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1. Úvod 
 

Problematika rizikového chování dětí je celospolečenským problémem. Zneužívání 

drog, záškoláctví, kyberšikana a další sociálně patologické jevy se mohou dotknout i dětí, 

které navštěvují naši školu. 

 Je proto nezbytné zahájit a realizovat program primární prevence právě v průběhu 

základní školní docházky. Preventivní program naší školy je zaměřen na všechny věkové 

kategorie žáků, především pak na žáky ve věku 12 až 15 let. 

 Program vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a 

mládeže na období 2013-2018 a je zaměřen na prevenci záškoláctví, násilí, šikany, 

vandalismu, závislostí, kriminálního chování, rasismu a xenofobie a dalších sociálně 

patologických jevů. 

 

2. Charakteristika školy 

 
2.1. Základní údaje o škole 
 

název školy Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice 

adresa školy Žižkova 866, 508 01, Hořice, okres Jičín 

právní forma příspěvková organizace 

identifikátor školy 600092470 

vedení školy ředitel: Mgr. Jan Sezima 

zástupce ředitele: Mgr. Lada Štěpánková 

kontakt tel.:  493 623 109 

e-mail: zs.daliborka@seznam.cz 

www.nadaliborce.cz 

 

 Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice je plně organizovaná základní škola s 

právní subjektivitou a od 1. 1. 2003 je příspěvkovou organizací. Škola poskytuje základní 

vzdělání podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Devět let pro život. 

Je rozdělena na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a 

druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Součástí školy je školní družina, mateřská škola a 

školní jídelna - výdejna. 

 Výuka probíhá ve dvou budovách - v hlavní budově Žižkova č. p. 866 (základní škola) a v 

budově Žižkova č. p. 811 (mateřská škola). V hlavní budově je celkem 15 učeben, z toho 13 

slouží jako kmenové a zároveň i jako odborné učebny, 1 učebna slouží školní družině a pro 

potřeby nápravy poruch učení, jedna učebna PC a odborná učebna přírodopisu a určená 

půleným hodinám matematiky, jazyků, dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, vlastivědy a 

přírodovědy. K dispozici je rovněž žákovská knihovna, kterou lze využít i jako relaxační 

místnost. V přízemí hlavní budovy je žákovská kuchyň a tělocvična. 

 Ve dvoře hlavní budovy je hřiště s povrchem upraveným pro míčové hry a konstrukcemi na 

košíkovou, běžecká dráha (škvára), pískové doskočiště. Před hlavní budovou je umístěn stůl 

na stolní tenis. Žáci mají možnost navštěvovat při školní tělesné výchově hřiště Gymnázia, 

SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice a Sportovního zařízení města Hořice. 
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 Školní družina využívá školní byt, který byl zrekonstruován právě pro její účely, využívá též 

dvě učebny v přístavbě budovy. 

 Za školou se nacházejí Smetanovy sady, které mohou žáci navštěvovat v době osobního 

volna nebo při společných akcích. Blízkost tohoto parku poskytuje optimální podmínky pro 

naplňování vzdělávací oblasti člověk a příroda. Přírodní areál má také bohaté relaxační 

využití. 

 Ve školním roce 2017/2018 má škola 13 tříd s 258 žáky (na l. stupni 8 tříd se 159 žáky, na 2. 

stupni 5 tříd s 99 žáky). Na škole pracují 3 oddělení školní družiny s celkovým počtem 69 

žáků. Činnost družiny byla organizována v určených prostorách. 

Údaje k 30. 9. 2017: 

 

Součást školy Počet tříd / oddělení Počet dětí / žáků Počet dětí / žáků na třídu Celkem 

1. stupeň ZŠ 8 159 19,87 258 

2. stupeň ZŠ 5 99 19,80 

Školní družina 3 78 26 78 

Mateřská škola 2 52 26 52 

Celkem 18    

 

 

2.2. Školní vzdělávací program 

 

Název školního vzdělávacího programu: 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Motivační název programu: „DEVĚT LET PRO ŽIVOT“ 

3. Východiska preventivního programu školy (dále jen PPŠ) 

 
3.1. Legislativní rámec 
 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních. 

 

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Na Daliborce, Hořice. 

 

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018. 

 

Metodické doporučení k prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních, MŠMT č. j. 21291/2010-28. 
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Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování 

mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 21149/2016. 

Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 

prevenci a postihu záškoláctví č. j. 10 194/2002-14, Věstník MŠMT sešit 3/2002. 

 

Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při 

vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané – MŠMT 

Čj.: 25 884/2003-24. 

