země.



Pokračovali jsme v úspěšných aktivitách, např. v účasti v projektu Recyklohraní,
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kde jsme sbírali starý papír, elektrospotřebiče, tonery a mobilní telefony. Za získané body jsme
vybrali odměny pro školu, např. sportovní vybavení.


Výtěžek za nasbíraná plastová víčka jsme použili na adopci sovy pálené v Záchranné

stanici Huslík v Poděbradech.


Opět jsme se podíleli na pomoci pro záchrannou stanici Pinky Chvaletice.



V enviromentálním centru Toulcův dvůr jsme vybrali 4 programy pro 1. stupeň.

Do výuky je zařadily I. A, I. B, III. a V. třída.



Zkouškou třídních kolektivů byl výlet do zážitkového parku Outdoor resort v

Březové u Rokytnice nad Rokytnou, kam vyrazily VII. a VIII. třída. Aktivity byly plné adrenalinu,
prvků zážitkové pedagogiky a výchovy prožitkem. Byly zaměřeny na rozvoj týmu.


V rámci podpory dobrých vztahů mezi všemi třídami se uskutečnila setkání na

schodech, např. na téma advent nebo vánoční zpívání.


Pozitivní vztahy mezi třídami podporují také akce „Svačinky“, kdy některá třída

připraví pro ostatní školáky zdravou svačinku, která je jim nabídnuta během velké přestávky.


Během školního roku se naši žáci zúčastnili několika vědomostních soutěží. Patří

k nim olympiáda z českého jazyka, Pythagoriáda z matematiky, matematická soutěž Pangea,
Matematický klokan a letos i olympiáda z chemie.


Žákům je dvakrát v týdnu k dispozici školní knihovna.



Pojedenácté jsme se zapojili do celostátní akce Noc s Andersenem. Tématem

letošního ročníku byly kočky. Zúčastnilo se 50 dětí z 1. stupně. Na přípravě a průběhu akce se
podílela i děvčata z VIII. třídy.


V červnu se uskutečnila Školička pro předškoláky a jejich rodiče. Jedná se o

odpolední setkání budoucích třídních učitelek 1. tříd s budoucími prvňáčky, kteří v září nastupují do
1. třídy, a setkání s rodiči budoucích školáků.


Ve sportovních soutěžích reprezentovali žáci naši školu celkem 36 krát.



Druhá a třetí třída prošly výcvikem plavání v Městském bazénu Čelákovice, v deseti

lekcích. Jednu lekci plavání absolvovaly i všechny zbývající třídy.


Exkurze k hasičům Praha III. třída



Program Záchranáři - potápěči (PČR Nymburk povodí Labe) I. až VIII. třída



Děti se mohly zapojit do řady volnočasových aktivit – kroužků.



V rámci předmětu Mediální výchova jsme pokračovali ve vydávání žákovského

časopisu Kouník. Během školního roku vyšlo 5 čísel (číslo 88 až 92).
 Žáci osmých a devátých tříd se zúčastnili besed na téma “Volba povolání“ na ÚP
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Nymburk.

Konala se speciální schůzka s rodiči vycházejících žáků zaměřená na otázky k

příjímacímu řízení.


Návštěvu pana šéfkuchaře Martina Zimmera využili žáci 8. třídy a v rámci přípravy k

volbě povolání se mohli dozvědět něco o kuchařině přímo od profesionála.
Další akce školy:


Exkurze do sladovny Kounice - IX. třída



Exkurze do archeologického ústavu v Kounicích VIII. třída



Exkurze do čistírny odpadních vod v Českém Brodě VIII. třída



Návštěva Štefánikovy hvězdárny Praha VI. a VII. třída



Ornita – program Krkavci, všechny třídy



Beseda s cestovatelem Tomášem Kubešem o Sibiři, VI. až IX. třída



Beseda v knihovně v Českém Brodě, II. A, II. B a III. třída



Pasování na čtenáře ve spolupráci s obecní knihovnou Kounice I. A a I. B



Písařská slavnost – 1. B



Literární pořad V. a W., lektorka Mgr. M. Dušáková Literapoint VIII. a IX. třída



Koncert Rudolfinum, Praha I. A, I. B



Exkurze Ostrá II. A



Výlet do ZOO Praha IV. a V. třída



Výlet IQlandia Liberec V. a VI. třída



Návštěva památníku Lidice a Terezín VIII. a IX. třída

Nepodařilo se nám:
 Spolupracovat s ÚAMK v rámci dopravní výchovy 4. a 5. ročníku
 Navázat spolupráci s organizací Semiramis, z.ú. Poptávka opětovně zaslána 5. 9. 2017.
 Uskutečnit program pro rodiče.

