
 Stránka 1 
 
 

ZŠ a MŠ Velká Polom, Opavská 350, příspěvková organizace, 

Velká Polom, 74764 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie primární prevence 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dokument je platný od 1. 9. 2015 a je součástí Školního vzdělávacího program 



 Stránka 2 
 
 

Škola pro všechny. 

. 

 

Obsah 

 

 

 

 

 

 

 
1. Úvod………………………………………………………………….......3 

2. Primární prevence rizikovému chování…………………………………..3 

3. Charakteristika školy……………………………………………………..3 

4. Analýza současného stavu ve škole………………………………………4 

5. Cíle Strategie primární prevence…………………………………………4 

5.1. Krátkodobé cíle………………………………………………………4 

5.2. Střednědobé cíle……………………………………………………...4 

5.3. Dlouhodobé cíle……………………………………………………...4 

6. Realizace Strategie primární prevence……………………………………5 

6.1. Zaměstnanci školy……………………………………………………5 

6.2. Žáci…………………………………………………………………...6 

6.3. Rodiče………………………………………………………………...6 

6.4. Spolupráce s odborníky a institucemi………………………………...6 

7. Rozvoj klíčových kompetencí žáků……………………………………….6 

8. Výchovné a vzdělávací strategie……………………………………..........7 

9. Tematické bloky ve výuce…………………………………………….......8 

10. Školní akce a projekty podporující prevenci rizikového chování………..15 

11. Legislativa………………………………………………………………..17 

12. Program proti šikanování 2015/16……………………………………….20 

13. Minimální preventivní program………………………………………….26 

 

 

 



 Stránka 3 
 
 

 
Úvod 

 
Dokument Strategie primární prevence vychází z Metodického doporučení MŠMT ČR 

k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských 

zařízeních, č.j. 21291/2010-28; z Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách 

a školských zařízeních, č.j. MŠMT – 22294/2013-1; a dále ze Školní preventivní strategie 

2009 – 2013. 

 

Cílem programu je výchova a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu, vytváření zdravého 

sociálního prostředí pro žáky i pedagogy, seznamování žáků s riziky užívání návykových 

látek a rizikového chování.  

 

Na realizaci MPP se podílejí všichni pedagogiční pracovníci školy. MPP je částečně zahrnut 

do vyučovacích předmětů, které souvisejí s danou problematikou; podle ŠVP (RVP ZV 

č.j.31504/2004-22 ve znění pozdější úpravy č. j. 15523/2007-22 a RVP GV č.j.12858/2007-

2). 

 

Školní metodik prevence: Mgr. Renáta Bittová 

Výchovný poradce: Mgr. Libuše Galová 

 

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Olivka 

 

 

1. Primární prevence rizikového chování 

 
Primární prevence rizikového chování žáků je zaměřena na: 

 

a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: 

 

- záškoláctví; 

- šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus; 

- kriminalita, delikvence;  

- užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen 

a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním 

návykových látek ; 

- závislost na politickém a náboženském extremismu ; 

- netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) ; 

 

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: 

 

- domácího násilí; 

- týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání; 

- ohrožování mravní výchovy mládeže; 

- poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). 
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2. Charakteristika školy 

 
Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, Opavská 350, příspěvková organizace, je 

vesnická škola pro žáky 1. až 9. třídy a je spádovou školou i pro děti z okolních vesnic – 

z Hrabyně, Dolní Lhoty, Budišovic, Zátiší. Zřizovatelem školy je obec Velká Polom. Škola je 

umístěna uprostřed vesnice, vedle mateřské školky a rybníka, nedaleko autobusové zastávky. 

Do budovy školy není umožněn bezbariérový přístup, ale uvnitř školy mají vozíčkáři k 

dispozici plošinu pro zvládnutí schodů, ovšem za pomoci asistentek. Škola umožňuje 

vzdělávání žákům s lehkou mentální retardací, těžkou mentální retardací i s tělesným 

postižením, a to na základě individuálních vzdělávacích plánů.  

Ve školním roce 2015/2016 do školy dochází nebo dojíždí celkem 350 žáků. První stupeň 

navštěvuje 201 žáků, druhý stupeň navštěvuje 149 žáků většinou z Velké Polomi, Horní 

Lhoty a Dolní Lhoty. Pět žáků zapsaných v naší škole žije v zahraničí. 

 

 

3. Analýza současného stavu ve škole 

 
Vzhledem k tomu, že se jedná o menší vesnickou školu, občas řešíme problémy nevhodného 

chování ke spolužákům a k zaměstnancům školy, náznaky šikany, mentální anorexii, 

sebepoškozování, sklony k vandalismu. Jedná se ovšem pouze o ojedinělé případy. Dbáme na 

zdravý životní styl a prevenci rizikového sexuálního chování. Učíme žáky, jak předcházet 

úrazům doma, při sportu, ve škole a venku na ulici či v dopravě.  

 

 

4. Cíle Strategie primární prevence 

 
5.1 Krátkodobé cíle 

 

- vyhledávat ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky 

jednotlivce nebo skupiny ohrožené rizikovým chováním a zajistit v konkrétních 

případech pomoc (agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, 

antisemitismus, extremismus, rasismus  a xenofobie, homofobie, záškoláctví, 

závislostní chování a užívání návykových látek, netolismus, gambling, rizikové sporty 

a rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, negativní působení sekt, 

sexuální rizikové chování); 
- minimalizace výskytu rizikového chování;  

- předávat žákům informace týkající se rizikového chování - zvýšit odolnost žáků vůči 

rizikovému chování; 

- učit žáky asertivně odmítat návykové látky a drogy; 

- učit žáky předcházet projevům názorové netolerance; 

- rozpoznání vztahových problémů ve třídě;  

- vytvořit ve škole klidnou, přátelskou atmosféru, získat si důvěru žáků; 

- vést žáky ke zdravému životnímu stylu;  

- učit žáky, jak správně využívat volný čas; 

- učit žáky umět řešit různé problémy; 

- učit žáky znát zásady slušného chování; 
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- učit žáky znát svá práva a povinnosti; 

- práce třídních učitelů s třídním kolektivem takovým způsobem, aby žáci pochopili 

význam zdravé komunikace vzájemně mezi sebou i ve vztahu učitel – žák (třídnické 

hodiny) ; 

- zajištění včasné intervence při zjištění akutního problému třídy nebo jednotlivců 

(vztahové problémy ve třídě, neochota přijmout stanovené podmínky a pravidla, 

školní řád); 

- zajištění prožitkových programů nejen pro třídní kolektivy zasažené projevy 

rizikového chování;  

- vytváření dalších příležitostí k mezitřídní komunikaci. 