 

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a 

Školských zařízeních, č. j. MŠMT – 22294/2013-1. 

 

Zákon č. 65/2017 Sb 65/2017 Sb., O ochraně zdraví před škodlivými účinky 

 

Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, 

č. j.: 14 423/99-22 (Věstník MŠMT sešit 5/1999). 

 

Internetové stránky – www.prevence-info.cz, www.e-bezpeci.cz, www.safarinternet.cz, 

www.minimalizacesikany.cz, www.seznamsebezpecne.cz, www.odrogach.cz. 

 

3.2. Vstupní informace 
 

Vstupní informace získáváme: 

- zhodnocením uplynulého školního roku (výroční zpráva, zpráva metodičky prevence a 

výchovné poradkyně) 

- informacemi od žáků a učitelů 

- dotazníkovým šetřením, anketami 

- spoluprací s rodiči 

- spoluprací s dalšími organizacemi a úřady 

- prostřednictvím školního parlamentu 

- prostřednictvím schránky důvěry 

 

3.3. Vybrané sociálně patologické jevy 
 

Na základě získaných informací jsme se pro tento školní rok zaměřili na tyto sociálně 

patologické jevy: 
-  záškoláctví  

- šikanování, vandalismus a další formy násilného chování 

- virtuální drogy (počítače, televize, video, mobilní telefony) 

- drogové závislosti, alkoholismus a kouření 

- rasismus, intolerance a antisemitismus 
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4. Cíle preventivního programu školy 

 

4.1. Dlouhodobé cíle 

- působit na žáky po celou dobu jejich docházky a pokusit se snížit riziko jejich zasažení 

sociálně patologickými jevy 

- vést děti ke zdravému sebevědomí, správnému sebehodnocení a poznání sebe sama 

- učit je slušně a beze strachu vyjádřit svůj názor 

- vést je ke slušnému chování a vzájemné pomoci 

- nabídnout žákům smysluplně trávit svůj volný čas a vést je ke zdravému životnímu 

stylu 
- rozvíjet spolupráci s rodiči 

- rozvíjet spolupráci s odborníky 

- podporovat informovanost a spolupráci mezi členy pedagogického sboru 

 

4.2. Krátkodobé cíle 

 - každodenním výchovným působením všech pracovníků školy ovlivňovat žáky v oblasti 

rizikového chování 

- zapojit všechny pedagogy do systému prevence – plně podpořit DVPP v této oblasti, 

pravidelně je informovat a seznamovat s novými přístupy v problematice rizikového chování 

 

- zlepšit vrstevnické vztahy v třídním kolektivu 

- snížit výskyt záškoláctví 

- zvýšit informovanost žáků a rodičů 

- pokračovat ve spolupráci s rodiči 

- pokračovat ve spolupráci s ostatními pedagogy a s odborníky 

- prezentovat činnost nového školního metodika prevence na webových stránkách školy 

 

4.3. Cílové skupiny 

a) žáci a žákyně - schopnost řešit problémy, případně schopnost vyhledat pomoc 

   - zlepšit svůj životní styl směrem ke zdravému životnímu stylu 

   - vyhnout se užívání návykových látek 

b) pedagogický sbor – podpořit další vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování 

c) rodiče – vyvážit a zlepšit komunikaci se školou 

 

5. Školní metodička prevence jako součást týmu 
 

5.1. Preventivní tým školy 
 

Metodička prevence je na naší škole součástí poradenského týmu. 

Preventivní tým školy tvoří ředitel školy, zástupce ředitele, školní metodička prevence a 

výchovná poradkyně. 

Rodiče i vyučující jsou seznámeni s PPŠ, který je uložen na webových stránkách školy. 
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5.2. Školní metodička prevence 
 

- sestavuje a dohlíží na realizaci PPŠ 

- je členkou preventivního týmu 

- koordinuje aktivity při řešení problémů jí příslušejících ve spolupráci s třídními učiteli a 

vedením školy 

- úzce spolupracuje s rodiči 

- spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Jičíně, okresním metodikem 

prevence a dalšími úřady a institucemi 

- shromažďuje odbornou literaturu, metodické materiály a vzdělávací filmy 

- podílí se na dotazníkovém šetření 

 

5.3. Vedení školy 
 

- metodička prevence seznámí vedení školy s PPŠ (září 2017) a průběžně ho informuje o 

jednotlivých akcích a případech 

- vedení školy umožní účast metodičky, výchovné poradkyně a dalších pedagogů na 

vzdělávacích akcích souvisejících s prevencí rizikového chování 

 

6. Realizace preventivního programu školy 
 

6.1. Rozvržení aktivit do jednotlivých ročníků 
 

1. ročník 
Výživa a naše zdraví – stravovací návyky, hygiena. Ovoce do škol. 