Závěry a doporučení pro následující rok
Ve školním roce 2018/2019 se zaměříme na:










Obnovení spolupráce s ÚAMK Kolín v rámci dopravní výchovy 4. a 5. ročníku.
Zajištění certifikovaných programů pro podporu primární prevence.
Navázání spolupráci se sdružením Semiramis, z.ú.
Pokračování a rozšíření spolupráce v projektu Etické dílny.
Dotazníkové šetření na užívání návykových látek.
Pokračování osvědčených programů a projektů.
Pokračování ve výuce plavání i v dopravní výchově.
Organizaci pobytových akcí – lyžařský kurz, adaptační kurz, škola v přírodě.
Široké využití sportovní haly a nového víceúčelového hřiště.
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Navázání spolupráce se složkami záchranného systému v rámci preventivních programů.
Pestrou nabídku volitelných předmětů pro žáky VII. až IX. třídu.
Vydávání žákovského časopisu.
Realizaci aktivit založených na spolupráci mezi nejstaršími a nejmladšími třídami.
Pokračování úspěšné spolupráce se subjekty uvedenými v Minimálním preventivním
programu pro rok 2018-2019.

 Témata preventivních programů specifické primární prevence, na která se
zaměříme ve školním roce 2018/2019:









rizikové trávení volného času,
partnerství a sex,
prevence šikany a kybešikany,
návykové látky,
multikulturní vztahy, přijímání odlišností, prevence rasismu a xenofobie,
dospívání a sexuální chování
netolismus, média, bezpečné používání internetu,
rizikové chování v dopravě.
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Příloha č. 1

Klinická psychologie, psychoterapie
PhDr. Božena Sulženková

Kontakty pro případ nezbytné
psychologicko psychiatrické
intervence :

Václavské náměstí 788/30
Praha 1
Tel.: 776 176 600

1.Centrum rodinného poradenství (Poradenské
služby pro rodiny s dětmi poskytované ambulantní
formou) - Sadová 2107, Nymburk, tel.
606365338, e-mail: crp@os-semiramis.cz

TH klinika
MUDr. Světlana Kroftová – dětský psychiatr,
psychoterapeut
PhDr. Kateřina Svobodová – psycholog, psychoterapeut
Karlovo náměstí 3 (ve dvoře)
128 00 Praha 2
+420 222 363 555 +420 775 065 610 +420 602 434 747

2. Centrum psychologicko-sociálního poradenství
Středočeského kraje detašované pracoviště
Nymburk - Velké Valy 995, 288 02 Nymburk 2,
telefon, fax: 325 513 551, e-mail:
poradna.nymburk@tiscali.cz – zde si nejsem jistá,
zda není dcera pro toto zařízení nízkého věku,
museli byste kontaktovat a zjistit
3. Středisko výchovné péče, Na Pustině 1068,
Kolín, telefon: 777 738 794, e-mail: info@svpkolin.cz – i zde pracují terapeuticky
4. CENTRUM RODINNÉ TERAPIE – FN Motol,
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Pavilon č. 15; tel.
22443 3475, 22443 3478

Dětský psychiatr - MUDr. Růžičková
Opatovická 13
110 00 Praha 1
tel. 224 934 287

Psychiatrická ambulance pro děti a dorost
MUDr. Stegerová
Kosmonosy, Linhartova 243
tel.: 725 574 574 e-mail.: mstegerova@gmail.com

Dětská psychiatrie – Clinterap
MUDr. Jana Ftáčnik
Klaudiánova 1/135
Mladá Boleslav
Tel.: 601 304 487