 

5.2 Střednědobé cíle 

 
- všestranný rozvoj osobnosti žáka (kompetence, znalosti, dovednosti) ; 

- osvojování si zdravých postojů a hodnotových systémů žáky; 

- naučit se rozpoznat negativní jevy, umět jim čelit, oddálit kontakt s návykovými 

látkami; 

- nebát se komunikovat, umět vyjádřit svůj názor, umět řešit problém; 

- poznat determinanty zdraví a uplatňovat zdravý životní styl; 

- vytvářet pozitivní vztahy a hodnoty; 

- zachovat a nadále rozvíjet další aktivity školy (školní kroužky, školní akce, dny 

otevřených dvěří, lyžařské a sportovní kurzy, vědomostní olympiády, koncerty, 

exkurze). 

 

5.3 Dlouhodobé cíle 

 
- výchova a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu; 
- podpora kvalitních volnočasových aktivit; 
- vytváření zdravého a bezpečného prostředí ve škole; 
- vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole; 
- realizace občanské, právní a etické výchovy, vytváření postojů, hodnot; 
- vytvoření stálého a trvale fungujícího kanálu s uvedením přímých kontaktů a odkazů 

na další spolupracující instituce (web, školní nástěnky). 
 

 

5. Realizace Strategie primární prevence 

 
6.1 Zaměstnanci školy 

 

- všichni zaměstnanci školy jsou povinni poskytnout žákovi pomoc a ochranu v případě, 
že jsou o to žákem požádáni; 

- všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni poskytnout základní poradenskou pomoc, 
specifickou pomoc poskytuje zejména třídní učitel, výchovný poradce, metodik 

prevence; 
- třídní učitelé diagnostikují a hlásí žáky ohrožené rizikovám chováním, budou jim 

věnovat společně s výchovným poradcem a školním metodikem prevence (ŠMP) 

individuální péči, popř. doporučí k vyšetření nebo konzultaci u odborníka; 
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- plní dílčí úkoly zadané ŠMP vztahující se k realizaci prevence patologických jevů; 
- jsou informováni na poradách/ prostřednictvím emailů o důležitých skutečnostech 

týkajících se prevence patologických jevů. 
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6.2 Žáci  

 
- informace o činnosti ŠMP, možnost konzultace kdykoliv po individuální domluvě; 

- schránka důvěry; 

- poradenství – odkaz na odborníky a instituce, které se zabývají řešením konkrétních 

problémů. 

 

6.3 Rodiče 

 

 seznámení se s činností školního metodika prevence (kontakt, konzultační hodiny, 

oblast řešených problémů prevence, spolupráce, návrhy a podněty ke zkvalitnění 

prevence ve škole, možnost konzultace kdykoliv po individuální domluvě) ; 

 možnost získání informací ohledně prevence ve škole rovněž na webových stránkách 
školy; 

 prezentace na Dni otevřených dveří. 
 
6.4 Spolupráce s odborníky a institucemi 

 
Mgr. Andrea Matějková 

Krajská školská koordinátorka prevence rizikového chování při odboru školství, mládeže 

a sportu, KÚ MSK 

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, 28.října 117, Ostrava, 70218 

Tel: 595 622 337 

www.kr-moravskoslezsky.cz 

 

Mgr. Kateřina Ciklová 

Metodik prevence v Pedagogicko – psychologické poradně 

17. listopadu 1123, Ostrava – Poruba, 70800 

Tel: 553 810 768 

 

Městská policie Ostrava – Stacionární centrum prevence v ostravě – Hrabůvce 

Alberta Kučery 31 

Tel: 595 781 324 

e-mail: prevence@mpostrava.cz 

 

Policie ČR – Preventivně informační skupina Ostrava 

30. dubna 24, Ostrava, 72921 

Tel: 974 725 239 

 

 

6. Rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 
Kompetence k řešení problemů 

 

 žák přijímá důsledky svých rozhodnutí; 

 nenechá se při řešení problému odradit nezdarem; 

 řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně svým možnostem překonává životní 

mailto:prevence@mpostrava.cz
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překážky; 

 dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby. 

 

Kompetence komunikativní 

 

 vyjadřuje své názory a postoje; 

 umí vhodnou formou obhájit svůj názor. 
 

Kompetence sociální a personální 

 

- posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby; 

- posiluje sociální chování a sebeovládání; 

- je vnímavý k potřebám starých, nemocných a postižených lidí; 

- navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky; 

- respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy; 

- rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky; 

- uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby.  

 

Kompetence občanské  

 

- zná základní práva a povinnosti občanů; 

- respektuje společenské normy a pravidla soužití; 

- chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu; 

- podílí se na ochraně životního prostředí; 

- dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví 

člověka. 

 

Kompetence pracovní  

 

- dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního 

prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech. 

