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Úvod 
 

Minimální preventivní program je závazným dokumentem pro strategii boje s rizikovým 

chováním žáků školy. Vychází z NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE 

RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2019 – 2027. 

Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská 

zařízení. Je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného rámcového 

vzdělávacího programu. Vychází z omezených časových, personálních a finančních investic 

se zaměřením na nejvyšší efektivitu, jasně definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle, je 

naplánována tak, aby mohla být řádně uskutečňována. Přizpůsobuje se kulturním, sociálním či 

politickým okolnostem i struktuře školy či specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím 

okolí, respektuje rozdíly ve školním prostředí. Oddaluje, brání nebo snižuje výskyt rizikových 

forem chování, zvyšuje schopnost žáků a studentů činit informovaná a zodpovědná 

rozhodnutí. Má dlouhotrvající výsledky, pojmenovává problémy z oblasti rizikových forem 

chování. Pomáhá zejména těm jedincům, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin 

(minoritám, cizincům, pacientům či dětem) při zajištění jejich lidských práv a povinností. 

Podporuje zdravý životní styl, tj. harmonickou rovnováhu tělesných a duševních funkcí s 

pocitem spokojenosti, chuti do života, tělesného i duševního blaha (výchova ke zdraví, osobní 

a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity). Poskytuje podněty ke zpracování 

Preventivního programu.  

Přináší přehled plánovaného komplexního působení školy na její žáky v rámci prevence 

rizikového chování mládeže za spolupráce mnoha vnějších subjektů. 

Preventivní program vychází z dokumentů vydaných MŠMT k tvorbě Preventivních 

programů. 

Preventivní program je volně dostupný k nahlédnutí – je vyvěšen na webových stránkách 

školy, je uložen u vedení školy, metodika prevence rizikových jevů nebo u vedoucí 

vychovatelky na domově mládeže. Hodnocení za oblast prevence rizikových jevů je popsáno 

zde a také ve výroční zprávě školy.  

Po proběhnutí dílčích akcí projektu „Sám sebou“ i jiných akcí týkajících se prevence 

rizikových jevů, případně motivace ke zdravému životnímu stylu vkládají učitelé příspěvky i 

s fotografiemi na internetové stránky školy www.oaneveklov.cz. Zprávy o uskutečňovaném 

projektu i o dalších akcích jsou uveřejňovány i v regionálním tisku. 

http://www.oaneveklov.cz/
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1. Základní údaje o škole  

 

Název a adresa školy, pro 

kterou platí tento MPP 

Obchodní akademie Neveklov 

Školní 303; 257 56  Neveklov 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Soňa Veisová 

Telefon na ředitele 317 741 793 

E-mail na ředitele sveisova@oaneveklov.cz 

 

Jméno školního metodika 

prevence 

Mgr. Miroslava Hulanová 

Telefon 603 104 248 

E-mail  hulanova@seznam.cz 

Specializační studium Ano Studuje  ---- Ne ---- 

Realizátor vzdělávání VISK 

 

Jméno výchovného poradce Ing. Ivana Jiráčková, Ph.D. 

Telefon 317 741 794 

E-mail  singrova@oaneveklov.cz 

Specializační studium Ano ---- Studuje ANO Ne    

Realizátor vzdělávání  

 

Jméno kariérového poradce Ing. Václava Netolická 

Telefon 317 741 794 

E-mail  netve@seznam.cz 

Specializační studium Ano  Studuje ---- Ne ---- 

Realizátor vzdělávání NUOV 

 

Jméno školního psychologa PaedDr. Zdeňka Kašparová 

Telefon 317 741 794 

E-mail  oa@oaneveklov.cz 

 

SŠ – ostatní   6    132     17 + 3 DM 

Celkem pedagogů na škole*     ---      17 
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2. Stručná charakteristika školy, analýza situace  

Obchodní akademie Neveklov se nachází v okrajové části města Neveklov, v klidném 

prostředí. Jde o školu s menším počtem žáků, avšak zajišťující celotýdenní provoz. Její 

součástí je rovněž domov mládeže. 

Pedagogové, v čele s vedením školy, se snaží o vytvoření příjemného klimatu, žáci jsou ve 

školní práci partnery. Velmi dobře funguje rovněž spolupráce mezi školou a rodinou.  

Případným problémům se snaží svými aktivitami (mimoškolní činnost, školní projekty) škola 

předcházet. Objeví-li se problémy s chováním, či prospěchem, jsou řešeny vždy okamžitě a ve 

spolupráci s rodiči daného žáka, případně se školním psychologem. Koordinátorem při řešení 

problémů je výchovný poradce, či školní metodik prevence. 

Ve škole nebyly dosud zaznamenány významnější přestupky (rizikové jevy) – užívání drog, 

užití alkoholu v době výuky či pobytu v DM, záškoláctví, kriminalita. 

V rámci dlouhodobého projektu Sám sebou jsou žáci seznamováni s riziky návykových látek, 

kyberšikany, sociálních sítí a jsou vedeni ke vzájemné spolupráci a úctě.  

Škola je rovněž zapojena do projektu MŠMT Nenech to být. Pokud kdokoli (rodič/student) 

vyplní nahlášení na webu (Nenech to být), registrované osobě (registrovaným osobám) přijde 

již konkrétní e-mail s upozorněním a škola začíná problém řešit. 

 

https://nntb.cz/rodic
https://nntb.cz/student
https://nntb.cz/
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3. Garant programu 

Garantem programu je ředitelka školy Mgr. Soňa Veisová. Preventivní tým dále tvoří 

zástupkyně ředitelky školy Mgr. Barbora Votrubová, výchovné poradkyně Ing. Ivana 

Jiráčková PhDr., Ing. Václava Netolická a metodik prevence rizikových jevů Mgr. Miroslava 

Hulanová.   

Za koordinaci programu zodpovídá školní metodik prevence, který spolupracuje s vedením 

školy, domovem mládeže, třídními a ostatními učiteli, s okresním a krajským koordinátorem 

prevence, s PPP Benešov, PPP Příbram, Policií ČR, MěÚ Neveklov, Úřadem práce, s nadací 

Člověk v tísni atd. 

Významným spolupracovníkem je PaedDr. Zdena Kašparová, která se podílí na realizaci 

projektu „Sám sebou“ a od roku 2005 pracuje také jako školní psycholog (jedenkrát měsíčně 

poskytuje skupinové i individuální konzultace), a JUDr. Karel Kašpar. 

Na tomto projektu se podílejí i rodiče žáků – jsou jeho iniciátory, zároveň jej spolufinancují a 

zpětně jsou o jeho uskutečňování informováni na třídních schůzkách.  

Na realizaci programu se dále podílejí všichni pracovníci školy – učitelé, vychovatelky, 

nepedagogičtí pracovníci i zaměstnanci školní jídelny (zdravá výživa).  

 



8 

 

4. Cíle prevence na škole 
Cíl:  Zajištění dostupné a kvalitní prevence rizikového chování 

mládeže pro žáky školy 

Ukazatele dosažení cíle: Křivka zachycující rizikové jevy nebude vykazovat žádné 

navýšení. 

Zdůvodnění cíle: Existuje vysoké riziko zneužívání drog v širším slova smyslu 

(nelegální návykové látky, alkohol, kouření, gamblerství). 

To souvisí se snadnou dostupností a propagací rizikových látek 

ve společnosti. 

 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

Hlavním cílem Národní strategie 2019-2027 je prostřednictvím 

efektivního systému primární prevence, fungujícího na základě 

komplexního působení všech na sebe vzájemně navazujících 

subjektů, snížit míru rizikového chování u dětí a mládeže a 

minimalizovat jeho vznik.  

 

Cíl:  Podporovat osobnostní a sociální rozvoj žáků a jejich výcvik 

v sociálně komunikativních dovednostech, podporovat 

upevňování morálních hodnot, zdravé vztahy, zdravé sebepojetí a 

v neposlední řadě aktivní trávení volného času 

Ukazatele dosažení cíle: Žáci se zdravým sebevědomím, schopni nalézt uplatnění 

v osobním životě i na trhu práce 

Zdůvodnění cíle: Důsledkem realizace programu by mělo být i zlepšení nebo 

alespoň udržení studijních výsledků žáků a snížení kázeňských 

problémů, a tím tedy i celkové zlepšení klimatu ve třídách a 

v celé škole. 

 

Návaznost na 

dlouhodobé cíle: 

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. 
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5. Skladba aktivit MPP pro jednotlivé cílové skupiny 
 

 

Pedagogové 

- Vzdělávací aktivity dle aktuální nabídky – prohlubování znalostí v oblasti prevence 

rizikových jevů 

- Vzdělávací aktivity v oblasti zvýšení bezpečnosti 

- Vzdělávací aktivity v oblasti první pomoci 

 

Rodičovská veřejnost 

- Konzultace se školním psychologem 

- Konzultace s metodikem prevence 

- Předávání odborných materiálů, kontaktů metodikem prevence 

- Projekt Sám sebou – viz níže 

 

Žáci 

- Projekt Sám sebou – viz níže 

- Další vzdělávací aktivity dle plánu 

- Realizace prevence ve výuce – viz níže tabulka 
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  Uplatnění prevence rizikových jevů ve výuce   

 rizikové chování působení PP  

 
Prevence šikany a projevů 
agrese 

TRH 
průběžně 

SPV - 2. r. 
1 h 

 SPV - 3. r 
1 h 

CJL - 3. r.. 
1 h 

CJL – 4. r. 
1 h 

NEJ - 4. r. 
1 h 

SVA - 2. r. 
2 h 

TEV – 1-4.  
1 h  

 Prevence kyberšikany 
CJK 1.- 4.r. 
po 1 h  

SVA - 2. r.   
2 h 

INF - 1. r 
2 h.   

ANJ – 4. r 
2 

ICT – 3. r. 
1 h 

ANJ – 2. r. 
2 h 

SPV – 2. r 
2 h 

SPV – 3. r 
2 h  

 Prevence záškoláctví  
TRH 
průběžně    

SVA – 2. r. 
průběžně        

 Prevence rizikových sportů 
TEV – 1. r. 
3h 

TEV - 4. r. 
1 h 

ANJ – 2. r. 
1 

 
LVBK,STK 
LVK      

 
Prevence rizikového chování v 
dopravě 

cyklokurz 
průběžně 

TRH  
průběžně        

 Prevence rasizmu a xenofobie 
SPV - 1. r. 
2 h 

SVA – 2. r. 
2 h 

LIV – 4. r. 
1 h 

SVA – 3. r. 
4 h      

 

Prevence působení sekt a 
extrémistických náboženských 
směrů 

SPV - 2. r. 
2 h 

SVA – 3. r. 
2 h        

 
Prevence rizikového 
sexuálního chování 

SVA – 2. r. 
1 h 

BIO – 2. r. 
2 h 

BIO – 1. r. 
2 h       

 Prevence užívání tabáku 
RUJ – 3. r. 
2 h 

BIO – 1. r. 
1 h 

TRH 
průběžně 

BIO – 2. r. 
1 h 

RUJ – 4. r. 
2 h     

 Prevence užívání alkoholu 
LIV – 2. r. 
2 h 

NEJ – 4. r. 
1 h 

RUJ – 4. r.  
2 h 

BIO – 1. r. 
1 h 

BIO – 2. r. 
1 h 

SVA - 2. r. 
2 h 

TSP - 4. r. 
3 h   

 
Prevence užívání dalších 
návykových látek 

LIV – 4. r. 
1 h 

SVA – 2. r. 
1 h   

TSP - 4. r. 
3 h     

 

Prevence závislostního 
chování pro nelátkové 
závislosti (hazard, počítačové 
hry apod.) 