Využívání volného času – zájmové kroužky, pobyt na čerstvém vzduchu. 

Styk s cizími osobami (nabízení bonbónů, apod.). 

Dopravní výchova – cesta do školy, dopravní značky.  

Rodinné vztahy – přátelství, důvěra, úcta, sebeúcta.  

Zdravý režim žáka. Co se smí, nesmí – dodržování pravidel chování.  

 

2. ročník 
Využívání volného času – zájmové kroužky, nebezpečí počítačových her, televize 

Vlastní bezpečnost – modelové situace.  

Co se smí, nesmí – dodržování pravidel chování.  

Naše zdraví, správná výživa – stravovací návyky, hygiena. Ovoce do škol. 

Mezilidské vztahy – šikana (důvěra dětí v učitele). 

Dopravní výchova – cesta do školy, dopravní značky, cyklista. 

Nebezpečí – nouzová telefonní čísla, zajištění pomoci. 

Náš domov. Styk s cizími lidmi. 

Pocit sounáležitosti (kolektiv třídy), empatie, sebehodnocení, vzájemná pomoc. 

 

3. ročník 
Náš domov. Styk s cizími lidmi. Kamarádství. Pocit sounáležitosti (kolektiv třídy. Pomoc slabším.  

Výživa a naše zdraví – stravovací návyky, hygiena. Ovoce do škol. 

Návykové látky – alkohol, tabák a jejich vliv na organismus, vedlejší účinky.  

Využívání volného času – zájmové kroužky.   

Naše zdraví – kondice, tělesný pohyb, pobyt na čerstvém vzduchu. 

Zásady společenského chování – návštěva kulturních představení. 

Dopravní výchova – efektivní využití volného času, pravidla silničního provozu. 
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Ochrana životního prostředí – Den Země. 

Důležitá telefonní čísla. 

Školní parlament – pravidelné schůzky.  

 

4. ročník 
Bezpečnost při styku s cizími lidmi. Důvěra v učitele. 

Zdraví žáků, správná výživa – stravovací návyky, hygiena. Ovoce do škol.  

Poučení žáků o bezpečnosti – experimenty s alkoholem a tabákovými výrobky. Prevence kouření. 

Dopravní výchova – dopravní hřiště, jízda na kole, pravidla silničního provozu.  

Ochrana životního prostředí – Den Země. 

Zásady společenského chování – návštěva kulturních představení, společenské chování. 

Život člověka – důležitá telefonní čísla (linka důvěry). 

Zdravý životní styl, pracovní režim, význam kroužků, zapojení do sportovních oddílů.  

Škola v přírodě – upevnění kolektivu, hry a pohyb v přírodě. 

Závislost na automatech, počítačových hrách – hodiny informatiky. 

Reprezentace školy na sportovních soutěžích. 

Školní parlament – pravidelné schůzky.  

 

5. ročník 
Bezpečnost při styku s cizími lidmi – modelové situace, komunikace, důvěra v učitele.  

Zdravý režim žáka. Ovoce do škol. 

Návykové látky – nikotin, alkohol, drogy, omamné látky. Umění odmítnout. 

Důležitá telefonní čísla. První pomoc. 

Prevence proti kouření – pobyt venku, volnočasové aktivity. 

Zásady společenského chování – návštěva kulturních představení. 

Šikana. Umět se svěřit.  

Ochrana životního prostředí – Den Země.   

Reprezentace školy na sportovních soutěžích. 

Školní parlament – pravidelné schůzky. 
Nebezpečí internetu. Kyberšikana – hodiny informatiky. 

 

6. ročník 
Pocit sounáležitosti (kolektiv třídy), empatie, sebehodnocení, vzájemná pomoc. 

Vztahy v rodině, party, nutnost kontroly ze strany rodičů. 

Zdravý způsob života- škodlivé vlivy prostředí na zdraví. První pomoc. Ovoce do škol. 

Naše město - možnosti využití volného času. 

Nízkoprahový klub Hořice – exkurze. 

Zásady společenského chování – návštěva kulturních představení. 

Reprezentace školy na sportovních soutěžích. 
Důležitá telefonní čísla, zneužívání tísňových linek. Nebezpečí úrazů u dětí. 

Školní parlament – pravidelné schůzky. 

Nebezpečí internetu. Kyberšikana – hodiny informatiky. 