 

 

7. Výchovné a vzdělávací strategie 
 

- učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí  

- umožňovat žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcovat jejich 

tvořivost 

- podněcovat získávání odvahy k překonávání obtíží 

- naučit žáky, kam se obrátit pro pomoc v nesnázích 

- pracovat s chybou, opravovat chyby 

- přecházet od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám 

- poznatky žákům nepředkládat v hotové podobě 

- učit žáky obhajovat své názory, přemýšlet o názorech druhých, umět se k nim kriticky 

vyjádřit  

- usilovat, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině a respektovali společně 

dohodnutá pravidla chování  

- učit žáky přijímat a respektovat názory druhých 
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- umět se ovládat a kultivovaně jednat 

- zúčastňovat se různých soutěží 

- podporovat přátelské vztahy ve třídách a mezi nimi  

- učit žáky znát fungování demokracie - v osobním životě, ve společnosti, ve škole 

- naplňovat školní řád 

- dodržovat pravidla společenského chování  

- učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k přírodě, lidem, ke kulturním a etickým 

hodnotám 

- pěstovat vztah k rodnému místu, regionu, kraji  

- uvědomovat si význam přírody pro život člověka a pro život na Zemi   

- získat šetrný vztah k životnímu prostředí 

- správně posuzovat zacházení se životním prostředím 

- pořádat turistické a kulturní akce, výlety, exkurze 

- učit žáky odmítat vše, co narušuje dobré vztahy ve společnosti  

- pomáhat těžce zdravotně postiženým spolužákům a začleňovat je do kolektivu   

- pomáhat spolužákům se specifickými poruchami učení nebo zdravotními problémy  

- být ohleduplný vůči starým a nemocným lidem   

- učit chránit zdraví druhých, mít úctu k jejich životu  

- naplňovat minimální preventivní program a program prevence šikany, aktivně žáky 

zapojovat do jeho plnění  

- orientovat se ve vlastním citovém životě a v citových vztazích (i v období dospívání)  

- uplatňovat ve výuce efektivní strategie k osvojení specifických dovedností 

komunikační obrany proti agresi a manipulaci  

- klást důraz na environmentální výchovu, vést žáky k třídění odpadů 

- dbát na čistotu prostředí školy 

- organizovat denní režim ve prospěch žáků ( časově a obsahově)  

- vyvíjet pohybové a relaxační aktivity pro žáky   

- aktivně zapojovat žáky do protidrogového programu  

 

 

8. Tematické bloky ve výuce 
 

Vyučující se věnují prevenci rizikového chování ve všech ročnících. 

 

I. ročník 

 

Prvouka  

Naše třída, naše škola a okolí, domov a jeho okolí, rodina, přátelé a mezilidské vztahy, jaký 

kdo jsme, základní pravidla společenského chování, práva a povinnosti žáků školy, 

protiprávní jednání (krádež, šikanování), chování v krizových situacích, lidské tělo, péče o 

zdraví, zdravá výživa (denní režim, zdravá strava, pitný režim, význam aktivního pohybu), 

nejčastější druhy návykových látek a jejich odmítání, základy dopravní výchovy.  

 
Pracovní vyučování 

Bezpečnost na ulici, potraviny - výběr, nákup a skladování potravin, příprava zdravých 

pokrmů. 
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Tělesná výchova  

Význam pohybu pro zdraví, zdravotně zaměřené činnosti, bezpečnost při pohybových 

činnostech, zásady jednání a chování, informace o pohybových činnostech. 

 

Český jazyk 

Škola, poprvé ve škole, kamarádství. 
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II. ročník 

 

Prvouka  

Škola, prostředí školy a život ve škole a jejím okolí, pravidla slušného chování, základy 

dopravní výchovy, domov a jeho okolí, právo a spravedlnost, základní práva dítěte, 

protiprávní jednání (zneužívání, šikanování), chování v rizikovém prostředí, části lidského 

těla, péče o zdraví, zdravá výživa, návykové látky (nejčastější druhy návykových látek a 

jejich odmítání), osobní bezpečí - obrana proti agresivním jedincům, prvky sexuální výchovy. 

 

Pracovní vyučování  

Bezpečnost na ulici, potraviny - výběr, nákup a skladování potravin, příprava zdravých 

pokrmů. 

 

Český jazyk  

Jakými jazyky lidé mluví?, Jak spolu mluvíme, jak se k sobě chováme? Vytváříme si vlastní 

názor. 

 

Tělesná výchova 

Význam pohybu pro zdraví, zdravotně zaměřené činnosti, bezpečnost při pohybových 

činnostech, informace o pohybových činnostech. 

 

III. ročník  

 

Prvouka 

Pravidla slušného chování, základy dopravní výchovy, mezilidské vztahy, základní pravidla 

společenského chování, právo a spravedlnost, protiprávní jednání a jeho postih (šikanování, 

týrání), osobní bezpečí - služby odborné pomoci, části lidského těla - rozdíly mezi mužem 

a ženou, drobné úrazy a poranění, předcházení úrazům, první pomoc, návykové látky, zdraví 

(nejčastější druhy návykových látek a jejich odmítání), osobní bezpečí (krizové situace a 

formy násilí, agresivita, služby odborné pomoci), pomoc starším a mladším osobám. 

 

Pracovní vyučování 

Bezpečnost na ulici, potraviny - výběr, nákup a skladování potravin, příprava zdravých 

pokrmů. 

 

Tělesná výchova 

Význam pohybu pro zdraví, zdravotně zaměřené činnosti, bezpečnost při pohybových 

činnostech, zásady jednání a chování, informace o pohybových činnostech. 

 

Český jazyk 

Chováme se k sobě vždy slušně? Čteme, rozumíme a orientujeme se. 

 

IV. ročník 

 

Přírodověda 

Lidské tělo (části lidského těla, nejdůležitější vnitřní orgány, péče o zdraví, hygiena, správný 

režim dne, racionální výživa, nejběžnější nemoci a ochrana před nimi, úrazy). 
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Vlastivěda 

Chování a povinnosti žáků ve škole, rodina, příbuzenské vztahy, péče o estetické prostředí 

domova, orientace v obci, doprava v obci, mezi obcemi, chování chodců a cyklistů v 

silničním provozu, chování při dopravní nehodě, první pomoc, ošetření drobných poranění. 

Pracovní vyučování 

Dopravní výchova, osobní hygiena, zdravotní výchova (změny v období dospívání, základy 

sexuální výchovy), zdravá výživa, příprava zdravých pokrmů, první pomoc. 

 

Tělesná výchova 

Význam pohybu pro zdraví, zdravotně zaměřené činnosti, bezpečnost při pohybových 

činnostech, zásady jednání a chování, informace o pohybových činnostech. 

 

Český jazyk 

Moji kamarádi, na táboře. Co kdo dělá? Není koníček jako koníček. Malý dárek potěší. 