SVA -2. r. 
1 

SPV – 1. r. 
1 h 

RUJ – 3. r. 
2 h 

 CJL - 3. r.. 
2 h 

 ICT – 
1.,2. r. 
2 h 

 ANJ – 
1.,3. r 
2 h 

 NEJ - 3. r. 
1 h 

1 h 

BIO – 1.,2. 
r 
2 h  
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Prevence poruch příjmu 
potravy 

NEJ – 1. r. 
1 h 

RUJ – 4. r. 
2 h 

SVA – 2. r. 
1 h 

BIO – 1.,2 r. 
2 h 

ZPV – 1. r.  
1 h      

 Prevence kriminálního chování 
SVA – 2. r. 
2 h 

ANJ – 2. r. 
3 h 

SPV – 1. r. 
1 h 

SPV – 2. r. 
2 h 

SPV – 3. r. 
2 h 

ANJ – 3. r. 
3 h 

 PRA – 4. r. 
1 h    

           

 Signatura vyučujícího:           

 Ing. Brdek Vladimír, Ph.D.    Mgr. Švarc Michal                                          vv  

 Mgr. Hendrych Jan    Ing. Matějovská Klára     

 Mgr. Hulanová Miroslava    Ing. Roušavá Dana       

 Mgr. Keharová Jaroslava    Ing. Jiráčková Ivana, Ph.D.       
                    Mgr. Škopková Eva               Mgr.Votrubová Barbora 

       Mgr. Veisová Soňa                                                                        Mgr. Zemanová Jana                                                                  

                    Mgr. Pártl Antonín                                                                         Mgr. Sejková Kamila 

                    Ing. Netolická Václava                                                                   Ing. Vospálková Kateřina 

                    Mgr. MacGregor Petra                                
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c) Specifická prevence 

Název programu Sám sebou 

Typ programu  všeobecná prevence 

Stručná charakteristika 

programu 

Projekt "Sám sebou" je kontinuálním programem Obchodní 

akademie Neveklov, zaměřeným na věkovou kategorii 15 

až 19 let. Projekt je zpracován na období let 2019 - 2022. 

Cílem projektu je předcházet výskytu kriminality a 

rizikového chování mezi žáky školy, posilovat vztahy v 

rámci třídních kolektivů, napomoci studentům při řešení 

náročných životních situací a problémů spojených se 

studiem. Projekt provází žáky školy po celou dobu jejich 

studia. Do projektu vstupují žáci 1. ročníků adaptačním 

kurzem. V jeho průběhu jsou seznámeni s cíli a aktivitami 

pro další období, včetně možnosti využívat poradenské a 

konzultační služby. Ve 2., 3. a 4. ročníku se předpokládají 

tematicky zaměřené aktivity aktuální pro danou věkovou 

kategorii. Tyto aktivity jsou realizovány vždy v rozsahu 

minimálně jednoho dne. V průběhu jednoho dopoledne 

proběhne formou kombinovaných informačně vzdělávacích 

a poznávacích technik aktivita zaměřená na seznámení a 

pochopení problematiky tématu aktuálního pro danou 

cílovou skupinu. V odpoledních hodinách mají žáci ze 

všech tříd možnost využít nabídku kolektivních a 

individuálních konzultací. Při zjištění poznatků 

nasvědčujících výskytu rizikového chování v třídním 

kolektivu jsou neprodleně přijímána odpovídající opatření k 

jeho předcházení, resp. minimalizaci. Součástí programu 

jsou také aktivity spojené s přípravou na život po 

dokončení střední školy a s volbou budoucího povolání. 

V rámci projektu jsou kromě výše zmiňovaných 

pravidelných aktivit zařazovány i aktivity mimořádné, které 

směřují k aktivnímu využívání volného času, poznávání 

nástrah a problémů dnešní společnosti a které zároveň učí 

žáky, jak problémům předcházet, případně je řešit. Zároveň 

se zvyšuje informovanost pedagogů o problémech ve 

třídách a problémech jednotlivých žáků. Po každé akci je 

proveden její rozbor. Výsledky jsou dále zohledněny při 

kolektivní a individuální práci pedagogů se žáky. Projekt je 

plně integrován do života školy a je považován za 

komplexní. 

Realizátor Projekt je zabezpečován zaměstnanci organizace, 

spoluprací s PPPK – Pedagogická, psychologická a právní 

poradna Praha, zastupovaná PaedDr. Z. Kašparovou a 

JUDr. K. Kašparem i spoluprací s dalšími odborníky. PPPK 

zabezpečuje realizaci preventivních aktivit pro školu již 12 

let. Za dobu spolupráce se podařilo vypracovat ucelený 

program preventivního působení. 

Jeho efektivita se odráží v nízkém výskytu případů rizik. 

chování mezi žáky školy. Realizátor (PPPK) disponuje 
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odbornými kapacitami. 

Cílová skupina Žáci střední školy Obchodní akademie Neveklov - 1.- 4. 

ročník (věková kategorie 15 – 19 let). Žáci do programu 

vstupují nástupem do obchodní akademie. V průběhu studia 

jsou jeho aktivními účastníky:1. ročník - témata: dušení 

hygiena žáka SŠ; adaptace na kolektiv, prostředí, domov 

mládeže; rizikové jevy - právní postavení -náctiletých a 

jejich právní odpovědnost.  

2. ročník: alkohol a návykové látky - řízení motorových 

vozidel; kriminalita mladistvých.  

3. ročník: trestní odpovědnost; problematika zletilosti; 

práva a povinnosti zletilých.  

4. ročník: profesní orientace; zvládání stresových situací 

v souvislosti s maturitní zkouškou; možnosti dalšího 

rozvoje a uplatnění. 

 

Počet žáků v programu 132 

Počet hodin programu Nelze vyspecifikovat – řídí se individuální potřebou školy 

Návaznost programu na cíle 

MPP 

Program zajišťuje prevenci rizikových jevů, zapojuje žáky 

do kolektivu, formuje jejich profesní orientaci  

Ukazatele úspěšnosti Žáci se zdravým sebevědomím 

Termín  1. 9. 2019 – 30. 6. 2020 

Zodpovědná osoba Mgr. S. Veisová 
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d) Rodiče 

Název programu Sám sebou 

Stručná charakteristika 

programu 

Rodiče mohou individuálně využít konzultace se školní 

psycholožkou. 

Realizátor OA Neveklov 

Počet hodin programu Nelze specifikovat 

Termín konání Dle individuálních potřeb rodičů 

Zodpovědná osoba  Ing. Ivana Jiráčková, PhD. 

 



15 

 

 

 

5.1 Přehled ostatních činností školy přispívajících k primární prevenci  
 

a) Stanovení konzultačních hodin metodika prevence rizikových jevů a výchovného 

poradce v rozsahu dvou hodin týdně. Konzultační hodiny metodika prevence jsou řádně 

zveřejněny – nástěnka metodika prevence v prvním patře, webové stránky školy. Případná 

konzultace je vedena vždy v místě, kde lze zajistit dostatečnou míru soukromí. 

Škola soustavně sleduje vývojové a individuální potřeby žáků, odhaluje specifické poruchy 

učení a chování a spolupracuje s pedagog. psych. poradnami. 

Škola poskytuje poradenství k profesní orientaci žáků, k volbě dalšího uplatnění po 

maturitě, poradenství k prevenci sociálně patologických jevů. Poradenství se uskutečňuje 

v konzultačních hodinách metodika prevence či výchovného poradce – metodik prevence a 

výchovný poradce 

b) Informování žáků na nástěnkách – o drogové problematice, kde hledat pomoc při řešení 

náročných životních situací, jak rozpoznat týrání a šikanu, dále o aktuálních nabídkách 

možností dalšího pomaturitního vzdělávání, kurzů i volnočasových aktivit - metodik 

prevence a výchovný poradce  

c) Možnost zapůjčení materiálů k této problematice ve školní knihovně - materiály 

k prevenci negativních jevů jsou k dispozici v učitelské knihovně a v knihovně pro žáky. 

Obě knihovny jsou pravidelně doplňovány dle nabídky a finančních možností školy - 

metodik prevence a výchovný poradce  

d) Průběžné sledování zdravotních a bezpečnostních potřeb žáků (zabezpečení 

pracovních podmínek pro handicapované žáky, pitný režim, teplota v učebnách i v DM, 

větrání učeben apod.). – preventivní tým, všichni vyučující 

e) Schválení a realizace školního řádu – řádné omlouvání absence, zákaz kouření, požívání 

drog, alkoholu i jejich donášení do školy, řešení přestupků, postup při řešení násilí ve 

škole apod. - preventivní tým, třídní učitelé, všichni vyučující 
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f) Spolupráce s rodiči – informace rodičům žáků 1. ročníků o realizovaném programu „Sám 

sebou“, společné posouzení připravovaného programu primární prevence a následná účast 

při jeho realizaci.  

Rodiče mají primární zodpovědnost za výchovu a vývoj dítěte a škola zaměřuje pozornost 

především na spolupráci třídních učitelů s rodiči.  

Škola rodičům doporučuje osvětové akce, provádí poradenskou činnost a umožní rodičům 

půjčování odborné literatury -  metodik prevence a výchovný poradce, třídní učitelé 

g) Integrace žáků se sociálními a zdravotními riziky – monitoring provádí třídní učitelé a 

dle potřeby a možností informují ostatní pracovníky školy – všichni pracovníci školy 

h) Lyžařský výcvikový kurs v prvním ročníku, sportovně turistický kurs ve třetím 

ročníku, zimní a letní výcvikové kurzy pro Sportovní management – vyučující tělesné 

výchovy a pedagogové s certifikátem instruktora sportovních aktivit, třídní učitelé, učitelé 

s certifikátem zdravotníka zotavovacích akcí 

ch) Kontinuální spolupráce se zahraničními partnery, která se zakládá na jednotlivých 

projektech a studentských výměnách. - Mgr. Eva Škopková, Mgr. Jaroslava Keharová, 

Mgr. Miroslava Hulanová. Mgr. Barbora Votrubová 

i) Profesní poradenství – pro žáky 4. ročníku. Žáci absolvují testování a následně 

individuální pohovory, kde získávají informace pro budoucnost po ukončení studia 

v obchodní akademii – výchovný poradce, třídní učitelé 

j) Jednorázové akce:  

- filmová představení v místním kině, případně v budově školy, např. drogová 

problematika  - Mgr. Hulanová 

- besedy s odborníky – lékaři, Nadace Člověk v tísni, Policie ČR, Probační a 

mediační služba apod. dle možností - metodik  prevence, výchovný poradce, 

všichni pracovníci školy 

- účast na soudních přelíčeních – vyučující předmětu právo, společenské vědy 
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- exkurze např. v CSS Tloskov, na úřad práce - metodik prevence, výchovný 

poradce, všichni pracovníci školy 

- koncerty pořádané v aule školy - všichni pracovníci školy 

- řada tématických exkursí v rámci jednotlivých předmětů výuky, které přispívají 

nejen k ověřování poznatků v praxi, ale také k uvědomění si smysluplnosti práce 

ve škole, zvýšení sebevědomí, získání orientace pro volbu povolání (automobilka 

TPCA u Kolína, Coca-Cola,  MasterFoods,k.s. – Poříčí nad Sázavou, návštěva 

poslanecké sněmovny, návštěvy Státního archivu v Praze, Okresního archivu v 

Benešově, Národní knihovny Klementinum, Královské cesty v Praze, Vyšehradu, 

Národního muzea,  Muzea v Netvořicích, Letiště Praha-Ruzyně, Veletrh 

fiktivních firem, ČNB, Informační centrum Evropské unie …) - metodik prevence, 

výchovný poradce, pedagogičtí pracovníci školy 

- řada sportovních akcí ve škole, středoškolských her i mimoškolní utkání (florbal, 

volejbal, fotbal, atletika, futsal) – vyučující tělesné výchovy 

- návštěvy pražských divadelních představení v době vyučování i fakultativně 

mimo něj – Mgr. Keharová, Mgr. Hulanová 

- získávání mezinárodních certifikátů z jazyků – učitelé jazyků 

- účast v soutěži Středoškolská odborná činnost – Mgr. Hulanová 

- účast v soutěži Enersol – Ing. Netolická 

- Škola v přírodě – učitelé tělesné výchovy, všichni pracovníci školy 

- outdoorové aktivity – horolezectví, windsurfing, turistika - vyučující tělesné         

výchovy  

- jednorázové osvětové a charitativní akce například na podporu handicapovaných 

spoluobčanů (Světluška, Srdíčkový den, Květinový den, Červená stužka) – 

metodik prevence 
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6. Harmonogram realizace programu 
 

6.1 Projekt komplexního působení na žáky v rámci prevence 

rizikového chování mládeže s názvem „Sám sebou“ 

16. - 18. září 2019 adaptační kurs pro žáky 1. A na Nové Živohošti. 

Kromě lektorů se kurzu zúčastňuje třídní učitel a výchovná poradkyně a metodik prevence 

rizikových jevů. 