 

7. ročník 
Zájmová činnost. Volný čas dětí. 

Projekty v rámci výchovy ke zdraví. Ovoce do škol. 

Prevence zneužívání návykových látek. Centra odborné pomoci. 

Zdravý způsob života- škodlivé vlivy prostředí na zdraví. Nebezpečí úrazů u dětí. Odpovědnost za 

své zdraví. První pomoc. 

Vliv stravování na zdraví, stravovací návyky. 

Prevence sexuálního zneužití. 

Osobní bezpečí, šikana, deviantní osoby, asociální chování. 



9 

 

Zásady společenského chování – pravidelná návštěva kulturních představení. 

Školní parlament – pravidelné schůzky.  
 

8. ročník 
Duševní a tělesné zdraví (život bez závislosti). Volný čas dětí. 

Člověk a zdravý způsob života. Škodlivost kouření, alkoholu na zdraví člověka. 

Vliv výživy a způsobu stravování na zdravotní stav lidí. Ovoce do škol. 

Dospívání, partnerství. 

Sexuální výchova – prostituce, pornografie, deviantní chování. 

Prevence a zneužívání návykových látek. Rodina a drogy, pomoc při problému s návykovými 

látkami. Nebezpečí náboženských sekt.  

Osobní bezpečí, šikana, agrese, pobyt v různém prostředí. 

Bezpečnostně právní akademie, Malé Svatoňovice – beseda na téma trestní odpovědnosti. 

Školní parlament – pravidelné schůzky. 

 

9. ročník 
Zájmová činnost. Ovoce do škol. 

Profesní orientace. Úřad práce v Jičíně – profesní orientace. 

Občanská společnost – protispolečenské jevy. 

Občan a právní vztahy. 

Sexuální násilí, trestní odpovědnost PČR. 

Prevence zneužívání návykových látek – současný stav, toxikománie, nácvik technik odmítání 

toxických látek. 

Výživa a budování osobního životního stylu. Projekty v rámci výchovy ke zdraví. 

Pomoc člověku v nouzi. 

Drogy a otravné látky, léky. 

Chování v případech obecného ohrožení.  

Webinář o HIV.  
Školní parlament – pravidelné schůzky. 
Bezpečnostně právní akademie, Malé Svatoňovice – beseda na téma trestní odpovědnosti. 

 

6.2. Další společné aktivity pro žáky v rámci PPŠ 
 

Školní parlament. 

Pravidelná návštěva divadelních představení (Klicperovo divadlo v Hradci Králové, Státní 

opera Praha). 

Výlety a exkurze. Třídní výlety zaměřeny na turistiku. 

Jednorázové sportovní a kulturní akce. 

Olympiády (vyučující jednotlivých předmětů). Předmětové exkurze. 

Školní knihovna. 

Informační nástěnky (vedení školy, výchovná poradkyně, preventista, učitelé, žáci). 

Den Země. (všichni). 

Integrace dětí s různými poruchami do třídního kolektivu. 

Využití počítačové učebny. Využití kuchyňky. Ovoce do škol. 

Třídění odpadů. 

Výuka hudební výchovy (průběžně koncerty pro žáky a rodiče). Výzdoba školy a výtvarné 

soutěže. 

Výroba předmětů na vánoční a velikonoční výstavu, vánoční zpívání (učitelé prvního stupně). 

Výuka plavání (vyučující 1. st.). 

Využití prostor školy v době přestávek (školní hřiště, stoly na stolní tenis před školou). 

Charitativní akce. 
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Akce ŠD – hry, soutěže, výtvarné dílny, besedy. 

Vítání prvňáčků a tradiční rozloučení s žáky devátých tříd. 

Prezentace školy v různých mediích. 

Akce pro stmelení školního kolektivu – nocování ve škole. 

Besedy s Policí ČR. 

Etická výchova. 

První pomoc. 

Většina akcí se plánuje konkrétně až během školního roku, kdy se využívají i nové nabídky. 

 

6.3. Formy práce s dětmi 
Začlenění preventivních témat do výuky a využití mimoškolních akcí k utužení třídního 

kolektivu. 

Důležitou roli sehrávají také individuální rozhovory s dětmi, skupinová práce, sociální hry, 

ankety, referáty. Ve škole je pro žáky připravena schránka důvěry. 

Dle potřeby probíhají ve třídách třídnické chvilky, které slouží k řešení problémů v kolektivu.  

 

 

7. Spolupráce s třídními učiteli a vyučujícími 
 

 

Prevence rizikového chování je součástí RVP (rámcového vzdělávacího programu), potažmo 

ŠVP, a je zahrnuta do schválených standardů základního vzdělávání. Je třeba, aby aspekty 

preventivního působení byly mezipředmětově koordinovány. 