Budeme hrát divadlo. 

 

Anglický jazyk 

Greetings, family. 

 

V. ročník 

 

Přírodověda 

Člověk a přírodní zdroje – stres a životospráva (kostra a pohybová soustava, orgánové 

soustavy lidského těla, hygiena jednotlivých soustav), první pomoc při úrazech a 

zlomeninách, muž a žena – vlastní zdraví, kouření, alkohol, drogy, lidský život – využití 

volného času, sport. 

 

Vlastivěda 

Rodina, jak se chovat k rodičům a prarodičům, jak jim pomáhat, chování ve společnosti, 

chování ve škole- seznámení se školním řádem, obec, život ve společenství. 

 

Pracovní vyučování 

Dopravní výchova, osobní hygiena, zdravotní výchova (změny v období dospívání, základy 

sexuální výchovy), zdravá výživa, příprava zdravých pokrmů, první pomoc. 

 

Tělesná výchova 

Význam pohybu pro zdraví, zdravotně zaměřené činnosti, bezpečnost při pohybových 

činnostech, zásady jednání a chování, informace o pohybových činnostech. 

 

Anglický jazyk 

Time. 

 

Český jazyk 

Chci si dát inzerát. 
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VI.ročník  

 

Informatika 

Nebezpečí kyberšikany, virtuální svět, zásady bezpečného užívéní sociálních sítí. 

 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití (vztahy ve dvojicích, kamarádství, přátelství, láska), 

vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity (rodina, škola), dětství, puberta, dospívání- 

vývojové etapy, tělesné změny, duševní změny, sexuální dospívání a reprodukční zdraví 

(prevence rizikového sexuálního chování, těhotenství a rodičovství mladistvých), zdravý 

způsob života a péče o zdraví (výživa a zdraví, zásady zdravého stravování, vliv životních 

podmínek a způsob stravování na zdraví), tělesná a duševní hygiena (zásady osobní, intimní a 

duševní hygieny, otužování), režim dne - denní činnost, ochrana před přenosnými i 

nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy, rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence (stres a jeho vztah ke zdraví, kompenzační a relaxační techniky k překonávání 

únavy, řešení stresových situací, neúspěch), civilizační choroby- zdravotní rizika, 

autodestruktivní závislosti (závislosti ohrožující zdraví- kouření, alkohol, drogová závislost), 

skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita (šikana, 

problematika mezilidských vztahů, zneužívání dětí), bezpečné chování (komunikace s 

vrstevníky a neznámými lidmi), dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví (bezpečné 

prostředí ve škole, školní řád), manipulativní reklama a informace (reklamní vlivy), ochrana 

člověka za mimořádných událostí, podpora zdraví - odpovědnost jedince za zdraví, osobnostní 

a sociální rozvoj – sebepoznání a sebepojetí (vztah k sobě samému, sebehodnocení, zvládání 

krizových situací, neúspěch, možnost řešení), seberegulace a sebeorganizace činností a 

chování (cvičení sebereflexe, zvládání problémových situací), psychohygiena (sociální 

dovednosti pro předcházení a zvládání stresu), mezilidské vztahy a komunikace (respektování 

sebe i druhých, přijímání názoru druhého, diskuse, rozhovor), morální rozvoj (rozvíjení 

rozhodovacích dovedností). 

 

Pracovní vyučování 

Dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci s el. nástroji a nářadím, první 

pomoc při úrazech, dopravní nehodě, dopravní výchova, rostliny a zdraví člověka, léčivé 

účinky rostlin, rostliny jako drogy a jejich zneužívání, sexuální výchova, pohlavní hygiena, 

prevence pohlavních chorob, antikoncepce, správný životní styl, stravovací návyky, dodržovat 

pitný režim, příprava zdravých pokrmů, nebezpečí vlivu alkoholických a tabákových výrobků, 

nebezpečí užívání omamných a návykových látek. 

 

Občanská výchova 

Rodina, vztahy ve škole, obecní zastupitelstvo, školní řád. 

  

Tělesná výchova 

Význam pohybu pro zdraví, zdravotně zaměřené činnosti, bezpečnost při pohybových 

činnostech, zásady jednání a chování. 

 

Český jazyk 

Komunikační a rétorické dovednosti, schopnost empatie, tolerance, čtenářská gramotnost 

a vzory kladných hrdinů pro všednodenní život, charakter člověka, vypravování – témata 

týkající se přátelství, tolerance, reklama, masmédia, televize, filmy, divadlo. 
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VII.ročník  

 

Informatika 

Nebezpečí kyberšikany, virtuálního světa, jazyk reklamy, kamarádství ve virtuálním světě, 

kdo je na druhé straně? Zneužití internetu, hackerství, hoax, kybergrooming. 

 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití (vztahy ve dvojicích, kamarádství, manželství, 

rodičovství), vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity (vrstevnická skupina, zájmová 

skupina), dětství, puberta, dospívání - společenské změny, citové vztahy k lidem, sexuální 

dospívání a reprodukční zdraví (předčasná sexuální zkušenost, antikoncepce, poruchy 

pohlavní identity), zdravý způsob života a péče o zdraví (výživa a zdraví, specifické druhy 

výživy, poruchy příjmu potravy), tělesná a duševní hygiena (význam pohybu pro zdraví), 

režim dne - denní činnost, ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým 

onemocněními a úrazy (bezpečné způsoby chování při sexu, pohlavní nemoci, chování v 

situacích při úrazu ve škole a při sportu, první pomoc, organizace našeho zdravotnictví), 

rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (stres a jeho vztah ke zdraví, posilování duševní 

odolnosti, regenerační techniky k překonávání únavy, osobní krize, možnost řešení), 

civilizační choroby- preventivní lékařská péče, patologicko - destruktivní závislost 

(patologické hráčství, náboženské sekty, zdravotní a sociální rizika, zneužívání návykových 

látek), skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita (formy 

násilí, sexuální zneužívání, služby odborné pomoci), bezpečné chování (pohyb v rizikovém 

prostředí, konfliktní a krizové situace), dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 

(ochrana zdraví při různých činnostech), manipulativní reklama a informace (působení médií), 

ochrana člověka za mimořádných událostí - terorismus, první pomoc, podpora zdraví - 

prevence a intervence, působení na změny kvality prostředí a chování jedince, osobnostní a 

sociální rozvoj – sebepoznání a sebepojetí (vztah k druhým lidem, zdravé a vyrovnané 

sebepojetí, asertivní chování, osobní krize, možnost řešení), seberegulace a sebeorganizace 

činností a chování (cvičení sebekontroly, sebeovládání, stanovení osobních cílů a postupných 

kroků k jejich dosažení), psychohygiena (hledání pomoci při problémech), mezilidské vztahy 

a komunikace (rozvíjení schopnosti komunikace, chování podporující dobré vztahy, 

formování myšlenek), morální rozvoj (dovednosti pro řešení mezilidských vztahů, pomáhající 

a prosociální chování). 