Od ledna 2020 bude pokračovat práce na bázi jednodenních akcí, kdy školní psycholog bude 

v daný den pracovat s jednotlivými třídami a následně bude k dispozici žákům, pedagogům i 

rodičům na individuální či skupinové konzultace. Jednodenní akce jsou plánovány od ledna 

2020 do června 2020 pro žáky 1. - 3. ročníků takto:  

16. 1. 2020 3. A + konzultace  

24. 2. 2020 2.B + konzultace  

19. 3. 2020 2. A + konzultace  

16. 4. 2020 individuální konzultace  

14. 5. 2020 individuální konzultace  

4. 6. 2020 1. A + konzultace  

 

 

 

6.2 Plán činnosti pro školní rok 2019 – 2020 
 

 

I. pololetí 

- stanovení konzultačních hodin 

-    vytvoření nástěnky s informacemi k prevenci rizikových jevů a 

informace pedagogům školy – seznámení s postupujícím projektem primární 

prevence, který na škole realizuje PaedDr. Kašparová a průběhu adaptačního 

kurzu 

-   úklid areálu – dle plánu 

   -       účast na třídenní akci na Nové Živohošti v rámci projektu „Sám sebou“   



19 

 

- akce Světluška 12. 9. 2019 

- exkurze, které jsou plánovány v jednotlivých předmětech výuky - průběžně 

podle Plánu exkurzí 

- kulturní akce – divadelní představení – 2. 10. – Tarzan; 3;   22. 12. – Hradecké 

divadélko 

- sportovní akce – průběžně podle plánu učitelů tělesné výchovy – CORNY 

pohár, Benešovské běhy, soutěže v kolektivních sportech 

- poskytování poradenské činnosti, půjčování materiálů žákům, řešení problémů – 

průběžně 

- PaedDr. Kašparová bude pokračovat ve škole se svou činností školního 

psychologa  

- Škola v přírodě – obsahuje prvky: Branně bezpečnostního dne, Dne jazyků; 

Projektového týdne 

- vypracování Preventivního programu pro školní rok 2019/2020  

- provádění všech výše uvedených průběžných činností 

- účast pedagogů na odborných školeních – dle aktuální nabídky a finanční 

situace školy  

- Bariérové testy  

- akce Veletrh FIF – pro ZŠ  

- profesní testy pro studenty čtvrtých ročníků  

- turnaje ve florbalu – listopad, prosinec 

- informace o Dnech otevřených dveří na schůzce výchovných poradců 

v Benešově a Příbrami 

- sledování vývoje prospěchu a výchovných problémů v jednotlivých třídách na 

základě poznatků z pedagogické rady k 1. čtvrtletí 

- individuální vyhodnocení profesních testů pro studenty čtvrtých ročníků - 

prosinec 

- exkurze ČNB, NK  

- kontrola plnění Preventivního plánu a provádění všech výše uvedených 

průběžných činností 

- sledování vývoje prospěchu a výchovných problémů v jednotlivých třídách na 

základě poznatků z pedagogické rady k 1. pololetí 

- spolupráce s PaedDr. Kašparovou na projektu komplexního působení na žáky 

„Sám sebou“ v rámci primární prevence rizikového chování mládeže  
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- besedy se 4. ročníky zaměřená na rozhodování žáků o jejich pomaturitním 

životě – průběžná činnost 

- činnost studentské organizace DOORS – aktivity pro MŠ, ZŠ, SŠ a seniory 

 

 

II. pololetí 

- jednodenní akce projektu „Sám sebou“ 

- lyžařský výcvikový kurz – 1. ročníky, běžkařský výcvikový kurz 2. B, 3. B – 

sportovní management – leden, březen 

- exkurze dle harmonogramu 

-   úklid areálu – dle plánu 

- provádění všech výše uvedených průběžných činností 

- maturitní ples 4. ročníků- 29. 2. 2020 

- sledování vývoje prospěchu a výchovných problémů v jednotlivých třídách na 

základě poznatků z pedagogické rady ke 3. čtvrtletí 

- sportovní soutěže 

- sportovně-turistický kurz pro 3. ročníky, letní výcvikový kurz pro třídu 1. B, 2. 

B – sportovní management  

- školní výlety 

- sledování vývoje prospěchu a výchovných problémů v jednotlivých třídách na 

základě poznatků z pedagogické rady ke 2. pololetí, předat učitelům specifikaci 

jednotlivých vyučovacích oblastí a témat prevence tak, aby je vyučující mohli 

zahrnout do různých částí osnov a učebních plánů pro příští školní rok. 

- zpracování zprávy o prevenci sociálně patologických jevů za školní rok 2019/20 

- činnost studentské organizace DOORS – aktivity pro MŠ, ZŠ, SŠ a seniory 

 

6.3 Mimoškolní akce pořádané domovem mládeže 
 

Ve svém volném čase mohou žáci ubytovaní na domově mládeže bezplatně využívat: 

- tenisové kurty 

- volejbalové hřiště a sportovní halu 

- posilovnu 

- stolní tenis 

- aerobik 
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- počítače – výukové programy, hry, internet 

- televizi a video, UPC 

- společenské hry 

 
Plán akcí žáků ubytovaných na DM ve školním roce 2019/2020 

 
1. ZÁŘÍ 

- vycházka po místních komunikacích Neveklova – orientace ve městě (zdravotní středisko, 

lékárna, Městský úřad, pošta, bankomat, autobusová zastávka, základní obchody, kostely)  

- žáci 1. – 4. ročníku – návrh a plán volnočasových aktivit – jejich příprava 

- úprava růží před DM, pletí záhonů s okrasnými keříky, dosazení nových sazenic 

- keramická příprava – rozvržení do školních měsíců - nápady/modely, hlína + doplňky 

 

2. ŘÍJEN 

- podzimní vycházka do přírody, sběr materiálu k podzimní výzdobě interiéru DM 

- sportovní odpoledne – návštěva Bowlingu v Benešově 

- společně žáci školy a DM na podzimním úklidu – sběr odpadků okolí DM, školy a sportovních 

hřišť 

- využití sportovního vybavení na DM a volné cvičení ve sportovní hale – průběžně celý školní rok 

- JUST – přednáška o imunitě – co lze pro ni udělat + NAHRIN – zdravá výživa s ochutnávkou 

- PV – tvoříme z keramické dílny – modelace ptáčků v pozadí s vánoční tématikou 

 

3. LISTOPAD 

- výroba vánočních ozdob z filcového materiálu 

- společné přípravy k výzdobě Vánoc 

 - Pv – keramika – dozdobení výrobků (ptáčků) před 1. výpalem 

- práce s papírem – vystřihování vánočních motivů k výzdobě oken na DM 

 

4. PROSINEC 

- výzdoba DM zhotovenými vánočními dekoracemi 

- předvánoční divadelní představení ochotníků z Maršovic 

- návštěva v Pečovatelském domě v Neveklově – předání dárků, beseda s obyvateli, přání 

k vánočním svátkům 

- vánoční pečení s žáky – vykrajování vánočních tvarů  

- skupinová ruční modelace vánočního skřítka – z větviček chvojí 

 

5. LEDEN 

- úprava květin, tvarování + ošetření 

- vyhodnocení účasti na aktivitách, vzorné chování a plnění povinností v 1. pololetí školního roku 

- návštěva plaveckého bazénu v Benešově 

- Pv – seznámení s programem „práce s hlínou“ – tvorba ve 2. pololetí šk. roku 

- JUST přednáška – pohybový aparát a doplňky stravy 

- výlet – návštěva Multikina a zhlédnutí filmu – žánr dle výběru žáků 

- úklid vánoční výzdoby 

 

6.  ÚNOR  
- JUST přednáška – IMUNITA (otužování, koupele…) 

- PV keramika – tvoření s velikonoční tématikou – nápady žáků 

- PV a VV – přípravy materiálu k výrobě a výzdobě DM s velikonoční tématikou 

- úklid sněhu, radovánky na sněhu 

- pololetní vyhodnocení třídění odpadů – případné odměny 
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7. BŘEZEN 

- přípravy na velikonoce – výroba velikonočního truhlíku z papírového plata od vajíček, zdobení 

vajíček 

- instalace velikonoční výzdoby v prostorách DM 

- barvení keramiky před 2. výpalem 

- Bowling nebo plavecký bazén Benešov – dle zájmu žáků 

- zorganizován jarní úklid v areálu školy a DM 

 

8. DUBEN 

- vaření a pečení na DM – slané a sladké variace – podle návrhů žáků 

- společný piknik v přírodě 

- rozsazování pokojových květin 

- úprava a pletí růží před DM + společný úklid areálu s žáky ze školy 

- JUST přednáška: ochrana pokožky před slunečním záření + přípravky 

 

9. KVĚTEN 

- návštěva a prohlídka nového atletického areálu v Benešově, možná i návštěva některého ze 

sportovních zařízení 

- prohlídka areálu zámku TLOSKOV a příslušného statku se zvířaty 

- NAHRIN přednáška – zdravě a chutně s firmou JUST - překvapení 

- skupinky + jednotlivci, sportovní aktivity – venkovní hřiště 

 

10. ČERVEN 

- společné posezení na závěr školního roku, zhodnocení výsledků z akcí v průběhu celého školního 

roku 

- místní cukrárna – vyhodnocení aktivit a chování žáků v průběhu šk. roku + případné odměny pro 

vybrané vzorné žáky 
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7. Evaluace a způsob hodnocení efektivity projektu prevence 

rizikových jevů šk. roku 2018/19 
 

Základní údaje 

Výkaz vyplnil:  
Miroslava Hulanová 

IČ organizace:  
68422709 

Název organizace: 
Obchodní akademie Neveklov 

Ředitel/ka (Statutární zástupce): 
Mgr Soňa Veisová 

Adresa: 
Školní 303 

Místo: 
Neveklov 

PSČ: 
25756 

Kraj: 
Středočeský kraj 

Zřizovatel: 
Obec 

Část 1: Škola a její preventivní program 

1) Má vaše škola písemně vytvořený vlastní preventivní program školy? 
Ano 

2) Na základě čeho je preventivní program školy vypracováván? 
- Diskuzí s vedením školy a učitelským sborem 

- Analýzy aktuální situace školy 

- Sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce 

- Šetření/mapování klima školy realizovaného v uplynulém školním roce 

- Evaluací (zhodnocení) jednotlivých realizovaných aktivit v uplynulém školním roce 

3) Identifikovali jste při přípravě preventivního programu školy nějaké specifické 

rizikové faktory vaší školy? 
Ne 

4) Stanovuje preventivní program školy cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, 

dosažitelné, realistické a časově ohraničené? 
Ano 

5) Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole: 
- Výchovný poradce 

- Školní psycholog 
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6) Kolik vyučovacích hodin je za měsíc věnováno třídnickým hodinám v jedné třídě 

(průměrně za celou školu)? 
2 

7) Jaká témata převažují při třídnických hodinách na vaší škole? 
- Řešení provozních záležitostí (kontrola omluvenek, sdělování informací ze strany školy) 

- Práce se vztahy ve třídě (otevřená diskuse o vztazích, řešení problémů mezi žáky) 

- Práce s pravidly a řešení problémů třídy (otevírání témat důležitých pro třídu, vyjasňování 

pravidel chování, péče o individuální spokojenost žáků) 

8) Uveďte počet tříd a žáků vaší školy v jednotlivých ročnících: 

 

 
Počet tříd Počet žáků 

1. ročník SŠ / kvinta 2 35 

2. ročník SŠ / sexta 1 31 

3. ročník SŠ / septima 2 39 

4. ročník SŠ / oktáva 2 27 

 

Část 2: Školní metodik prevence 

1) Kolik let celkem Vy osobně vykonáváte funkci školního metodika prevence? 
7 

2) Zastáváte Vy osobně na vaší škole, mimo školního metodika prevence, také nějaké 

další funkce? 
- Ano, třídní učitel/ka 

Doplňující text: tutor studentské skupiny, koordinátor mezinárodních výměnných pobytů 

3) Máte ukončené akreditované studium k výkonu specializovaných činností pro školní 

metodiky prevence podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.? 
Ano 

4) Poskytuje Vám škola za výkon funkce školního metodika prevence nějaké finanční 

ohodnocení? 
Ano, formou příplatku podle Zákoníku práce ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně 

5) Absolvoval/a jste v posledních třech letech nějaké akreditované vzdělávací kurzy, 

semináře, konference či výcviky k tématu primární prevence rizikového chování (kromě 

specializačního studia)? 
Ano, v celkovém rozsahu do 16 hodin 

6) Máte jako školní metodik prevence externí odbornou supervizi? 
Ne, ale mám o ni zájem 

7) Věnujete se v roli školního metodika prevence následujícím činnostem? Pokud ano, zkuste odhadnout, 

kolik hodin práce průměrně za kalendářní měsíc Vám dané činnosti zaberou. 