MEDIC POINT – Dětská psychiatrie
MUDr. Šárka Bínová
Vodárenská 3827
Mělník
Tel.: 606 652 644, 602 358 921 e-mail:
sarka.binova@tiscali.cz

Dětská a dorostová psychiatrie
MUDr. Helena Matláková
Žižkova 582
276 01 Mělník
Tel.: 315 624 343

ADITEA s.r.o. psychiatrie a psychoterapie pro
děti a dospělé (psychiatrická a
psychoterapeutická péče)
MUDr. Schmidtová
Lublaňská 20/125, Praha 2
Tel.: 608 331 242, e-mail: info@aditea.cz
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Příloha č. 2

MUDr. Dana Schafferová – dětský neurolog

Aktuální adresář odborníků v péči
o dětské klienty
v regionu Nymburk (k 1. 9. 2016)

Václavkova 950
293 01 Mladá Boleslav
tel: 326 324 345, 739 095 545
NUTNÉ doporučení z PPP a od pediatra

MUDr. Jana Molínová – dětský neurolog

KLINICKÁ LOGOPEDIE
Logopedická ambulance
Mgr. Marešová, PaedDr. Pácalová

Palackého 5
115 92 Praha 1
tel. 222 928 211

Budova Železniční polikliniky
Boleslavská ulice 1854
288 02 Nymburk
tel.: 321 022 268

Dětská neurologie
MUDr. Svatava Šulcová
Rejskovo nám. 62
284 01 Kutná Hora
Tel.: 327 512 177

Ambulance dětské klinické logopedie
Dr. Pácalová a kol.
Za Nádražím 763
290 01 Poděbrady
tel: 325 625 424, 602 269 690

Ordinace dětské neurologie a EEG
MUDr. Hana Popelková
Olšanská 7
130 00, Praha 3
Tel.222 590 522

Klinická logopedie (Mgr. Vonášková – ved.)
Mgr. Chotěborová
Husovo náměstí
289 22 Lysá nad Labem
Tel.: 607 534 180

DĚTSKÁ PSYCHIATRIE:
Ambulance psychiatrie pro děti a dospělé
Mudr. Iva Horáčková

Mgr. I. Mrázková
Topolová 622 (MŠ Sluníčko), Milovice
777 420 487

Smetanova ul.55
288 02 Nymburk
Tel. 325 512 234

Logopedická ambulance
Mgr. Iva Bajtlerová

Dětský psychiatr - MUDr. Růžičková
Opatovická 13
110 00 Praha 1
tel. 224 934 287

Husova ul. 24
Poděbrady 209 01
Tel.734 210 312 odb. konz.
605 974 118 objedn.
603 378 041

Psychiatrická ambulance pro děti a dorost
MUDr. Stegerová
Kosmonosy, Linhartova 243
tel.:
725
574 574
e-mail.:

ORL,FONIATRIE:
Ambulance ORL, dětské foniatrie
MUDr. Jana Strejčková

mstegerova@gmail.com

Na Haldě 100
280 00 Kolín 3
tel: 321 710 466 PO, ST, ČT,
Český Brod tel. 321 610 443 ÚT, PÁ

Dětská psychiatrie – Clinterap
MUDr. Jana Ftáčnik
Klaudiánova 1/135
Mladá Boleslav
Tel.: 601 304 487

Foniatrická a logopedická ambulance, ORL
MUDr. Janyšková Blažena
Purkyňova 1136, Nymburk
tel. 608747975

MEDIC POINT – Dětská psychiatrie
MUDr. Šárka Bínová

DĚTSKÁ NEUROLOGIE:

Vodárenská 3827
Mělník
Tel.:
606 652 644,

MUDr. Nemeškalová - dětský neurolog
Tylova 129
280 02 Kolín IV
tel. 321 722 552 (ambulance), 321 720 140 (kojen. ústav)

Dětská a dorostová psychiatrie
MUDr. Helena Matláková

Dětská neurologie
MUDr. Anežka Buršíková, MUDr. Bronislava
Kosová
Poliklinika
Antala Staška 1670/80 , 140 00 Praha 4
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sarka.binova@tiscali.cz

Žižkova 582
276 01 Mělník
Tel.: 315 624 343

Budějovická

Tel: 261 006 111
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358 921

e-mail:

PSYCHOTERAPIE - DĚTI

Ambulance klinické psychologie pro
adolescenty a dospělé
PhDr. H.Čápová

Psychologická a psychoterapeutická praxe

PhDr. Dagmar Brejlová – mmj. specializace
na PAS

Poliklinika Nymburk
Tel. 325 551 262, 604503474
po telef. Objednávce (út)

telefon: 607 575 073
email: dagmar@brejlova.cz
Primáře Kareše 405, 264 01 Sedlčany

Centrum terapeutických služeb
PhDr. Malátová
Dětská nemocnice, Odd.klinické psychologie
Ke Karlovu 2
120 00 Praha 2
tel: 224 967 049

TH klinika
MUDr. Světlana Kroftová – dětský
psychiatr, psychoterapeut
PhDr. Kateřina Svobodová – psycholog,
psychoterapeut

MEDIC POINT – Dětská klinická psychologie
Mgr. Leoš Vítek

Karlovo náměstí 3 (ve dvoře)
128 00 Praha 2
+420 222 363 555 +420 775 065 610 +420 602 434 747

Vodárenská 3827
Mělník
Tel.: 776 746 258
e-mail: klinickapsychologie@seznam.cz

Klinická psychologie, psychoterapie
PhDr. Božena Sulženková
Václavské náměstí 788/30
Praha 1
Tel.: 776 176 600

Městská poliklinika Praha 1
Mgr. Klára VESELSKÁ, klinický psycholog
Spálená 12
110 00 Praha 1
Tel. 222 924 252

Therapeutica
PhDr. et.Mgr. Zuzana Čepelíková –
psycholog, psychoterapeut

STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE:

+420 604 995 572

cepelikova@therapeutica.cz

Středisko výchovné péče ( amb. prac. pro péči

1) PRAHA
THERAPEUTICA (v zahradě kláštera
benediktýnů v Emauzích)
Vyšehradská 49/320
128 00 Praha 2 - Nové Město
2) MLADÁ BOLESLAV
Zuzana Čepelíková (v salonu Ambra)
Palackého 576
293 01 Mladá Boleslav

o děti a žáky s nestandardními projevy chování)
Na Pustině 1068
280 02 Kolín 2
tel: 777 738 794, 321 718 555, e mail: info@svp-kolin.cz

PYRAMIDA - Středisko výchovné péče
Sokolovská 146
533 54 Pardubice – Rybitví
tel: 466 680 338,723 134 604

Dětský diagnostický ústav
Středisko výchovné péče pro děti a mládež

ADITEA s.r.o. psychiatrie a psychoterapie pro
děti a dospělé (psychiatrická a psychoterapeutická
Lublaňská 20/125, Praha 2

Říčařova 277
503 01 Hradec Králové
tel: 495 211 809 , 737 819 317 (služba)
e-mail: ddu@atlas.cz

Tel.: 608 331 242, e-mail: info@aditea.cz

Středisko výchovné péče Slaný

KLINICKÁ PSYCHOLOGIE:

Tomanova 1361
274 53 Slaný
tel./fax. 312 520 569, 778 534 749

péče včetně klientů s PAS)

MUDr. Schmidtová

Ambulance klinické psychologie

SVP Klíčov
Adresa: Čakovická 783/51 Praha 9 Prosek, 190 00
 Ambulantní oddělení Praha 9

pro starší děti, dorost, dospělé

PhDr. Hospodková
Poliklinika na sídlišti
Okružní ul. 2160
288 02 Nymburk
tel.: 327 340 253, 325 531 118



PhDr., Mgr. Drahomíra Baštová Wildová
ambulance klin.psychologie a dopravní psych.
Jablonského 634
Kolín V
Kolín
280 02 Kolín 2



tel.321728246
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Vedoucí oddělení: Mgr. Jan Stárka
Telefon: 286 580 711, fax: linka 28, fax: 283
883 472, mobil: 773 21 28 20

Ambulantní oddělení Praha 10
Vedoucí oddělení: Mgr. Margita Kopřivová zástupce vedoucího oddělení
Telefon: 286 887 075, fax: 283 883 472,
mobil: 776 212 928