 

Pracovní vyučování 

Dodržovat obecné zásady bezpečnosit a hygieny při práci s el. nástroji a nářadím, první 

pomoc při úrazech, dopravní nehodě, dopravní výchova, rostliny a zdraví člověka, léčivé 

účinky rostlin, rostliny jako drogy a jejich zneužívání, sexuální výchova, pohlavní hygiena, 

prevence pohlavních chorob, antikoncepce, dbát na správný životní styl, stravovací návyky, 

dodržovat pitný režim, příprava zdravých pokrmů, nebezpečí vlivu alkoholických a 

tabákových výrobků, nebezpečí užívání omamných a návykových látek. 

 

Občanská výchova 

Rodina, životní rytmus rodiny - životospráva, jídelní lístek, volný čas, vztahy ve škole, školní 

řád. 

 

Fyzika 

Škodlivost nadměrného hluku, praktické příklady fyzikálních jevů v běžném životě. 



 Stránka 15 
 
 

  

Tělesná výchova 

Význam pohybu pro zdraví, zdravotně zaměřené činnosti, bezpečnost při pohybových 

činnostech, zásady jednání a chování, informace o pohybových činnostech. 

 

 

Český jazyk 

Shakespeare – vztahy, láska, nepřátelství, Exupery – zodpovědnost, tolerance, romská 

literatura – národnostní menšiny, odlišné kultury a mentalita, jazyk – rozdílné řeči, tudíž 

rozdílné kultury a náhled na svět, ve slohu často užívána témata týkající se patologie 

primárních jevů. 
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VIII. ročník  

 

Informatika 

Nebezpečí kyberšikany, anonymita iternetu, eshopy, virtuální svět. 

 

Anglický jazyk 

Můj volný čas, moje zájmy, oblíbený sport, lidské tělo, jídlo - ovoce, zelenina, vlastnosti. 

 

Dějepis 

Napoleonské války – moc armády a jejich vůdce, Francie – svržení absolutismu – nenávist 

k vládnoucímu rodu, kapitalismus, kapitalistická společnost – nadřazení vrstvy obyvatel, 

hluboké sociální rozdíly, kolonialismus – nadřazenost vyspělých států vůči zaostalejším. 

 

Občanská výchova 

Význam přátelství, vztahy mezi mladými lidmi, láska, sexuální život, rodina, nezaměstnanost, 

zdravý životní styl, krizová centra, aktuální sociální problémy, obec, člověk a citový život - 

city a chování, city a jejich tělesní projevy, agrees, hněv a jejich projev, možné řešení 

negativních prožitků a situací; člověk a pracovní život – vzdělání, schopnosti, vlastnosti, 

dovednosti, pomoc při výběru povolání, zákoník práce, práva a povinnosti zaměstnanců a 

zaměstnavatelů. 

 

Fyzika 

Bezpečnost při zacházení s el.spotřebiči – úrazy. 

 

Chemie 

Alkoholické nápoje a lidský organismus. 

 

Přírodopis 

Biologie člověka - soustavy, nemoci, úrazy a prevence - příznaky, zásady, poskytování první 

pomoci, závažná poranění a život ohrožující stavy, duševní hygiena, rasismus, vliv alkoholu 

a drog na nervovou soustavu. 

 

Pracovní vyučování 

Dodržovat obecné zásady bezpečnost a hygieny při práci s el. nástroji a nářadím, první pomoc 

při úrazech, dopravní nehodě, rostliny a zdraví člověka, léčivé účinky rostlin, rostliny jako 

drogy a jejich zneužívání, sexuální výchova, pohlavní hygiena, prevence pohlavních chorob, 

antikoncepce, dbát na správný životní styl, stravovací návyky, dodržovat pitný režim, příprava 

zdravých pokrmů, nebezpečí vlivu alkoholických a tabákových výrobků, nebezpečí užívání 

omamných a návykových látek. 

 

Zeměpis 

Uplatňovat v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě,znát, jak se chovat 

a jednat při ohrožení zdraví, života a v nebezpečí živelných pohrom. 

 

Tělesná výchova 

Význam pohybu pro zdraví, zdravotně zaměřené činnosti, bezpečnost při pohybových 

činnostech, zásady jednání a chování, informace o pohybových činnostech, dopravní výchova. 
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Český jazyk 

Slova cizího původu v různých oborech - společnost a její nedostatky – drogy, vliv médií na 

náš život, reklama – jazyk reklamy, většinová společnost, společenské normy. 

IX. ročník  

 

IVT 

Základy informatiky- nebezpečí kyberšikany, kyberprostor, stalkung, kybergrooming, sexting, 

hoax. 

 

Dějepis 

Nebezpečné ideologie 20. století (fašismus, komunismus, naconalismus). používání nových 

návykových látek (marihuana, toluen..). 

 

Fyzika 

Jak se chráníme před nebezpečným napětím, blesk. 

 

Chemie 

Co je pro člověka nezbytné, čím si člověk škodí - doping, drogy, chemické a konzervační 

látky v potravinách, nasycené a nenasycené mastné kyseliny. 