 
Počet 

hodin 
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Počet 

hodin 

Koordinace tvorby preventivního programu školy a jeho evaluace 2 

Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na přímé práci se žáky při 

preventivních aktivitách) 
2 

Metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. 1 

Individuální práce s žáky (včetně práce s malými skupinami žáků) s potenciálem k rozvoji rizikového 

chování 
4 

Zajišťování spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, policií, orgány sociálně-právní 

ochrany dětí, nestátními organizacemi působícími v oblasti prevence atd. 
2 

Vedení písemných záznamů všeho druhu 2 

Komunikace se zákonnými zástupci (rodiči) 2 

Účast na pracovních seminářích kraje, obce, PPP atd., setkávání se za účelem metodického vedení ze 

strany pedagogicko-psychologické poradny 
1 

Vzdělávání a rozvoj v oblasti primární prevence rizikového chování 1 

8) Stručně uveďte, co byste aktuálně nejvíce potřeboval/a ke zvýšení kvality vaší práce 

při vykonávání funkce školního metodika prevence: 
Větší prostor pro realizaci preventivních aktivit, např. práce s filmem, mediální výchova. 

 

Část 3: Specifická prevence obsažená ve školním vzdělávacím 

programu 
1) Pokuste se realisticky odhadnout, jaký rozsah specifické prevence je podle plánu obsažen 

ve školním vzdělávacím programu pro jednotlivé ročníky. Cílem je zmapovat reálný stav na 
škole, tj. kolik času učitelé věnují specifické prevenci v rámci výuky. Při stanovování 
rozsahu je vhodná spolupráce s jednotlivými vyučujícími.  
 
Příklad: Velmi často se může aktivita týkat více typů rizikového chování zároveň, v takovém 
případě čas započítejte jen jednou, a to do toho typu rizikového chování, který danou 
aktivitu co nejvíce vystihuje. Vyplňujte pouze v ročnících, které jsou pro vaši školu 
relevantní. Zaokrouhlete údaj na celé číslo.  

2)  

 
1. r. SŠ / 

kvinta 

2. r. SŠ / 

sexta 

3. r. SŠ / 

septima 

4. r. SŠ / 

oktáva 

Prevence šikany a projevů agrese 1 2 2 2 

Prevence kyberšikany 5 4 2 2 

Prevence záškoláctví 1 2 1 1 

Prevence rizikových sportů 3 1 0 1 

Prevence rizikového chování v dopravě 0 0 1 1 

Prevence rasismu a xenofobie 4 1 0 2 

Prevence působení sekt a extrémistických náboženských 

směrů 
0 2 1 0 

Prevence rizikového sexuálního chování 3 3 0 0 

Prevence užívání tabáku 1 0 2 0 

Prevence užívání alkoholu 1 2 0 2 

Prevence užívání dalších návykových látek 1 1 0 3 

Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti 1 1 2 0 
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1. r. SŠ / 

kvinta 

2. r. SŠ / 

sexta 

3. r. SŠ / 

septima 

4. r. SŠ / 

oktáva 

(hazard, počítačové hry apod.) 

Prevence poruch příjmu potravy 2 3 2 2 

Prevence kriminálního chování 1 2 5 1 

 

Část 4: Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních 

aktivitách a programech 

Program 1 - Sám sebou 

1) Název programu: 
Sám sebou 

2) Úroveň programu: 
Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 
Pedagogická, právní a psychologická poradna Dr. Z. Kašparová & Dr. K. Kašpar 

4) Typ poskytovatele programu: 
Jiný typ subjektu 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 
Jinak (prosím, stručně specifikujte) 

Doplňující text: SRPŠ, rodiče žáků, škola 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován, a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto 

programem třídy celkově strávily. 

 

 
Počet tříd Počet hodin 

1. ročník SŠ / kvinta 2 4 

2. ročník SŠ / sexta 1 2 

3. ročník SŠ / septima 2 4 

4. ročník SŠ / oktáva 2 4 
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10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence šikany a projevů agrese 

- Prevence záškoláctví 

- Prevence rizikového chování v dopravě 

- Prevence užívání alkoholu 

- Prevence užívání dalších návykových látek 

- Prevence kriminálního chování 

Program 2 - Branně bezpečnostní den 

1) Název programu: 
Branně bezpečnostní den 

2) Úroveň programu: 
Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 
Složky integrovaného záchranného systému (zdravotníci, policisté) 

4) Typ poskytovatele programu: 
Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace) 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Zážitkový program 

- Nácvik a trénink dovedností 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Velmi spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 
Z rozpočtu školy 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován, a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto 

programem třídy celkově strávily. 

 

 
Počet tříd Počet hodin 

1. ročník SŠ / kvinta 2 8 

2. ročník SŠ / sexta 1 4 

3. ročník SŠ / septima 2 8 

4. ročník SŠ / oktáva 2 8 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence šikany a projevů agrese 

- Prevence kyberšikany 
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- Prevence rizikových sportů 

- Prevence rizikového chování v dopravě 

- Prevence rizikového sexuálního chování 

- Prevence užívání alkoholu 

- Prevence užívání dalších návykových látek 

- Prevence poruch příjmu potravy 

- Prevence kriminálního chování 

 
Program 3 - Rizika návykových látek v dopravě 

1) Název programu: 
Rizika návykových látek v dopravě 

2) Úroveň programu: 
Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 
DEKRA 

4) Typ poskytovatele programu: 
Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace) 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Zážitkový program 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Velmi spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 
Z rozpočtu školy 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován, a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto 

programem třídy celkově strávily. 

 

 
Počet tříd Počet hodin 

1. ročník SŠ / kvinta 2 4 

2. ročník SŠ / sexta 1 2 

3. ročník SŠ / septima 2 4 

4. ročník SŠ / oktáva 2 4 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence rizikového chování v dopravě 
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- Prevence užívání alkoholu 

- Prevence užívání dalších návykových látek 

- Prevence kriminálního chování 

 

Program 4 - Pomáhat a chránit 

1) Název programu: 
Pomáhat a chránit 

2) Úroveň programu: 
Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 
Policie ČR 

4) Typ poskytovatele programu: 
Policie ČR 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 
Z rozpočtu školy 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován, a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto 

programem třídy celkově strávily. 

 

 
Počet tříd Počet hodin 

1. ročník SŠ / kvinta 2 4 

2. ročník SŠ / sexta 1 2 

3. ročník SŠ / septima 2 6 

4. ročník SŠ / oktáva 2 6 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence šikany a projevů agrese 

- Prevence rizikového chování v dopravě 

- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 

- Prevence kriminálního chování 
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Program 5 - Cesta pro praxi 

1) Název programu: 
Cesta pro praxi 

2) Úroveň programu: 
Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 
Komise ekonomických předmětů 

4) Typ poskytovatele programu: 
Škola sama 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Přednáška, prezentace informací 

- Návštěva výstavy či představení, exkurze 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Zážitkový program 

- Nácvik a trénink dovedností 

- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

- Jiné (prosím, doplňte) 

Doplňující text: soutěže v praktických dovednostech - účtování, znalost vyhlášek a norem 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Velmi spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 
Z rozpočtu školy 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován, a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto 

programem třídy celkově strávily. 

 

 
Počet tříd Počet hodin 

1. ročník SŠ / kvinta 2 6 

2. ročník SŠ / sexta 1 4 

3. ročník SŠ / septima 3 16 

4. ročník SŠ / oktáva 2 10 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence záškoláctví 

- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 

- Prevence kriminálního chování 
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Program 6 - Země - naše budoucnost 

1) Název programu: 
Země - naše budoucnost 

2) Úroveň programu: 
Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 
Vyučující odborných předmětů 

4) Typ poskytovatele programu: 
Škola sama 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Interaktivní skupinová diskuse 

- Nácvik a trénink dovedností 

- Jiné (prosím, doplňte) 

Doplňující text: soutěže v praktických dovednostech; ENERSOL, SOČ, DOORS, CSS 

Tloskov 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 
Z rozpočtu školy 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován, a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto 

programem třídy celkově strávily. 

 

 
Počet tříd Počet hodin 

1. ročník SŠ / kvinta 2 4 

2. ročník SŠ / sexta 1 3 

3. ročník SŠ / septima 2 8 

4. ročník SŠ / oktáva 2 8 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence užívání tabáku 

- Prevence užívání alkoholu 

- Prevence užívání dalších návykových látek 

- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 

- Prevence poruch příjmu potravy 
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Program 7 - Sport nás baví 

1) Název programu: 
Sport nás baví 

2) Úroveň programu: 
Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 
Komise tělesné výchovy 

4) Typ poskytovatele programu: 
Škola sama 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Přednáška, prezentace informací 

- Návštěva výstavy či představení, exkurze 

- Zážitkový program 

- Nácvik a trénink dovedností 

- Zapojení vrstevníků podobného věku (tzv. peer prvek) 

- Jiné (prosím, doplňte) 

Doplňující text: sportovní soutěže; sportovně turistické kurzy 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Velmi spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 
Jinak (prosím, stručně specifikujte) 

Doplňující text: žáci; SRPŠ; rozpočet školy 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován, a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto 

programem třídy celkově strávily. 

 

 
Počet tříd Počet hodin 

1. ročník SŠ / kvinta 2 12 

2. ročník SŠ / sexta 1 8 

3. ročník SŠ / septima 2 20 

4. ročník SŠ / oktáva 2 10 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence šikany a projevů agrese 

- Prevence kyberšikany 

- Prevence záškoláctví 
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- Prevence rizikových sportů 

- Prevence rizikového chování v dopravě 

- Prevence rasismu a xenofobie 

- Prevence užívání tabáku 

- Prevence užívání alkoholu 

- Prevence užívání dalších návykových látek 

- Prevence poruch příjmu potravy 

- Prevence kriminálního chování 

 

Program 8 - Úsměv pomáhá 

1) Název programu: 
Úsměv pomáhá 

2) Úroveň programu: 
Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 
DOORS; neziskové organizace 

4) Typ poskytovatele programu: 
Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace) 

5) Je tento preventivní program certifikovaný? 
Ne 

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 
- Přednáška, prezentace informací 

- Návštěva výstavy či představení, exkurze 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Zážitkový program 

- Nácvik a trénink dovedností 

- Zapojení vrstevníků podobného věku (tzv. peer prvek) 

- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

- Jiné (prosím, doplňte) 

Doplňující text: realizace charitativních akcí 

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena? 
Velmi spokojena 

8) Program byl hrazen převážně 
Jinak (prosím, stručně specifikujte) 

Doplňující text: grantové řízení; SRPŠ 

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován, a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto 

programem třídy celkově strávily. 
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Počet tříd Počet hodin 

1. ročník SŠ / kvinta 2 4 

2. ročník SŠ / sexta 1 3 

3. ročník SŠ / septima 2 16 

4. ročník SŠ / oktáva 2 8 

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 
- Prevence šikany a projevů agrese 

- Prevence rasismu a xenofobie 

- Prevence kriminálního chování 

 

Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí pracovníci 

školy 

Aktivita 1 - Plánování koordinace v působení pedagogů při zařazování 

prevence rizikového chování do výuky 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co 

bylo výsledkem). 
Plánování koordinace v působení pedagogů při zařazování prevence rizikového chování do 

výuky  

Cíl: zajistit v oblasti prevence rizikových jevů komplexní a jednotné působení na žáky  

Do procesu výuky bylo nenásilnou formou zařazeno širší spektrum informací; působení na 

žáky probíhalo soustavně, bylo využíváno mezipředmětových vztahů 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
10 

 

Aktivita 2 - Průběžné vyhodnocování prevence rizikového chování ve 

výuce i v rámci mimoškolních aktivit 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co 

bylo výsledkem). 
Průběžné vyhodnocování prevence rizikového chování ve výuce i v rámci mimoškolních 

aktivit  

Cíl: zhodnotit úspěšnost působení ve výuce i v rámci mimoškolních aktivit Pedagogičtí 

pracovníci školy si pomocí informačních schůzek a následných diskusí předávali postřehy a 

zkušenosti, analyzovali chování (zájem o školní práci, docházka do školy, připravenost na 

výuku, komunikativnost žáků, či naopak jejich izolovanost…) žáků.  

Společně stanovovali strategii svého působení. 
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2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
10 

 

Aktivita 4 - Diskuse pedagogických pracovníků na téma rizikového 

chování žáků 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co 

bylo výsledkem). 
Diskuse pedagogických pracovníků na téma rizikového chování žáků  

Cíl: řešit rizikové chování žáků a předcházet možnému rizikovému chování žáků.  

Díky spolupráci všech pracovníků školy se dařilo předcházet rizikovému chování žáků - 

předávání informací, zajištění plnohodnotného využití volného času, rozvoj dovedností, 

podpora sebevědomí žáků 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
20 

Část 6: Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a ostatní 

Aktivita 1 - Poskytování odborných konzultací rodičům žáků 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co 

bylo výsledkem). 
Poskytování odborných konzultací rodičům žáků  

Cíl: podchytit rizikové chování žáků v samotném počátku a vzájemným spolupůsobením jej 

eliminovat  

Byla posílena vzájemná spolupráce školy a rodiny; rizikové chování žáků se objevovalo 

pouze výjimečně.  