  

Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech: 

- Výchova ke zdraví 

- Výchova k občanství 

- Přírodopis 

- Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda 

- Hudební a výtvarná výchova 

- Český jazyk a literatura 

- Tělesná výchova 

 

 

používané metody: 

- výklad (informace) 

- skupinová práce ve třídě 

- samostatná práce (výtvarné práce, koláže, slohové práce na určené téma, vyhledávání 

informací z tisku, z TV, z internetu …) 

- sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru, 

- diskuze, přednášky, besedy s pozvanými odborníky 

- učitelé tělesné výchovy využijí všech možností k aktivnímu sportování (tělocvična, bazén, 

sokolovna, sportovní hala, školní hřiště, stoly na stolní tenis, pořádání lyžařského kurzu) a při 

hrách budou klást důraz na osvojování principů tolerance, spolupráce a fair play 

třídní učitelé 

 

- organizují pravidelné třídnické chvilky 
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- zajišťují příjemné a podnětné prostředí ve třídách 

- využívají nový metodický materiál pro práci s třídním kolektivem 

 (časopis Prevence, Rodina a škola, dotazníky, propagační materiály, vzdělávací filmy, 

odbornou literaturu) 

- spolupracují s metodičkou a výchovnou poradkyní 

- účastní se vzdělávacích akcí školy 

 

8. Spolupráce s rodiči 
 

Učitel je v kontaktu s rodiči nejen při výchovně vzdělávacích problémech, ale vždy, když je o 

to požádán. Spolupráce s rodiči se realizuje prostřednictvím rodičovských schůzek - dvakrát 

ročně. 

Každý vyučující v případě potřeby nabízí rodičům konzultace mimo rozsah pravidelných 

schůzek. 

Prostřednictvím elektronické žákovské knížky získává zákonný zástupce informace o 

prospěchu a chování svého dítěte. Na webových stránkách školy sleduje rodič průběh třídních 

aktivit a zároveň má možnost získat celkový přehled o akcích pořádaných školou. 

Škola také pořádá „Dny otevřených dveří“ a využívá pomoc rodičů při organizování 

některých školních akcí. 

 

9. Spolupráce s jinými organizacemi a odborníky 
 

Škola nejčastěji spolupracuje s těmito organizacemi: 

 

- Pedagogicko-psychologickou poradou Královéhradeckého kraje (pracoviště Jičín, Hradec 

Králové, Chlumec nad Cidlinou) a okresním metodikem prevence v Jičíně 

 

- Městským úřadem Hořice (OSPOD) 

- Policií ČR (obvodní oddělení  Jičín a Hořice) 

- Městskou policií Hořice 

- Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a krajskou školskou metodičkou prevence 

- hořickým nízkoprahovým klubem POHODA, který usiluje o zlepšení života dětí a mládeže 

v našem městě a okolí, provozuje terénní sociální práci a realizuje programy primární 

prevence rizikového chování 

Školní metodička pravidelně sleduje stránky Krajského úřadu (http://www.kr-

kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=155), stránky PPP v Jičíně a časopis prevence. 

Zároveň úzce spolupracuje se školními metodiky dalších základních a středních škol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=155
http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=155
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10. Důležitá telefonní čísla 
 

 adresa telefon kontaktní osoba 

Zdravotnická záchranná služba  

 

155  

Linka bezpečí  116 111  

Dětské krizové centrum 

 

Non-stop linka 

 

241 484 149  

Policie ČR tísňová linka 158  

Obvodní oddělení Hořice Jiřího z Poděbrad 

158 

508 01, Hořice 

974 533 701  

Městská policie Hořice J. z Poděbrad 226 

508 01, Hořice 

737 445 336 

(24 hodin) 

Stanislav Nosek 

 

Hasiči 

 

tísňová linka 150 

950 510 386 

 

Oddělení péče o rodinu Hořice 

 

kurátor pro děti a mládež 

 J. z Poděbrad 342 

50801, Hořice 

492 105 472 

 

492 105 471 

Eva Pavlová 

vedoucí odd. 

Helena Chýlová 

PPP JIČÍN Fortuna 39 

506 01, Jičín 

493533505  A. Chudobová 

ředitelka 

739 293 882 

Okresní metodik prevence Fortuna 39 

506 01, Jičín 

 Mgr. Luboš Toman 

775 222 047 

Rodinná terapie a poskytování 

individuální a párové 

psychoterapie. 