  

Občanská výchova 

Občanské soužití - dorozumívání mezi lidmi, úcta k ostatním lidem, člověk a řád společnosti, 

demokracie, demokratická společnost, ochrana zdraví občanů při práci a jejich bezpečnost na 

silnici, pravidla silničního provozu, látky poškozující zdraví, pocit bezpečí mezi lidmi, 

přátelství, lidskost, volný čas, radost ze života, sport, sportovní a zájmové organizace, zdravý 

způsob života, co může udělat každý pro své zdraví. 

 

Volba povolání 

Příprava k volbě povolání, vhodný a zodpovědný výběr budoucího povolání, tělesné, duševní 

a sociální předpoklady, pracovní a mravní vlastnosti, znalosti, schopnosti, dovednosti, poznej 

sám sebe, znevýhodnění při volbě povolání, zájmy, záliby, životní cíle a ideály, stát a právo – 

právo v našem každodenním životě, práva a povinnosti, právní řád, právní odvětví, základní 

nástroje práva, Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod. 

 

Pracovní vyučování 

Dodržovat obecné zásady bezpečnost a hygieny při s el. nástroji a nářadím, první pomoc při 

úrazech, dopravní nehodě, dopravní výchova, rostliny a zdraví člověka, léčivé účinky rostlin, 

rostliny jako drogy a jejich zneužívání, sexuální výchova, pohlavní hygiena, prevence 

pohlavních chorob, antikoncepce, dbát na správný životní styl, stravovací návyky, dodržovat 

pitný režim, příprava zdravých pokrmů, nebezpečí vlivu alkoholických a tabákových výrobků, 

nebezpečí užívání omamných a návykových látek. 

 

Tělesná výchova 

Význam pohybu pro zdraví, zdravotně zaměřené činnosti, bezpečnost při pohybových 

činnostech, zásady jednání a chování, informace o pohybových činnostech,  

 

Český jazyk 

Velký vliv masmédií na náš život, diskuse s žáky na téma “proč kniha a ne pc?”, články 

o zdravé výživě, literatura od počátků písemnictví po současnost - pozitivní vzory hrdinů z 
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četby, propojení historických zkušeností se zkušenostmi ze současného světa i ze soukromého 

života. 
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Výtvarná výchova 

Tvorba plakátů k aktuálním tématům (zdravá výživa, kouření, stop drogám), státní svátky, 

historické milníky. 

 

Matematika 

Matematické úkony aplikované na praktické potřeby žáka – žáci spočítají, jaké výdaje rodiče 

mají, kolik prokouří apod.  

 

 

9.  Školní akce a projekty podporující prevenci rizikového chování 

 
Ve škole a na školních pozemcích se pořádají různé akce a projekty zaměřené k prevenci 

rizikových forem chování. Jsou uskutečňovány v dopoledních, ale i odpoledních hodinách, 

o víkendech. K těmto aktivitám patří akce organizované školou v rámci vyučování, akce 

organizované školou nad rámec vyučování, akce pořádané rodiči a zájmové činnosti 

organizované jinými subjekty.  

 

10 1 Akce pořádané školou 

 

 společné návštěvy divadelních a filmových představení; 

 exkurze (Svět techniky, planetárium, firmy) ; 

 výlety (jednodennÍ i vícedenní) ; 

 víkendové výlety se třídami 

 projektové dny; 

 Dny otevřených dveří; 

 pěvecké, recitační, výtvarné a sportovní soutěže; 

 Mikulášské a vánoční besídky; 

 návštěvní den pro žáky z okolních obcí; 

 škola v přírodě; 

 lyžařský, turistický, cyklistický kurz pro žáky 2. stupně; 

 spaní ve škole; 

 aktivity třídy s třídními učiteli. 
 

10.2 Volnočasové aktivity 

 

10 2.1 Zájmové kroužky ve škole 

 

 gymnastika; 

 sportovní hry; 

 výtvarný kroužek; 

 turistický kroužek; 

 náboženství; 

 německá konverzace; 

 anglická konverzace; 

 pěvecký sbor Paprsek; 

 elektrotechnický kroužek; 

 kroužek vědeckých pokusů; 
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 dramatický kroužek; 

 pobočka ZUŠ Háje ve Slezsku - výuka hraní na hudební nástroje. 
  

10.2.2 Akce pořádané Spolkem rodičů a přátel školy při ZŠ Velká Polom 

 

 drakiáda; 

 diskotéky pro žáky 1. a 2. stupeň; 

 závody autíček na dálkové ovládání; 

 rybářské závody; 

 maškarní rej; 

 oslavy Dne dětí; 

 orientační běh; 

 sportovní odpoledne. 
 

10.2.3 Zájmově činnosti oragnizované v obci jinými subjekty 

 

 fotbal; 

 skaut; 

 hasiči; 

 šachový oddíl; 

 výtvarná a keramická dílna; 

 jezdecký oddíl; 

 zumba pro děti. 
 

Každoročně pořádáme pro žáky 2. stupně různé sportovní aktivity – lyžařský, turistický kurz, 

kurz cyklo, vodo, horo, dvoudenní výlety či exkurze.  

 

Cílem těchto aktivit je napomoci utváření kamarádských vazeb a upevnění pravidel soužití ve 

skupině žáků z různých sociálních prostředí, či žáků se zdravotním postižením, kteří nemají 

možnost pobývat v jiném kolektivu než je školní třída. Během výjezdního turistického nebo 

lyžařského pobytu mají žáci příležitost k získání dosud nepoznaných zkušeností při 

společných činnostech, sportech, pracích. Společné zážitky umocněné několikadenním 

intenzivním soužitím probudí u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování a jednání, 

vnímavost k okolnímu prostředí a k přírodě.  

 

Turistický pobyt žáků či dvoudenní výlet je přizpůsoben zdravotním schopnostem žáků 

popř. zdravotnímu postižení žáků.Turistický pobyt naplňuje základní cíle školy: socializaci - 

rozvoj a kultivace osobnosti žáků, poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných k 

uplatnění v praktickém životě a vytvoření podmínek pro další vzdělávání. 