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
8 

Aktivita 2 - Řešení vznikajících či probíhajících rizikových jevů 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co 

bylo výsledkem). 
Řešení vznikajících či probíhajících rizikových jevů za přítomnosti rodičů žáka, vedení školy, 

metodika prevence a výchovného poradce  

Cíl: najít optimální řešení vzniklé situace; řešit problémy vzájemným spolupůsobením rodiny 

a školy  
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Vznikající rizikové chování či již vzniklé problémy byly vyřešeny vzájemnou dohodou, byly 

rozděleny kompetence a pravomoci, čímž bylo dosaženo komplexnosti v působení na žáka a 

vyřešení problému. 

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
8 

Aktivita 3 - Pravidelná e-mailová komunikace s rodiči žáků 

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co 

bylo výsledkem). 
Pravidelná e-mailová komunikace s rodiči žáků  

Cíl: informovat rodiče o probíhajících projektech, akcích, ale zejména o cílech výuky; 

informovat rodiče o plánovaných setkáních a nabízených aktivitách  

Bylo dosaženo větší podpory výchovně-vzdělávacího procesu ze strany rodičů; došlo ke 

zlepšení vzájemné komunikace - učitel - rodič  

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě. 
10 

 

Část 7: Výskyt rizikového chování 
1) Do následující tabulky uveďte ke každému jevu počet žáků/studentů vaší školy, u nichž se daný 

problém v průběhu jednoho školního roku objevil či objevuje. 

 

 
1. r. SŠ / 

kvinta 

2. r. SŠ / 

sexta 

3. r. SŠ / 

septima 

4. r. SŠ / 

oktáva 

Špatné vztahy mezi žáky 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 
0 0 0 0 

Vyloučení určitých jedinců z kolektivu, ostrakizace 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 
1 0 0 0 

Případy opakovaného záměrného psychického i fyzického 

ubližování 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 

0 0 0 0 

Případy využití elektronických prostředků (např. mobilní telefon, 

sociální sítě) k opakovanému záměrnému psychickému 

ubližování 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 

0 0 0 0 

Projevy rasismu a xenofobie 

(počet případů, nikoliv počet žáků)  
0 0 0 0 

Závažné přestupky vůči školnímu řádu 

(výskyt u počtu žáků) 
3 1 2 2 

Slovní či fyzické útoky na pracovníky školy 

(výskyt u počtu žáků) 
0 1 1 0 

Záškoláctví 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 

Podezření na skryté záškoláctví (záškoláctví s vědomím rodičů) 

(výskyt u počtu žáků) 
1 2 2 1 
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1. r. SŠ / 

kvinta 

2. r. SŠ / 

sexta 

3. r. SŠ / 

septima 

4. r. SŠ / 

oktáva 

Rizikové chování ve sportu, rizikové pohybové aktivity, 

extrémní sporty atd. 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 

Rizikové chování v dopravě 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 

Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy sexuality 

(výskyt u počtu žáků) 
0 2 0 0 

Poruchy příjmu potravy 

(výskyt u počtu žáků) 
0 1 0 0 

Sebepoškozování a autoagrese 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 

Kriminální chování - přestupky, provinění, trestné činy 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 

Zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 

Užívání* tabáku 

(výskyt u počtu žáků) 

*Pod termín „užívání“ zahrnujeme užití opakované i 

jednorázové, experimentování s látkou atd. 

1 1 0 0 

Užívání* alkoholu 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 

Užívání* konopných látek (např. marihuana, hašiš) 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 

Užívání* dalších návykových látek (např. extáze, pervitin atd.) 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 

Závislostní chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové 

hry apod.) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 

 

Část 8: Vyhodnocení (evaluace) preventivních aktivit školy 

1) Do jaké míry se Vám podařilo naplnit cíle stanovené v preventivním programu školy? 
1 - stanovené cíle se podařilo zcela naplnit 

2) Co se Vám během školního roku v souvislosti s prevencí rizikového chování obzvláště 

podařilo a díky čemu? 
Rizikové chování žáků se objevovalo pouze sporadicky. Díky koordinaci v působení 

pedagogů, DM i rodičovské veřejnosti se dařilo předcházet rizikovému chování či jej vyřešit 

již v prvopočátku. Žáci měli mnoho možností, jak se zapojit do života školy či DM. Díky 

nabízenému velice širokému spektru školních i mimoškolních aktivit se dařilo začleňovat i 

introvertní žáky, podporovat ve všech žácích zdravé sebevědomí a ochotu spolupracovat. 

Díky realizované charitativní činnosti (sbírky...) si žáci uvědomovali sociální různorodost, 

zdravotní hendikepy či generační rozdílnost. Dokázali však tyto jedince (skupiny) 

respektovat, pomoci jim a podpořit je. Mnohé aktivity byly zaměřeny i k sociálním sítím a 

jejich vlivu na jedince. Podařilo se objasňovat, jakým způsobem jsou tato média schopna 

ovlivňovat myšlení a chování lidí  

3) Co byste rádi v souvislosti s prevencí rizikového chování na vaší škole v příštím 

školním roce zlepšili či změnili? 
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Více zapojit veřejnost do odborných seminářů, motivovat rodiče k získávání nových 

informací (sociální sítě, poruchy příjmu potravy, řešení krizových situací, …) 
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Příloha č. 1   -   Seznam základních zákonů a metodických listů 

v oblasti prevence 
 

Oblast primární prevence rizikového chování je v České republice legislativně ošetřena zčásti. 

Jsou definovány povinnosti škol při zajištění bezpečnosti žáků, jsou vymezeny kompetence  

některých aktérů, jsou definovány speciálně kvalifikační podmínky pro činnost školních 

metodiků prevence.  

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je základním legislativním 

dokumentem, který upravuje oblast primární prevence rizikového chování ve školách a 

školských zařízeních, zejména tím, že ukládá povinnost vytvářet podmínky pro zdravý vývoj 

dětí, žáků a studentů a pro předcházení vzniku rizikového chování (zejména § 29).  

Do školského zákona byly v roce 2017 doplněny § 22a a 22b upravující práva a povinnosti 

pedagogických pracovníků a dále § 31 školského zákona o postupu v případě zvláště 

závažných porušení povinností stanovených zákonem. Cílem nové právní úpravy je mimo jiné 

reagovat na některé situace spojené s násilím a šikanou ve školách. Nová právní úprava by tak 

měla zajistit lepší ochranu nejen žáků samotných před fyzickými a psychickými útoky, ale 

také zlepšit ochranu pedagogických pracovníků.  

Prováděcím předpisem tohoto zákona je vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování 

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

předpisů. Tento právní předpis je klíčový, jelikož vymezuje základ systému školské prevence, 

definuje kompetence aktérů primární prevence (školní metodik prevence a metodik prevence 

v pedagogicko-psychologické poradně), ukládá školám za povinnost zpracovávat a 

uskutečňovat preventivní program školy a stanovuje rozsah a standardní činnosti školských 

poradenských zařízení.   

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů se 

zabývá problematikou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (ve 

vztahu k primární prevenci zejména oblast sociálního znevýhodnění).  
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Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, která v § 2 

přímo stanovuje, že školská zařízení pro zájmové vzdělávání uskutečňují zájmové vzdělávání 

i formou činností vedoucích k prevenci rizikového chování dětí, žáků, studentů.  

V roce 2016 byla novelizována vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb 

ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů, která 

specifikovala roli, kompetence a povinnosti školy, školních metodiků prevence a metodiků 

prevence v pedagogicko-psychologických poradnách v oblasti primární prevence rizikového 

chování.   

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů stanovuje pozici metodika prevence v pedagogicko-psychologické 

poradně. V prováděcím předpise, tedy ve vyhlášce č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 

pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny nezbytné kvalifikační předpoklady 

pro výkon specializované činnosti školního metodika prevence.  

Dalším důležitým prováděcím předpisem je Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení 

rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé 

pedagogickopsychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.   

V roce 2017 nebyla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválena zákonná úprava 

kariérního řádu, na který bylo navázané nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, 

přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti 

pedagogických pracovníků. Předmětné nařízení vlády bylo pro oblast primární prevence 

klíčové, protože mělo vést ke snížení přímé pedagogické činnosti školních metodiků 

prevence.  

Zákon č. 109/2002 Sb., o zařízeních ústavní výchovy, ochranné výchovy a zařízeních 

preventivně výchovně péče, ve znění pozdějších předpisů, upravuje oblast preventivně 

výchovné péče. Do analýzy stávajícího právního rámce primární prevence rizikového chování 

je nutné zahrnout i analýzu tohoto zákona, zejména pak se zaměřením na střediska výchovné 

péče, jež mají naplňovat svou preventivně-výchovnou funkci.   

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění 
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pozdějších předpisů, byl v roce 2017 nahrazen zákonem č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví 

před škodlivými účinky návykových látek.  Zákon obsahuje opatření týkající se také škol a 

školských zřízení, kterým i nadále zůstává konzumace alkoholických nápojů a užívání 

tabákových výrobků ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení 

zakázána. V § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb. je dále stanoven zákaz vstupu a 

zdržování se ve školách a školských zařízeních osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu 

nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo 

veřejný pořádek.   

Tato právní úprava se mimo jiné zabývá i testováním dětí - žáků na přítomnost návykových 

látek. Vyplývá z ní, že pedagogický pracovník není definován jako osoba pověřená k 

testování žáků. V zákoně je uvedena pouze osoba pověřená kontrolou osob podle jiného 

právního předpisu.   

Metodické pokyny a doporučení týkající se oblasti primární prevence prošly v období 

20132018 řadou změn. V roce 2016 byl novelizován Metodický pokyn k prevenci a řešení 

šikany ve školách a školských zařízeních, který upřesnil některé nedostatky a nově se 

věnuje i vztahu žáků k učiteli. Dále bylo mezi léty 2013-2018 vytvořeno několik nových 

tematických příloh k Metodickému doporučení k primární prevenci rizikového chování 

u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (např. Domácí násilí, Příslušnost 

k jiným subkulturám, Záškoláctví, Nová náboženská hnutí) a starší přílohy metodického 

doporučení byly aktualizovány. K novelizaci školského zákona byl MŠMT vydán také 

metodický dokument „Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem 

pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka nebo studenta“, která má 

pomoci školám v situacích spojených s násilím a šikanou ve školách a zlepšit ochranu 

pedagogických pracovníků. Z evaluace Národní strategie primární prevence rizikového 

chování na období 2013-2018 vyplývá, že školy řeší velmi často problematiku záškoláctví a s 

ním spojené omlouvání zameškaných hodin, jelikož někteří pediatři odmítají vydat žákům 

potvrzení o nepřítomnosti ve vyučování z důvodu nemoci. MŠMT bude v úzké spolupráci s 

Ministerstvem zdravotnictví pracovat na vyřešení tohoto problému.   
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Příloha č. 2 - Seznam zařízení zabývajících se problematikou primární 

prevence v oblasti sociálně patologických jevů 
 

K – centrum  tel.  317 728 880 

                               317 728 855          fax    317 726 894 

p. Slámová, Máchova 400, Benešov 256 46 

 

 

Poradenství a psychoterapie 
 

PhDr. Alice Pechačová 

Vnoučkova 654, (2.p., městská tržnice), Benešov 

tel. 607 566 550 

 

PhDr. Věra Tawilová 

Malé nám. 1700,  (poliklinika), Benešov 

tel. 317 723 825 

 

PhDr. Karel Kříž 

Malé nám. 1700, (poliklinika), Benešov 

tel. 317 724 135 

 

Petr Odstrčil 

Růžová 510, Příbram VII 

tel. 318 635 738 

 

 

Pedagog. psychol. poradny  
 

Benešov, Černoleská 1997  

tel. 317 722 904 

 

Příbram IV, Pod Šachtami 294 

tel. 318 624 085         fax  318 627 758 

 

 

Linky důvěry 
 

Příbram     tel.  318 631 800 

Vlašim       tel.  317 844 481          

 

Terapeutická komunita 

činnost – dlouhodobá léčba,primární prevence, poradenství, telefonní intervence 

Vlašim, Benešovská 507, 258 01,  tel. 317844482,  608224451 
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2.1 Drogy 
Prev-centrum  -  www.prevcentrum.cz;  tel: 233355459 