Kavčí plácek 

121/1 

Hradec králové 

605 714 948 MUDr. Lubomír Hadaš 

Dětský diagnostický ústav se 

střediskem výchovné péče 

Říčařova 277, 

Hradec Králové, 

495 211 809, 

737 819 317 

 

SVP „Návrat“- Brandlova 112, 

Hradec Králové 

495 541 374,  

739 401 363 

 

Toxikologie Praha Na Bojišti 1, 

120 00 Praha 2 

224 919 293 

224 914 570 

nepřetržitý provoz 

infolinka 

Léčebna pro návyková 

onemocnění Nechanice 

Nechanice 495 800 951  
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Linka ztracené dítě  116 000  

 

Bezplatné informace o HIV/AIDS  800 144 444  

 

11. Nespecifická prevence 
 

Žáci naší školy se účastní mnoha organizovaných mimoškolních aktivit - ZUŠ, DDM, RDS, 

sportovní oddíly, skaut. Škola vytváří prostor pro prezentaci těchto organizací. 

 

12. Měření efektivity programu 

 

Efektivita předkládaného programu bude zjišťována v průběhu celého školního roku 

následujícími způsoby: 

         dotazníkovým šetřením 

         sociometrickým šetřením /v případě potřeby/ 

         rozhovory s rodiči na třídních schůzkách 

         diskuzí na pedagogických radách a schůzkách preventivního týmu 

         zasedáním školního parlamentu 

         rozhovory s třídními učiteli po třídnických hodinách. 

 

Výsledky tohoto hodnocení budou použity při sestavení nového minimálního 

preventivního programu pro příští školní rok. 

 

Supervize programu - vedení školy, školní metodik prevence, výchovná poradkyně, okresní 

metodik prevence 

 

 

13. Závěr 
 

 
Preventivní plán školy bude pravidelně kontrolován a vyhodnocován ředitelem školy. 

Jednotlivé aktivity budou předneseny a plánovány na pedagogických radách, popřípadě 

řešeny s konkrétními třídními učiteli. 

 

 

 

Minimální preventivní program sepsala:    Mgr. Šárka Válková 

metodička prevence 
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14. Přílohy 
 

I. Školní program proti šikaně 
 

Cíl programu 

 Vytvořit ve škole bezpečné prostředí. 

 Vytvořit dobré sociální klima. 

 Podporovat pozitivní vztahy mezi žáky navzájem a mezi žáky a učiteli. 

  

Preventivní opatření 

 Školní řád (zahrnuje prvky proti šikanování - sankce). 

 Školní schránka důvěry. 

 Dohledy vyučujících. 

 Práce třídních učitelů s kolektivem (třídnické hodiny). 

 Práce třídních učitelů s jednotlivými žáky (individuální rozhovory). 

 Spolupráce s odborníky. 

 Aktivní činnost školního metodika prevence na škole. 

 Aktivní přístup vyučujících při řešení šikany. 

 Informovat žáky i rodiče na koho se obrátit v případě potřeby- třídní učitel, školní 

metodik prevence, výchovná poradkyně, vedení školy. 

 Vést žáky k sebedůvěře a budovat u nich zdravé sebevědomí. 

 Rozvíjet vzájemný respekt mezi dětmi. 

 
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašit žáka, 

případně skupinu žáků. Jde o cílené a opakované fyzické či psychické útoky na jedince, kteří 

se neumí nebo nemohou bránit. 

 

Podoby šikany: 

fyzická: bití, vydírání, loupeže, poškozování věcí 

slovní:  nadávky, urážky, pomluvy, vyhrožování, ponižování, hanlivé obrázky 

nepřímá: přihlížení a podpora šikany, záměrné přehlížení a ignorování žáka či skupiny 

žáků 

kyberšikana: útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých a nepravdivých 

materiálů na internetové stránky 

                                                                                 

sexuální zneužívání a obtěžování, nemístné narážky, fyzické kontakty, intimní projevy 
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Při šikaně spolupracuje: školní metodik prevence s vedením školy, výchovným poradcem, 

třídním učitelem, se školským poradenským zařízením, školním psychologem, pediatrem. 

 

Přímé a nepřímé znaky šikanování 

Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.: 

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

 Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními. 

 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. 

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

 Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost nově příchozím žákům. 

Rodiče žáků by si měli všímat především těchto možných příznaků 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. Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno i 

pozorovat strach. 

 Ztráta chuti k jídlu. 

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

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 je trápí. 

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

je ztratilo), případně doma krade peníze. 

 Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí. 

 Dítě je neobvykle, nečekaně 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. 