 

Turistický pobyt je zaměřen na  

 zdravý životní styl, včetně uplatňování způsobů chování podporujících zdraví 

(propojenost se školním Minimálním preventivním programem – dále jen MPP);  

 vedení k citlivému a vnímavému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu 
dědictví (možnost turistického pobytu, poznávací exkurze, cvičení v přírodě,….); 

 umět vnímat krásy přírody a uvědomovat si význam přírody pro život člověka a pro 
život na Zemi; 

 turistický pobyt/výlet naplňuje cíle ŠVP - připravovat žáky k tomu, aby se projevovali 
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jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a 

naplňovali své povinnosti; 

 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný; 

 sociální adaptace – schopnost komunikovat; 

 respektuje celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjí fyzické i psychické 
schopnosti, pohybové dovednosti i sociální adaptaci; 

 umožňuje jim rozvíjení fyzických a zdravotních předpokladů pohybových možností 
a poznání vlastních omezení; 

 žáci se naučí chránit zdraví nejen své, ale i druhých, mít úctu k životu, udržovat 

zdravý životní styl, získat šetrný vztah k životnímu prostředí. 

 

10. Legislativa 

 

Důležité zákony, vyhlášky a metodická doporučení naleznete na stránkách MŠMT. 

 Školský zákon 561/2004 Sb. ; 

 Zákon o pedagogických pracovnících 563/2004Sb. ; 

 Trestní zákoník 40/2009Sb. ; 

 Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. ; 

 Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 218/2003 Sb. ; 

 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ; 

 Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami 379/2005 Sb. ; 

 Vyhláška 72/2005 Sb. 

Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na rok 

2013-2018 ZDE 

Národní strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2013-

2018 ZDE 

Dne 26. 3. 2013 byl schvlen program Národní strategii prevence rizikového chování u dětí 

a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2013-2018. Strategie vychází ze závěrů 

pravidelných jednání s krajskými školskými koordinátory prevence a metodiky prevence, 

z dlouhodobých cílů stanovených Strategiemi meziresortních orgánů a ze zkušeností 

s naplňováním předchozích koncepcí prevence zneužívání návykových látek a dalších 

rizikových projevů chování u dětí a mládeže na období 1998 – 2000, 2001 – 2004, 2005 - 

2008 a 2009 - 2012. 

  

http://www.msmt.cz/socialni-programy/pravni-predpisy-1
http://www.ppp-ostrava.cz/userFiles/metodik/strategie-prevence-msk2013-2018.pdf
http://www.ppp-ostrava.cz/userFiles/metodik/strategie-primarni-prevence-2013-2018.doc
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Zákony 

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

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), 

ve znění pozdějších předpisů; 

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

výrobky, alkoholem a jinými toxikomaniemi a o změně souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů; 

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; 

 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vyhlášky 

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

a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí 

a kariérním systému pedagogických pracovníků č. 317/2005Sb. 

Užitečné materiály 

 Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT 

ZDE; 

 Informace k postupu orgánu sociálně-právní ochraně dětí v případech záškoláctví 

ZDE; 

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

zařízeních ZDE. 

Užitečné stránky 

 www.minimalizacesikany.cz 

 www.sikana.cz 

 www.odyssea.cz 

 www.anabell.cz 

 www.kurakovaplice.cz 

 www.kybersikana.eu 

 http://policieprokazdeho.cz 

http://www.ppp-ostrava.cz/userFiles/vyuziti_pravnich_opatreni_pri_reseni_problemoveho_chovani_zaku.pdf
http://www.ppp-ostrava.cz/userFiles/metodik/metodicke-doporuceni/mpsv-zaskolastvi.pdf
http://www.ppp-ostrava.cz/userFiles/metodik/metodicke-doporuceni.doc
http://www.minimalizacesikany.cz/
http://www.odyssea.cz/
http://www.anabell.cz/
http://www.kurakovaplice.cz/
http://www.kybersikana.eu/
http://policieprokazdeho.cz/
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 www.saferinternet.cz 

 www.e-bezpeci.cz 

Videa 

 Šikana a agresivita 

Pološero: Šikana 

 Mezi stěnami 

 Agrese, šikana a jiné formy násilného chování PhDr. Zdenek Martínek 

 Kyberprostor 

Seznam se bezpečně 1,2 a další spoty 

 NetStory videopříběhy 

 Příběh Amandy Todd 

 Návykové látky a závislosti 

Pološero: Drogy 

 Jak vzniká závislost 

Literatura 

 Příručka pro školy: Když se stane neštěstí 

 Metodiky pro pedagogy od CPIV 

 Metodiky pro práci se třídou na téma demokracie, rasismus a extremismus 

 Osobnostní a sociální výchova 

Monografie 

 Kolář, M.: Nová cestě k léčbě šikany, Portál, 2011. 

 Lašek, J.: Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Gaudeamus, 2001. 

 Čapek, R.: Třídní klima a školní klima, Praha, Grada, 2010. 

 Křivohlavý, J., Mareš, P.: Sociální a pedagogická komunikace. Státní pedagogick 

nakladatelství, Praha. 1989. 

 Šimonovský, Z.: Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Portál, 2002. 

 Zelinová, M.: Hry pro rozvoj emocí a komunikace. Portál, 2007. 

 Vágnerová, M.: Školní a poradenská psychologie. Karolinum, Praha, 2005. 

 Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová J., Novák, P.: Primární prevence rizikového 

chování ve školství. Centrum Adiktologie, Praha, 2010. (ke stažení na zde) 

 Canfield J, Wells H. C.: Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků, Portál 1997. 

http://www.saferinternet.cz/
http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318730018-polosero/211562222000001/
http://www.mezistenami.cz/
http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rizikove-chovani-ditete/agrese-sikana-a-jine-formy-nasilneho-chovani.shtml
http://www.seznamsebezpecne.cz/
http://www.ceskaskola.cz/2013/01/netstory-videopribehy-o-internetoveho.html
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Zdu1K_nVnVY
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10318730018-polosero/211562222000005-polosero-drogy/
http://neuron.zoom.iprima.cz/2015/video/detail/116
http://www.ppp-ostrava.cz/userFiles/1323765409_nestesti_prirucka_skoly_prosinec_2011_publikace.pdf
http://www.inkluze.cz/clanek-490/metodiky-pro-pedagogy-od-cpiv
http://moznosti-demokracie.cz/
http://www.odyssea.cz/
http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/70/2006/)
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 Cangelosi, J. S.: Strategie řízení třídy, Praha, Portál. 