Ambulantní oddělení Praha 5

Ved. odd. Mgr. Věra Přidalová, telefon:
251 614 735, fax: 251 614 735,
mobil: 774 212 820





Centrum krizové intervence Kutná Hora

Celodenní oddělení Prosek

( ambulantní konzultace i krátkodobé terapie na pomoc
dospělým a dětem v tíživé životní situaci)
Česká 325, 248 01 Kutná Hora
Tel.327 511 111, 602 874 470 slouží i jako linka
důvěry, e-mail: linkaduvery@kh.cz

Vedoucí oddělení CO Prosek : Bc. Antonín Luft
Telefon: 283 883 470-471, linka 22, fax: 283
883 472, mobil: 776 312 817

Internátní oddělení Prosek
Vedoucí oddělení: Mgr. Miroslav Vondra
Telefon: 283 883 470-471, linka 33, fax: 283
883 472, mobil: 775 212 810
Mgr. Michal Jirásek
Telefon: 283 883 470-471, linka 18, fax: 283
883 472, mobil: 773 212 818

Středisko rané péče Kutná Hora
Palackého náměstí 320
284 01 Kutná Hora
Tel.: 327 311 493, 731 598 866,

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ CENTRA:

731 598 982, 731 604 719

SPC při ZŠ praktické

SPC pro mentálně postižené

pro mentálně postižené
Kutnohorská 179
280 02 Kolín
tel: 321 723 092

Kutnohorská 179
284 01 Kutná Hora
Tel.: 321 723 092

SPC pro mentálně postižené

SOUKROMÁ SPECIÁLNĚ
PEDAGOGICKÁ PÉČE:

Školní 291
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
tel: 326 911 489

Mgr. Vlasta Dubinová

SPC pro mentálně postižené

Čihákova 635
290 01 Poděbrady
Tel.: 731 468 644, e-mail: vlasta.dubinova@seznam.cz

Na Celně 2
293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 326 321 931

Zuzana Viktoriová

SPC Poděbrady

U Vodárny 1935
289 22 Lysá n.L.
Tel.: 603 735 761, e-mail: zuzana.viktori@seznam.cz

U Bažantnice 154
290 01 Poděbrady
Tel.: 325 517 9310-1, fax. 325 517 952

OSTATNÍ KONTAKTY:
K Centrum
Velké Valy 995
Nymburk 288 02
Tel. 325514424

Intervenční centrum Nymburk, Občanská
poradna Nymburk , Respondeo, o.s.
sociálně právní poradenství, pomoc obětem domácího
násilí, psychologické poradenství a psychoterapie
nám. Přemyslovců 14/11
Nymburk 288 02
Tel. : 325 511 148

Centrum psychologického a sociálního
poradenství Středočeského kraje
Velké Valy 995/6
288 02 Nymburk
tel.325513551

Křesťanská psychologická poradna
Mgr. Ing. Čapek
B. Smetany 541/20
Nymburk
Tel.603 859 626

Probační a mediační služba Nymburk
Boleslavská třída 139/12,
Nymburk
Tel. 325 511 866, 737 247 470
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Obsah MPP pro školní rok 2018/2019

1) Charakteristika školy
2) Úvod
3) Školní poradenské pracoviště
4) Stanovené cíle preventivní činnosti
5) Způsoby realizace působení v oblasti prevence rizikového chování
6) Zaměření v jednotlivých ročnících
7) Výchovná opatření
8) GDPR
9) Tematické okruhy pro žáky
10) Tabulka tematických okruhů v jednotlivých ročnících a předmětech
11) Znalostní kompetence žáků
12) Strategie prevence školní neúspěšnosti
13) Základní projevy rizikového chování, krizové plány pro řešení přestupků
14) Spolupráce s okolím pro školní rok 2018/2019, organizace
15) Policie ve škole
16) Komunikace s rodiči a s veřejností
17) Metodické pomůcky
18) Volný čas
19) Stávající platné dokumenty v resortu MŠMT
20) Evaluace minimálního preventivního programu pro školní rok 2017/2018
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Kontakty pro případ nezbytné psychologicko psychiatrické intervence
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