Sananim.os  - www.sananim.cz;  tel: 220803130 

K-centrum Benešov  - tel: 317728880 

Drop-in – tel: 271721040 

Rodiče-o.s. (poradna pro rodiny závislých osob) - www.rodice.net; tel: 271726565 

Pedagogická, právní a psychologická poradna - www.pppk.cz; tel:  603294304 

Centrum primární prevence Magdaléna - E-mail: prevence@magdalena-ops.cz; tel: 737284597 

www.prevence-info.cz 

www.drogy-info.cz 

www.odrogach.cz 

www.drogy.net 

www.drogy.net 

 
 

2.2 Domácí násilí  
ROSA - www.rosa-os.cz; tel:  241432466 

Bílý kruh bezpečí - www.donalinka.cz; tel:  251511313 

 
 

2.3 Alkohol  
PL-Bohnice - www.plbohnice.cz; tel:  284016111 

Anonymní alkoholici - www.sweb.cz; tel:  224818247 

www.promilesms.cz 

www.alkoholmetr.cz 

www.alkoholik.cz 

 
 

2.4 Kouření 
K-centrum Benešov – tel: 317728880 

kontakty na Centra pro závislé na tabáku Linka pro odvykání kouření 844 600 500 

www.SLZT.CZ;  Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, 

www.BEZCIGARET.CZ; pořádají programy pro školy  

www.TIPNI-TO.CZ; – webové stránky o kouření pro teenagery  

www.ALIK.CZ; - v rámci internetové poradny jsou zodpovídány i dotazy týkající se kouření, 

průměrný věk návštěvníků webu je dle jejich údajů kolem 12 let  

http://www.prevcentrum.cz/
http://www.sananim.cz/
http://www.rodice.net/
http://www.pppk.cz/
mailto:prevence@magdalena-ops.cz
http://www.prevence-info.cz/
http://www.drogy-info.cz/
http://www.odrogach.cz/
http://www.drogy.net/
http://www.drogy.net/
http://www.rosa-os.cz/
http://www.donalinka.cz/
http://www.plbohnice.cz/
http://www.sweb.cz/
http://www.promilesms.cz/
http://www.alkoholmetr.cz/
http://www.alkoholik.cz/
http://www.slzt.cz/
http://www.bezcigaret.cz/
http://www.tipni-to.cz/
http://www.alik.cz/


44 

 

www.HELP-EU.COM; - projekt EU, který má tři základní témata: prevence kouření, ochrana 

před pasivním kouřením a odvykání, na tomto webu jsou virály a videa, možnosti přidat 

vlastní video či tip  

www.ACCESS-EUROPE.COM; - stránka projektu EU, zaměřeného na léčbu závislosti na 

tabáku u adolescentů  

www.SZU.CZ; - Státní zdravotní ústav, od roku 1996 systematicky sleduje prevalenci kouření 

v populaci, přehledy jsou uvedeny (do místního vyhledávače zadejte „kouření“) 

www.CDC.GOV/TOBACCO/GLOBAL/GYTS/; - Global Youth Tobacco Survey, statistika 

týkající se kouření dětí mládeže z desítek zemí včetně České republiky – možnost 

mezinárodního a regionálního porovnání (anglicky)  

www.TOBACCOFREEKIDS.ORG; - Campaign  for Tobacco-Free Kids, nezisková 

organizace se sídlem ve Washingtonu, nabízí výborné podklady k libovolnému tématu, které 

se týká kouření (anglicky) http://www.espad.org/czechrep - statistické údaje o kouření v ČR  

 
 

2.5 Poruchy příjmu potravy 
Anabell - www.anabell.cz; občanské sdružení ( posta@anabell.cz ) 

Jednotka specializované péče pro PPP PK VFN (Ke Karlovu 11, Praha 2, tel: 224965353) - 

každou 3. středu v měsíci v 14,30  

Klub pro rodiče a blízké osoby (i učitelé, spolužáci) pacientů s PPP Dětská psychiatrická 

klinika (V úvalu 84/1, 15000 Praha 5, tel: 224 433400 bezplatně) 

Krizové centrum RIAPS (Chelčického 39, Praha 3, 222 58 06 97 bezplatně) 

Linky důvěry Síť organizace STOB (redukce nadváhy – programy pro rodiny)  

Fórum zdravé výživy: www.fzv.cz 

 
 

2.6 Šikana a kyberšikana 
Růžová linka - www.ruzovalinka.cz; tel: 272736263 

Linka bezpečí - www.linkabezpeci.cz; tel: 800155555, 116 111 

Společenství proti šikaně - www.sikana.org; 

E-Nebezpeci pro učitele - www.e-nebezpeci.cz; 

Národní centrum bezpečnějšího internetu - www.ncbi.cz; 

Minimalizace šikany - www.minimalizacesikany.cz; 

Internet poradna - www.internetporadna.cz; 

www.horka-linka.cz; přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu internetu 

http://www.help-eu.com/
http://www.access-europe.com/
http://www.szu.cz/
http://www.cdc.gov/TOBACCO/GLOBAL/GYTS/
http://www.tobaccofreekids.org/
http://www.anabell.cz/
http://www.fzv.cz/
http://www.ruzovalinka.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.sikana.org/
http://www.e-nebezpeci.cz/
http://www.ncbi.cz/
http://www.minimalizacesikany.cz/
http://www.internetporadna.cz/
http://www.horka-linka.cz/


45 

 

Poradna E-Bezpeci - poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na Internetu 

-  www.napisnam.cz; 

 

  

2.7 Týrání dětí a domácí násilí (syndrom CAN – syndrom týraného 

dítěte) 
Dětské krizové centrum - www.dkc.cz; tel: 241 484 149 - bezplatně  

Fond ohrožených dětí - www.fod.cz;  

Linka bezpečí - www.linkabezpeci.cz; tel: 800155555, 116 111 

Internetová poradna: problem@ditekrize.cz  

Linka důvěry RIAPS: tel: 222 580 697 bezplatně  , linka@mcssp.cz   

www.capld.cz/linky.php (adresář linek důvěry v celé ČR)  

 
 

2.8 Doprava 
www.ibesip.cz, 

www.cdv.cz, 

www.adiktologie.cz, 

www.uamk-cr.cz 

 
 

2.9 Homofobie 
http://lgbt.poradna-prava.cz/ 

www.stud.cz/  

www.gejt.cz/ 

 
 

2.10 Extremismus 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor speciálního vzdělávání, 

http://www.msmt.cz/ministerstvo; 

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR, http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-

bezpecnostni-politiky.aspx; 

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-

prevence-kriminality.aspx; 

Bezpečnostní komise krajů/města  Ústav pro studium totalitních režimů, http://www.ustrcr.cz; 

Člověk v tísni o. s., http://clovekvtisni.cz/; 

http://www.napisnam.cz/
http://www.dkc.cz/
http://www.fod.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.ibesip.cz/
http://www.cdv.cz/
http://www.adiktologie.cz/
http://www.uamk-cr.cz/
http://lgbt.poradna-prava.cz/
http://www.stud.cz/
http://www.gejt.cz/
http://www.msmt.cz/ministerstvo
http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-bezpecnostni-politiky.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-bezpecnostni-politiky.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-prevence-kriminality.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-prevence-kriminality.aspx
http://www.ustrcr.cz/
http://clovekvtisni.cz/
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Nevládní organizace proti pravicovému a etnickému extremismu, rasismu, a xenofobii:  

Český helsinský výbor, http://www.helcom.cz; 

In-Iustitita, http://www.in-ius.cz; 

Nadace Tolerance a občanská společnost, http://www.ecn.cz/tolerance; 

Asi-Milovaní, http://www.asimilovani.estranky.cz/ 

Lokální iniciativy v některých regionech (např. V Ústí neonacisty nechceme, 

http://www.vustineonacistynechceme.cz/)   

V případě rasistických střetů ve škole vyvolaných jednáním romských žáků (včetně jejich 

rasistického chování) možnost obrátit se na romské poradce, romské organizace (např. 

Romea, http://www.romea.cz; Drom, http://www.drom.cz; případně na neoficiální romské 

autority v lokalitě.   

Proti antisemitismu:  Liga proti antisemitismu, http://antisemitismus.wz.cz; 

Národní památník Terezín, http://www.pamatnik-terezin.cz; 

Židovské muzeum Praha, http://www.jewishmuseum.cz; 

V rámci boje proti levicovému extremismu možnost využití zájmových skupin poškozených 

komunistickým režimem (Konfederace politických vězňů, http://www.kpv-cr.cz)  

Poradenství  proti náboženskému extremismu: http://www.sekty.cz; www.icej.cz 

  

2.11 Záškoláctví, krádeže 

JEDLIČKA, R. A KOL. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha: Themis, 2004. 

JEDLIČKA, R., KOŤA, J. Aktuální problémy výchovy. Praha: Karolinum, 1998. 

JŮVA, V. Základy pedagogiky. Brno: Paido, 2000. 

KŘÍŽ, J. Duševní poruchy a poruchy chování u dětí a mladistvých. 1. vydání. 

JU České Budějovice. 

KYRIACOU, CH. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál, 2004. 

LAZAROVÁ, B. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní 

praxi. 2. vyd. Brno : Paido, 2008.  

MATOUŠEK, O. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2003. 

TRAIN, A.  Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál, 1997. 

VÁGNEROVÁ, M.  Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004.  

 

http://www.helcom.cz/
http://www.in-ius.cz/
http://www.ecn.cz/tolerance
http://www.asimilovani.estranky.cz/
http://www.romea.cz/
http://www.drom.cz/
http://antisemitismus.wz.cz/
http://www.pamatnik-terezin.cz/
http://www.jewishmuseum.cz/
http://www.sekty.cz/
http://www.icej.cz/
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2.12 Krizové situace spojené s ohrožením násilím ve školním 

prostředí, které přichází z vnějšího i vnitřního prostředí 
Ochrana člověka za mimořádných událostí – metodická příručka pro učitele základních 

a středních škol, Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 

Praha 2003, dostupné: www.hzscr.cz 

„Bezpečnostní portál – účinný nástroj edukace první pomoci dětí a mládeže a jejich rodičů 

a pedagogů“ – Interaktivní multimediální příručka první pomoci 2011, dostupná: 

www.zachranny-kruh.cz 

http://www.hzscr.cz/ 

www.zachrannykruh.cz 

http://www.policie.cz/clanek/jak-zajistit-bezpeci-pro-deti-880802.aspx 

www.pokos.army.cz 

2.13 Netolismus 
 http://www.saferinternet.cz/ 

 https://www.hazardni-hrani.cz/ 

 http://www.e-bezpeci.cz/ 

 http://www.nebudobet.cz/ 

 www.poradenskecentrum.cz/pocitacova-zavislost.php 

 NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. 3. aktualizované vyd. Praha: Portál, 2007. 176 

s. ISBN 978-80-7367-267-6. 

 ŠMAHEL, D. Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi. 1. vyd. Praha: Triton, 

2003. 158 s. ISBN 80-7254-360-1. 

 KOPECKÝ, K. Moderní trendy v elektronické komunikaci. 1. vyd. Olomouc: HANEX, 

2007. 100 s. ISBN 978-80-85783-78-0. 

 JIROVSKÝ, V. Kybernetická kriminalita. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 284 s. ISBN 978-

80-247-1561-9. 

 KOPECKÝ, K. – KREJČÍ, V. Rizika virtuální komunikace [online]. 2010. Dostupné z 

WWW: <http://www.prvok.upol.cz/index.php/ke-staeni/cat_view/20_studijni-materialy-

studie-apod>.  

 Stránky Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) při Úřadu 

vlády České republiky, kde nalezneme klíčové národní dokumenty, nejnovější populační 

statistiky  

 http://www.drogy-info.cz/hazardni-hrani-2015/ 

http://www.hzscr.cz/
http://www.zachranny-kruh.cz/
http://www.hzscr.cz/
http://www.zachrannykruh.cz/
http://www.policie.cz/clanek/jak-zajistit-bezpeci-pro-deti-880802.aspx
http://www.pokos.army.cz/
http://www.saferinternet.cz/
https://www.hazardni-hrani.cz/
http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.nebudobet.cz/
http://www.poradenskecentrum.cz/pocitacova-zavislost.php
http://www.prvok.upol.cz/index.php/ke-staeni/cat_view/20_studijni-materialy-studie-apod
http://www.prvok.upol.cz/index.php/ke-staeni/cat_view/20_studijni-materialy-studie-apod
http://www.drogy-info.cz/hazardni-hrani-2015/
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 a mapu pomoci s kontakty na léčebná a preventivní zařízení 

 http://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/ 

 Stránky Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy obsahující metodická doporučení a 

metodické pokyny v oblasti primární prevence rizikového chování schválená vedením 

MŠMT: 

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-

pokyny 

 Doporučené knihy v češtině:  

 Nešpor, K. (2011). Jak překonat hazard. Praha: Portál. 