16 

 

 Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem 

apod.). 

 Dítě se vyhýbá docházce do školy. 

 Dítě se zdržuje doma častěji než mělo ve zvyku. 

 

Přímé znaky šikanování mohou být například: 

 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 jim podřizuje. 

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

 

 

Devět kroků při řešení počáteční šikany 

(s níž se ve své praxi setkáte nejpravděpodobněji) 

 

Schéma první pomoci: 

1. Odhad závažnosti onemocnění skupiny a rozpoznání zda nejde o neobvyklou formu 

šikanování 

 zjišťujeme prostřednictvím rozhovoru s informátory a obětí 

 nesmí docházet k přímé konfrontaci pachatele a oběti 

 

2. Rozhovor s informátory a obětí 

 po rozhovoru s informátorem následuje rozhovor s obětí (ne s podezřelými pachateli) 

 při rozhovoru s obětí je důležité, aby o tom nevěděli ostatní žáci (je potřeba ochránit ji 

před možnou pomstou agresorů) 

 

3. Nalezení vhodných svědků 

 vytipovat členy skupiny, kteří budou pravdivě vypovídat (vybrat žáky, kteří s obětí 

sympatizují, kamarádí s ní, nebo ji alespoň neodmítají, žáky nezávislé na agresorech, 

kteří nepřijímají normy šikanování) 

 

4. Individuální, případně i konfrontační rozhovory se svědky 

 rozhovory zorganizovat tak, aby o nich druzí nevěděli 

 vyskytnou-li se těžkosti, lze uskutečnit doplňující a zpřesňující rozhovory nebo 

konfrontaci dvou svědků 



17 

 

Vážnou chybou je společné vyšetřování svědků a agresorů. Zásadní chybou je 

konfrontace oběti a agresorů.  

 

5. Ochrana oběti 

 

6. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi 

 je to poslední krok ve vyšetřování 

 dokud nemáme shromážděné důkazy, nemá smysl vést tento rozhovor 

 cílem je agresory okamžitě zastavit a ochránit oběť, ale i je samotné před následky 

jejich činů 

 

7. Výchovná komise 

 v rámci společného setkání pedagogů a žáka-agresora i jeho rodičů se rozhoduje o 

výchovných opatřeních, zdokumentování případu 

 

8. Rozhovor s rodiči oběti 

 rodiče je třeba informovat o zjištěních a závěrech školy a domluvit se na dalších 

opatřeních, popř. nabídnout odbornou pomoc 

 

9. Práce s celou třídou 

 

Řešení pokročilé šikany 

 

1. Záchrana oběti. 

2. Zabránit agresorům v domluvě jak vypovídat. 

3. Nahlášení Policii ČR, případně informovat OSPOD, PPP. 

4. Vlastní šetření, návrhy (řeší příslušná mimoškolní instituce ve spolupráci s preventivním 

týmem školy) 

6. Školní metodik prevence zdokumentuje celý případ. 

 

II. Krizový plán 
 

1. Koho kontaktovat: 

 

Záchranná služba: 155 

Policie ČR: 158  

Linka bezpečí: 800 155 155 
Dětské krizové centrum 420 241 480 511 

 
 • vedení školy: Mgr. Jan Sezima: 491 101 645 

Mgr. Lada Štěpánková: 491 101 645 

 

- školní metodička prevence Mgr. Šárka Válková: 491101 645 

- výchovná poradkyně Mgr. Markéta Dvořáková: 491 101 645 

- školník M. Kulhánek:731 585 848 
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• OSPOD Hořice - p. Chýlová: 492 105 471 

• Policie ČR 

Obvodní oddělení Hořice: 974 533 701 

Městská policie Hořice: 737 445 336 

• PPP Jičín: 493 533 505 

 

 

2. Doporučené postupy v konkrétních situacích 

 

Bezprostřední ohrožení života 

  1. Poskytnout první pomoc 

  2. Zavolat záchrannou službu: 155 

  3. Informovat vedení školy 

  4. Informovat zákonné zástupce 

 

Konzumace alkoholu 

1. Alkohol žákovi odebrat a zabránit v další konzumaci. 

2. V případě ohrožení na životě a zdraví zajistit nezbytnou pomoc a přivolat lékařskou 

službu. 

3. Nález nebo požití je oznámeno vedení školy. 

4. Nález uložit u vedení školy.  

5. Sepsat záznam o nálezu. 

6. Informovat zákonného zástupce. 

7. Není-li zákonný zástupce dostupný, vyrozumět OSPOD. 

8. V závažných případech (s ohledem na věk, chování žáka, opakované jednání) 

informovat OSPOD i po bezproblémovém kontaktování zákonného zástupce. 