 Nešpor, K. (2003). Návykové chování a závislost. Praha: Portál. 3.dopl a opravené vydání. 

 Nešpor, K. (2006). Už jsem prohrál dost. Praha, Sportpropag. 

 Prunner, P. (2008). Psychologie gamblerství aneb Sázka na štěstí. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk. 

 Výzkumné instituce věnující se výzkumu hazardního hraní a jeho prevenci (ilustrativní 

výběr): 

 http://psych.upol.cz/ 

 http://www.adiktologie.cz/cz/ 

 http://www.nudz.cz 

 https://www.ntu.ac.uk/staff-profiles/social-sciences/mark-griffiths 

 

 Internetové poradny, svépomocné weby a on-line publikace pro hazardní hráče a jejich 

rodiny (neúplný ilustrativní výběr): 

 www.gambling.podaneruce.cz 

 http://www.drnespor.eu/ 

 http://stopzavislosti.cz/ 

 http://poradna.adiktologie.cz/ 

 http://www.poradenskecentrum.cz/ 

 http://www.magdalena-ops.eu/index.php/o-nas-menu/ke-stazeni/publikace.html 

 http://www.sananim.cz/gambling-ambulance/co-nabizime.html 

 http://pnz.prevent99.cz/sluzby 

http://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://psych.upol.cz/
http://www.adiktologie.cz/cz/
http://www.nudz.cz/
https://www.ntu.ac.uk/staff-profiles/social-sciences/mark-griffiths
http://www.gambling.podaneruce.cz/
http://stopzavislosti.cz/
http://poradna.adiktologie.cz/
http://www.poradenskecentrum.cz/
http://www.magdalena-ops.eu/index.php/o-nas-menu/ke-stazeni/publikace.html
http://www.sananim.cz/gambling-ambulance/co-nabizime.html
http://pnz.prevent99.cz/sluzby
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2.14 Nová náboženská hnutí a příslušnost k subkulturám 
Literatura: 

ALLAN, J. a kol.: Víra a vyznání. Bratislava, 1993.  

BARETT, D. V.: Sekty, kulty, alternativní náboženství. Ivo Železný, 1998. 

ENROTH, R. a kol.: Za novými světy: Průvodce sektami a novými náboženstvími, EELAS, 

1995. 

ERIKSON, E. H.: Dětství a společnost. Argo 2002. 

GOLEMAN, D.: Waking Up – Early Warning Signs for the Detection of Spiritual Blight. 

Elements Book, New York 1988 

HASSAN, S.: Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů. Nakladatelství Tomáše 

Janečka, 1994. 

HORA, L.: Problematika tzv. alternativní religionizity a jejího podílu na formování životní 

orientace mládeže. Karolinum, 1995. 

KOUCKÁ, P.: Proč podléháme sektám?, Psychologie dnes, č. 10, říjen 2007. 

LUŽNÝ, D.: Nová náboženská hnutí. Masarykova univerzita, 1997. 

MIOVSKÝ, M., SKÁCELOVÁ, L. a kol.: Návrh doporučené struktury minimálního 

preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. Klinika adiktologie 

UK 1. LF a VFN, Togga, 2012.  

MISAUEROVÁ, A. a VOJTÍŠEK, Z.: Dětství a sekta, Praha, 2006. 

NOVOTNÝ, A. a VOJTÍŠEK, Z.: Základní orientace v nových náboženských směrech. Oliva, 

1994. 

PORTERFIELDOVÁ, K.: O sektách. NLN, 1997. 

REMEŠ, P.: Nebezpečné virózy. AD, 1992. 

REMEŠ, P.: Mentální programování jako průvodní jev nového sektářství. Religio, 1994. 

ŘÍČAN, P.: Psychologie náboženství, Portál, 2002.  

SEKOT, A.: Sociologie náboženství. Svoboda, 1985. 

SCHAEFER, R. T.: Sociology, McGraw-Hill, New York, 1989 

ŠKVAŘIL, R.: Had leze z díry. Talpress, 1995. 

ŠTAMPACH, O.: Sekty a nová náboženská hnutí. Oliva, 1995. 

VOJTÍŠEK, Z.: Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Portál, 2004. 

VOJTÍŠEK, Z.: Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství. L. Marek, 2005. 

Internetové odkazy: 
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http://sekty-cz.webs.com/problematikasekt.htm 

http://www.sekty.cz/www/index.php 

http://www.prevence-praha.cz/sekty?start=2 

http://cpons.webpark.cz/ 

http://www.kapezet.cz/index.php?object=General&articleId=158&leveMenu=0 

http://www.kapezet.cz/index.php?object=General&articleId=97&leveMenu= 

http://charlijen.net/wp-

content/uploads/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD_a_sekty_v_%C4%8CR.pdf 

 

Smolík, J. Subkultury mládeže, uvedení do problematiky. Grada, Praha 2010. 

Souček, T. a kol. Kmeny. Nakladatelství Biggboss, Praha 2011. 

Marcia, J. Development and Validitation of Ego-Identity Status. Personal and Social 

Psychology Journal, 3, State University of New York, New York, 1966. 

 

2.15 Rizikové sexuální chování 
Ženy a drogy. Praha 15.–16. dubna 2009 (vydalo Občanské sdružení SANANIM) 

Mladiství a drogy. Praha 20.–21. dubna 2010 (vydalo Občanské sdružení SANANIM) 

Sexualita a drogy. Praha 21. března – 1. dubna 2011 (vydalo Občanské sdružení SANANIM) 

K realizaci sexuální výchovy v základní škole: sborník příspěvků z pracovního semináře 

(Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a 

psychologických věd, 2011) 

Sexualita mentálně postižených: sborník materiálů z celostátní konference (Orfeus, Centrum 

denních služeb, 2004) 

Mellan, J. K sexualitě mentálně postižených. In: Mitlöhner, M.: 13. celostátní kongres k 

sexuální výchově v České republice. Sborník referátů. Praha: SPRSV, 2005. 

Internetové odkazy: 

http://planovanirodiny.cz/  

Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz 

Trestní zákoník: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast2h2d1.aspx#par168 

Materiály vypracované Radou Evropy, které by mohly pomoci při zajištění prevence: 

http://www.tadysenedotykej.org/Default_cz.asp 

http://sekty-cz.webs.com/problematikasekt.htm
http://www.sekty.cz/www/index.php
http://www.prevence-praha.cz/sekty?start=2
http://cpons.webpark.cz/
http://www.kapezet.cz/index.php?object=General&articleId=158&leveMenu=0
http://www.kapezet.cz/index.php?object=General&articleId=97&leveMenu
http://charlijen.net/wp-content/uploads/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD_a_sekty_v_%C4%8CR.pdf
http://charlijen.net/wp-content/uploads/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD_a_sekty_v_%C4%8CR.pdf
http://planovanirodiny.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast2h2d1.aspx#par168
http://www.tadysenedotykej.org/Default_cz.asp
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Bakalářská práce o pedofilii, tj. erotické orientaci na nedospělé osoby (děti). Zabývá se 

především těmi pedofilně orientovanými lidmi, kteří nepáchají trestné činy na dítěti či dětech 

a jejichž hlavní problém nespočívá v nutkání k takovým činům. 

Ke stáhnutí na: http://is.muni.cz/th/174448/pedf_b 

http://is.muni.cz/th/174448/pedf_b
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Příloha č. 3 Postup při odhalování a řešení případů šikany 

 

 

Postup při odhalování a řešení případů šikany 

 

 (vnitřní metodický materiál pro pedagogické a nepedagogické pracovníky Obchodní 

akademie Neveklov) 

 

I. CO JE A CO NENÍ ŠIKANA 

Šikana je každé chování splňující tyto znaky: 

 je cílené vůči jedinci nebo skupině žáků (= oběti) 

 jeho záměrem je oběti ohrozit, ponížit či zastrašit 

 je obvykle cílené opakované často dlouhodobé 

 existuje jedinec či skupina, jimž přináší prospěch nebo uspokojení (= agresoři) 

 oběť se mu neumí bránit a dlouhodobě trpí 

 

Šikana tedy není: 

 jednorázová rvačka, nevhodný vtip či konflikt (byť s převahou jedné strany) 

 vyčlenění dítěte z kolektivu, pokud není motivováno snahou ublížit či pobavit na jeho 

úkor 

 

Základní formy: 

 fyzická šikana – bití, vydírání, loupeže, poškozování věcí, sexuální násilí 

 psychická šikana – verbální šikana - nadávky, pomluvy, vyhrožování zesměšňování 

 kyberšikana - zneužití ICT, zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým   

 činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu 

 

Rozhodující pro posouzení, zda jde o šikanu, je subjektivní vnímání agresora a oběti, tedy 

na jedné straně prospěch a potěšení, na druhé rostoucí utrpení.  

Nelze očekávat, že se žáci svěří, to se stává jen výjimečně. Oběť má strach z odplaty, navíc si 

často odmítá připustit závažnost situace i sama před sebou (chce si zachovat důstojnost 

alespoň ve vlastních očích). Podstatnou vlastností šikany je SKRYTOST. Je třeba důsledně 

prověřit informace nezaujatých svědků a také vlastní pozorování a intuici. 
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Příklady přímých znaků šikany (= nutno neprodleně začít řešit) 

Přímé varovné signály šikanování mohou být např.: 

 posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, 

hrubé žerty na jeho účet;   

 kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, 

nebo pohrdavým tónem; 

 nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil; 

 příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným 

tónem; 

 skutečnost, že se žák podřizuje ponižujícím a panovačným příkazům spolužáků; 

 nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k nucení spoluúčasti na 

nich; 

 honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné,  

ale je nápadné, že je oběť neoplácí; 

 rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout; 

 žák se snaží bránit cestou zvýšené agrese, podrážděnosti, odmlouvání učitelům apod. 

 

Nepřímé varovné signály šikanování mohou být např.: 

 žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády; 

 při týmových sportech bývá jedinec volen do družstva mezi posledními; 

 při přestávkách vyhledává blízkost učitelů; 

 má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený; 

 působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči; 

 stává se uzavřeným; 

 jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje; 

 jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené; 

 zašpiněný nebo poškozený oděv; 

 stále postrádá nějaké své věci; 

 odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy; 

 mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy; 

 začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole; 
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 odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. 

 

Rodiče žáků by si měli všímat především těchto možných signálů šikanování: 

 za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi; 

 dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.; 

 dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem; 

 nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá 

odchod z domova, případně je na něm možno pozorovat i strach; 

 ztráta chuti k jídlu; 

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

dovoz či odvoz autem; 

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

svačinu); 

 usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!"; 

 dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně; 

 dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad;   

 zmínky o možné sebevraždě; 

 odmítá svěřit se s tím, co ho trápí; 

 dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že 

je ztratilo), případně doma krade peníze; 

 dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí; 

 dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná 

projevuje i zlobu vůči rodičům; 

 dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat 

doma; 

 své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace  

s teploměrem apod.); 

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

Intenzita šikany, není-li řešena, se časem stupňuje. Obvykle teprve po určité době (mohou 

to být dny, ale i měsíce a roky) dosahuje nebezpečných až kriminálních rozměrů (výbuchy 

šikany – vážná zranění, vážná psychická poškození, smrt). 

Naše cíle jsou: 

 snažit se vytvořit prostředí, omezující vznik šikany (prevence) 

 přesto být ve střehu a odhalit počínající šikanu dříve, než se plně rozvine 
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 vhodnými prostředky zamezit jejímu dalšímu trvání – každý případ vyžaduje  

       specifické řešení! 

 

 

II. PREVENCE ŠIKANY 

 

Každý pedagog je odpovědný za vytvoření zdravého klimatu třídy. Nepedagogičtí pracovníci 

mají důležitou úlohu v odhalování násilí. Jedná se zejména o tyto činnosti: 

 podporovat rozvíjení pozitivních vztahů mezi žáky,  

 vést žáky k sebedůvěře, přiměřenému sebevědomí a odpovědnosti za své konání,  

 jednat se žáky jako s partnery, stanovit jasná demokratická pravidla komunikace, 

 bez výjimky respektovat práva žáků, zároveň vést k plnění povinností 

 udržovat ovzduší důvěry mezi žáky a pracovníky školy, 

 v kritických situacích dát jasně najevo, že toto chování je špatné a nelze je tolerovat,  

 myslet však přitom také na svou vlastní bezpečnost, tedy nestat se sám terčem  

útoku, 

 nebýt lhostejný k projevům agresivity, a to i v případě, že nejsem právě pověřen 

dozorem 

 informovat žáky, ale i rodiče, na koho se obrátit při problémech – třídní učitel, školní 

schránka důvěry, výchovný poradce, vedení školy, linka důvěry… 

 snažit se mít přehled o vzájemných vztazích mezi žáky ve třídě i mimo ni 

 

 

III. POSTUP PŘI PODEZŘENÍ NA ŠIKANU 

 

Je důležité dodržet pořadí těchto kroků, žádný nevynechat (pokud je v některém z kroků 

podezření vyvráceno, další už pochopitelně nenásledují): 

1) Konfrontovat svá podezření s dalšími kolegy, nezapomenout na třídního učitele, a to 

i případně na předchozího. 

2) Co nejdříve oznámit své podezření vedení školy, metodikovi prevence, výchovnému 

poradci, konzultovat další postup. Dohodnout se, kdo povede další vyšetřování (měl 

by to být člověk znalý problematiky, konkrétní situace). Případně přizvat psychologa. 
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3) Mezi čtyřma očima a bez zbytečného šíření „poplašných“ zpráv vyslechnout více 

nezaujatých svědků – spolužáků. Důležité věci si zapisovat. (nahrávat), porovnávat, 

věnovat pozornost nesrovnalostem v čase a v místech. 

4) Spojit se s rodiči případné oběti, konzultovat výskyt nepřímých znaků šikany. 

Poprosit je o spolupráci. 

5) Teprve nyní vyslechnout oběť – citlivě, zcela diskrétně, zaručit bezpečí a důvěrnost 

informací. Vše zapisovat. Tento pohovor musí provádět osoba, které oběť důvěřuje! 

6) Vyslechnout agresory – nečekaně je překvapit, znemožnit domluvu výpovědí, mezi 

čtyřma očima. Je-li pachatelů více, soustředit se na rozpory ve výpovědích. Vytipovat 

nejslabší článek, dovést k přiznání či vzájemnému obviňování. 

7) Požádat o svolání výchovné komise (vedení školy, výchovný poradce, metodik 

prevence. Třídní učitel, případně další učitelé, školní psycholog nebo psycholog 

z pedagogicko-psychologické poradny). Ta na základě shromážděných informací 

posoudí, zda se jedná o šikanu a jaký stupeň závažnosti, navrhne další postup vůči 

obětem, agresorům i třídě jako celku. Potrestání agresorů je individuální a závisí na 

věku, intenzitě šikany a na tom, zda se jednalo o první případ nebo recidivu. 

8) Individuálně pozvat k jednání rodiče agresorů, seznámit se situací, sdělit jim 

navrhovaná opatření (zdůraznit možnost nápravy a podpořit dokončení jejich 

středního vzdělání, protože ti, co ukončí vzdělání dřív, jsou nejčastěji budoucími 

delikventy) a požádat je o spolupráci. Pokud odmítají, zvážit oznámení orgánům 

sociálněprávní ochrany a Policii ČR. V otázce trestů nepřistupovat na kompromisy ani 

na tzv. nepřípustnost dvojího trestu – jednak řeší věc policie a jednak ředitel školy 

podle školního řádu, jako jednoznačné rychlé vyjádření odmítnutí takového násilného 

chování ve škole. 

9) Pozvat rodiče obětí, seznámit se situací, domluvit se na opatřeních (terapie, 

osobnostní výcvik, organizační opatření apod.). Odmítají-li spolupracovat, zvážit 

oznámení orgánům sociálněprávní ochrany. 

10) Teprve nyní rozebrat situaci před třídou (vynechat případné citlivé detaily), 

prodiskutovat, vysvětlit nebezpečnost a důsledky šikany, oznámit potrestání viníků. 

Třídu nadále pozorně sledovat! 

11) 11. Pokud se situace řeší odchodem některých žáků ze školy, měl by odejít agresor, a 

nikoli oběť. 
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Při náhlém výbuchu násilí vůči oběti je samozřejmě nutno postupovat 

odlišně – jednat rázně, okamžitě zajistit ochranu oběti a izolovat agresory (i 

vzájemně - kvůli možnosti domluvit si křivou výpověď), vyslechnout oběť i 

svědky mezi čtyřma očima, ale bez zbytečného utajování, oznámit věc vedení 

školy atd. 

 

Čeho se určitě vyvarovat! 

V počáteční fázi vyšetřování zásadně neřešit před celou třídou nebo větší skupinou žáků 

(obrovská, ale častá chyba – žáci jako svědci často nerozlišují mezi tím, co prožili, a co znají 

z doslechu, navíc je oběť zastrašena a agresor má čas se připravit). 

Zásadně odmítat konfrontaci obětí a agresorů nebo jejich rodičů (budou se jí dožadovat!). 

Brát v úvahu, že agresoři zdůvodňují své chování přijatelnými nebo dokonce ušlechtilými cíly 

(„on pořád všechny provokuje“ apod.). Nepodlehnout jednostrannému nazírání, snažit se o 

objektivitu. 

Cítím-li osobní antipatii k některému z účastníků, nedovolit, aby ovlivnila mé stanovisko! 

 

Nápravná opatření 

1) Škola má k dispozici pro zastavení násilí agresorů běžná, ale i mimořádná nápravná 

opatření: 

 výchovná opatření (napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy; 

podmíněné vyloučení a vyloučení ze školy – nelze použít v případě žáka, který plní 

povinnou školní docházku); 

 snížení známky z chování; 

 převedení do jiné třídy, pracovní či výchovné skupiny (je třeba individuálně posoudit 

efektivitu tohoto opatření, aby nedošlo k přesunutí šikany do nového prostředí a 

podmínek); 

 vyloučení ze školy při opakování násilí po rozhodnutí výchovné komise – nelze použít 

v případě žáka, který plní povinnou školní docházku;  

 ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení 

střediska výchovné péče, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt 

žáka v diagnostickém ústavu; 
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 ředitel školy podá návrh orgánu sociálně-právní ochrany dítěte k zahájení práce s 

rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní 

výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu; 

 škola umožní agresorovi individuální výchovný plán. 

 

2) Doporučeno je dále pracovat s agresorem (vedení k náhledu na vlastní chování, motivy 

apod.) i s obětí šikany. V případě potřeby doporučit zákonnému zástupci péči dítěte v PPP, 

SVP nebo jiných odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů, 

případně převedení do jiné třídy.  

 

3) Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je 

nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina či 

menšina) apod. 
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Příloha č. 4 Krizový plán řešení rizikového chování 
 

1. V případě výskytu rizikového chování je třeba vždy informovat ředitelku školy (v   

       době její nepřítomnosti zástupkyni ředitelky) 

2. Další postup je řešen ve spolupráci – vedení školy, metodik prevence rizikových jevů,  

      výchovný poradce, třídní učitel 

3. V případě nutnosti je informována Policie ČR, případně OSPOD – vedení školy 

4. Jsou zajištěny důkazy o rizikovém chování – třídní učitel, metodik prevence 

5. Jsou vyslechnuti svědci rizikového chování – třídní učitel, metodik prevence,   

      výchovný poradce 

6. Jsou informování další vyučující – vedení školy 

7. Je svolána výchovná komise, tj. jsou informováni zákonní zástupci žáka – vedení  

       školy, třídní učitel, metodik prevence, výchovný poradce 

8. Je vytvořen návrh řešení – metodik prevence, výchovný poradce po konzultaci  

      s vedením školy, případně Policií ČR, OSPODem 

9. Je vytvořen zápis z jednání zúčastněných stran - zapisovatel 

10. Zúčastněné strany svým podpisem stvrdí souhlas s řešením 

11. Vždy je třeba postupovat profesionálně – viz Postup při odhalování  a řešení šikany 
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Příloha č. 5 Informace pro rodiče 
 

Vážení rodiče,  

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. 

Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. 

Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a 

účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. 

Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o 

pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, 

bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele 

školy). Využít lze také naši e-schránku důvěry, která je k dispozici ve škole. Kontaktní 

mailové adresy: oa@oaneveklov.cz; hulanova@oaneveklov.cz  

Škola je rovněž zapojena do projektu MŠMT Nenech to být. Pokud kdokoli (rodič/student) 

vyplní nahlášení na webu (Nenech to být), registrované osobě (registrovaným osobám) přijde 

již konkrétní e-mail s upozorněním a škola začíná problém řešit. 

Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit. 

 

Užitečné webové odkazy  

Web Minimalizace šikany, www.minimalizacesikany.cz  (poradna, publikace, letáky ke 

stažení apod.)  

Společenství proti šikaně, www.sikana.org   

https://www.hazardni-hrani.cz/ 

Internet poradna, www.internetporadna.cz  

Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz   

Veřejný ochránce práv, www.ochrance.cz.   

Amnesty International ČR, www.amnesty.cz  

E-Nebezpeci pro učitele, www.e-nebezpeci.cz   

Národní centrum bezpečnějšího internetu, www.ncbi.cz   

Portál E-Bezpečí, www.e-bezpeci.cz  

Online poradna projektu E-Bezpečí, www.napisnam.cz   

Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu 

internetu, www.Horka-linka.cz   

mailto:oa@oaneveklov.cz
mailto:hulanova@oaneveklov.cz
https://nntb.cz/rodic
https://nntb.cz/student
https://nntb.cz/
http://www.minimalizacesikany.cz/
http://www.sikana.org/
https://www.hazardni-hrani.cz/
http://www.internetporadna.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.ochrance.cz/
http://www.amnesty.cz/
http://www.e-nebezpeci.cz/
http://www.ncbi.cz/
http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.napisnam.cz/
http://www.horka-linka.cz/
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Vyhledávací aplikace certifikovaných primárně preventivních programů také v oblasti šikany: 

http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/poskytovatele  

 

 

http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/poskytovatele
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Příloha č. 6 – Metodická doporučení MŠMT 
 

Na stránkách MŠMT, v sekci prevence rizikových jevů jsou pedagogům i veřejnosti 

k dispozici metodické materiály: 

 

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve 

školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)  

Cílem metodického pokynu je pomoci porozumět školám a školským zařízením (dále jen 

„školám“) fenoménu šikany, možnostem, jak mu předcházet a jak na něj efektivně reagovat, 

pokud k jeho výskytu dojde.  

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k  

prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) naleznete 

zde: Metodický_pokyn_2016.pdf  

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument 

MŠMT č.j.: 21291/2010-28)  

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci 

rizikového chování u dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) ve školách a školských zařízeních 

vymezuje aktuální terminologii, která je v souladu s terminologií v zemích EU a začlenění 

prevence do školního vzdělávacího programu a školního řádu, popisuje jednotlivé instituce v 

systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka, definuje školní preventivní program, 

doporučuje postupy škol a školských zařízení při výskytu rizikových forem chování dětí a 

mládeže.  

Materiál a jednotlivé přílohy naleznete zde:  

Metodicke_doporuceni_uvodni_cast.doc (128,00 KB) Navykove_latky.docx 

Priloha_2_Rizikove_chovani_v_doprave.doc (69,50 KB) 

Priloha_3_poruchy_prijmu_potravy.doc (66,50 KB) Alkohol - příloha.doc.docx 

Priloha_5_Syndrom_CAN.doc (72,50 KB) Priloha_6_Skolni_sikanovani.doc (156,00 KB) 

Priloha_c._7_Kybersikana_d.docx (76,16 KB) Priloha_8_Homofobie.doc (79,00 KB) 

Priloha_9_Extremismus_rasismus_xenoffobie_antisemitismus.doc (72,50 KB) 

Priloha_c._10_Vandalismus.docx (46,97 KB) Priloha_c._11_Zaskolactvi.docx (63,36 KB) 

Priloha_12_Kradeze.doc (80,00 KB) Tabák.docx 

Priloha_14_Krizove_situace_spojene_s_nasilim.doc (142,00 KB) Priloha_15_Netolismus.doc 

(74,50 KB) Priloha_16_Sebeposkozovani.doc (106,00 KB) 

Priloha_17_Nova_nabozenska_hnuti.doc (141,50 KB) 
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Priloha_18_Riziikove_sexualni_chovani.doc (149,50 KB) 

Priloha_19_Prislusnost_k_subkulturam.doc (96,50 KB)  

Priloha_20_Domaci_nasili.doc (128,00 KB)  

Priloha_21_hazardni_hrani.docx (58,26 KB)  

Příloha 22: Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s 

PAS ve školách a školských zařízeních.pdf,  

Formulář_Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s 

PAS.docx,  

Formulář_Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s 

PAS.pdf  

 