9. Vyvodit kázeňská opatření stanovené školním řádem. 

10. Se žákem bude nadále pracovat školní metodička prevence, popř. nabídne 

zákonným zástupcům další odbornou pomoc. 

 

Omamné a psychotropní látky 

1. Látku žákovi odebrat a zabránit další konzumaci. 

2. V případě ohrožení na životě a zdraví zajistit nezbytnou pomoc a přivolat lékařskou 

službu. 

3. Nález nebo požití je oznámeno vedení školy. 

4. Nález uložit u vedení školy. 

5. Sepsat záznam o nálezu. 

6. Informovat Policii ČR. 

7. Informovat zákonného zástupce. 

8. Informovat OSPOD. 

9. Vyvodit kázeňská opatření stanovené školním řádem. 

10. Se žákem bude nadále pracovat školní metodička prevence, popř. nabídne 

zákonným zástupcům další odbornou pomoc. 

 

Konzumace tabákových výrobků ve škole 

1. Tabákový výrobek žákovi odebrat a zabránit v další konzumaci. 

2. V případě ohrožení na životě a zdraví zajistit nezbytnou pomoc a přivolat lékařskou 

službu. 

3. Nález oznámit vedení školy. 
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4. Nález uložit u vedení školy. 

5. Sepsat záznam o nálezu. 

6. Informovat zákonného zástupce. 

7. Vyvodit kázeňská opatření stanovené školním řádem. 

8. Se žákem bude nadále pracovat školní metodička prevence, popř. nabídne 

zákonným zástupcům další odbornou pomoc. 

9. V případě opakování bude informován OSPOD. 

 

O šetřených událostech sepište stručným záznam a předejte ho metodikovi prevence, 

který jej uloží do své agendy. 

V záznamu uveďte jméno žáka, datum šetření události a zjištěné okolnosti (kupř. místo 

a čas nálezu omamné látky, konzumace tabákového výrobku apod.). 

Zápis by měl být doplněn podpisem žáka, popř. poznámkou, že podpis záznamu omítá. 

 

Záškoláctví 

Při neomluvené a zvýšené omluvené nepřítomnosti žáka ve škole informuje třídní učitel 

vedení školy a metodičku prevence. 

1. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným 

zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván 

doporučeným dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho 

nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce 

žáka s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z 

pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem. Zákonný 

zástupce zápis podepíše a obdrží kopii zápisu. Případné odmítnutí podpisu nebo převzetí 

zápisu zákonným zástupcem se to do zápisu zaznamená. 

 2. Při počtu nad 10 neomluvených hodin svolá ředitel výchovnou komisi, které se 

účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, školní metodik prevence, výchovný 

poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Pozvání zákonných zástupců na 

jednání výchovné komise se provádí doporučeným dopisem. O průběhu a závěrech jednání se 

provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu 

zákonnými zástupci se v zápisu zaznamená. Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu. 

3. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, zašle ředitel školy 

bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací 

povinnost vychází z platné právní úpravy. 

 

Podezření na syndrom CAN 

1. Zachycení varovných signálů. 

2. Rozhovor s dítětem. 

3. Informovat vedení školy a sepsat krátký zápis. 

4. V případě, že násilí na dítěti není pácháno doma, uvědomit zákonné zástupce. 

5. Informovat OSPOD, Policii ČR. 

6. Se žákem bude nadále pracovat školní metodička prevence, popř. nabídne zákonným 

zástupcům další odbornou pomoc. 
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Krádeže 

 

1. Za zcizené věci odpovídá škola pouze v případě, že byly uloženy na místě k tomu určeném. 

2. Vyučující po poradě s vedením školy rozhodne o dalším postupu, sepsání zápisu. 

3. V případě škody většího rozsahu bude škola informovat Policii ČR. 

4. Informovat zákonného zástupce. 

5. Vyvodit kázeňská opatření stanovené školním řádem. 

6. Se žákem bude nadále pracovat školní metodička prevence, popř. nabídne zákonným 

zástupcům další odbornou pomoc. 

 

Vandalismus 

 

1. Náhrada úmyslně způsobené škody bude vymáhána na zákonných zástupcích, je jim dána 

možnost škodu na vlastní náklady odstranit nebo jinak nahradit, případně vzniklou škodu 

uhradit. 

2. Se žákem bude nadále pracovat školní metodička prevence, popř. nabídne zákonným 

zástupcům další odbornou pomoc. 