 Hermochová, S.: Hry pro život 1 - sociálně psychologické hry pro děti a mládež, 

Portál 1997. 

 Hermochová, S.: Hry pro život 2 - sociálně psychologické hry pro děti a mládež, 

Portál 1997. 

 Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele, Praha, Portál. 

 Vágnerová, K.: Minimalizace šikany, Praha, Portál. 

 Vopel, K., W.: Skupinové hry pro život 1 - pro děti od 6 do 12 let, Portál 2007 

(zařazení do skupiny, kontakt, smyslové vnímání, přátelství, sebevědomí). 

 Vopel, K., W.: Skupinové hry pro život 2 - pro děti od 6 do 12 let, Portál 2007 

(uvolnění napětí, zvědavost, komunikace, učení, vztahy). 

 Krch, F. D. a kol.: Poruchy příjmu potravy, Praha, Grada Publishing, 2005. 
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11.  Program proti šikanování 2015/2016 

 

ZŠ a MŠ Velká Polom, příspěvková organizace 

Opavská 350, 74764, Velká Polom 

 
Dokument vychází z Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování 

u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 21 291/2010-28 a jeho příloh č. 

6 a 7; dále z Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských 

zařízeních, č. j. MSMT- 22294/2013- 1; a je součástí Minimálního preventivního program ZŠ 

a MŠ Velká Polom. 

 

Školní metodik prevence (ŠMP): Mgr. Renáta Bittová 

 

Výchovný poradce: Mgr. Libuše Galová 

 

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Olivka 

 

Na realizaci programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy. Cílem program je 

vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí.  

 

Všichni pedagogičtí pracovníci, převážně pak třídní učitelé průběžně monitorují a zjišťují 

klima ve třídách, v případě potřeby spolupracují s školním metodikem prevence.  

 

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou proškoleni, jak v případě odhalení šikany postupovat.  

 

Pro zvýšení informovanosti jsou na internetu pro žáky i rodiče uveřejněny odkazy, jak 

postupovat proti šikaně a kyberšikaně.  

 

Užitečné odkazy: 

www.šikana.org, www.e-nebezpeci.cz, www.nebi.cz 

 

 

Krizový plán školy  
 
Krizový plan školy je společný postup při řešení šikanování. 

 
Postup při odhalení šikany 

 

Cíl: vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí 

 

Charakteristika šikanování 

 

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat 

jiného žáka. Je to cílené a obvykle OPAKOVANÉ užití násilí jedincem nebo skupinou vůči 

jedinci nebo skupině. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, 

poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či 

ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování. Z hlediska trestního zákona může 

šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů vydírání, omezování osobní 

http://www.šikana.org/
http://www.e-nebezpeci.cz/
http://www.nebi.cz/
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svobody, útisku, ublížení na zdraví, loupeže, poškozování cizí věci apod. 

 

Projevy šikanování 

 

- šikanování má ve svých projevech velice různou podobu s následky především na 

psychickém zdraví; 

- jejich znaky je možno rozdělit podle různých hledisek přibližně do následujících 

skupin: 

 

o verbální šikana – přímá a nepřímá, psychická šikana 

o fyzická šikana – přímá a nepřímá, násilné ubližování 

o smíšená šikana – kombinace verbální a fyzické 

 

Prevence šikanování  

 

Prevencí není myšleno pouze předcházení šikanování, ale i jeho řešení na všech úrovních. Jde 

o vybudování ucelené ochrany žáků před týráním spolužáků.  

 

Pedagogové vytvářejí bezpečné prostředí:  

 

- podporují solidaritu a toleranci;  

- podporují vědomí sounáležitosti;  

- posilují a vytvářejí podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy;  

- uplatňují spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt; 

- rozvíjí jednání v souladu s právními normami a důrazem na právní odpovědnost; 

- každý pedagogický pracovník vede systematicky a důsledně žáky k osvojování norem 

mezilidských vztahů a respektování individuality každého jedince - využívá 

kolektivních her, sportovních soutěží, projektového vyučování  

 

Ředitel školy 

 

- zajistí vzdělávání pedagogů – v souladu s pracovním řádem zajistí dohled nad žáky, 

seznámí žáky i učitele s negativními důsledky šikany.  

 

Metodik prevence 

 

- zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti problematiky násilného 

chování a šikanování. 

 

 

Krizový plán 

 
- postup při odhalení šikany 

 

Žáci jsou povinni oznámit kterémukoliv z pedagogů jakékoliv projevy šikany, které ve škole 

zjistí. 

 

Pedagogové – okamžitý kontakt s TU/zástupcem, který informuje ředitele školy a společně se 

školním metodikem prevence a výchovným poradcem přijme další opatření k řešení problému  
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V případě kyberšikany je každopádně nutno přistoupit k zajištění důkazů – ponechat sms 

v telefonu, vytisknout daný email, internetovou stránku (popř. pomocí “print screen”uložit 

stránku do PC). 

 

Odhalení šikany bývá někdy velmi obtížné, neboť negativní roli při jejím zjišťování hraje 

strach nejen obětí, ale i pachatelů a dalších účastníků. 

  

V případě, že k šikaně dojde, je nutno odhadnout závažnost onemocnění skupiny 

 

A. počáteční onemocnění – tj. první, druhý, třetí stupeň šikanování - situace, které škola 

zvládne sama vlastními silami – pomocí metodika prevence, třídního učitele, 

výchovného poradce, ředitele; do této skupiny patří postupy pro počáteční stádia 

šikanování a rámcový třídní program pro řešení zárodečného stádia šikanování 

 

B. pokročilé onemocnění – situace, kdy škola potřebuje pomoc specializovaných institucí 

a popř. Policie. 

 

Strategie vyšetřování (strategie první pomoci) 

 

Ad A) 

 

1) rozhovor s informátory a s oběťmi;  

2) okamžitá ochrana oběti – chráněné prostředí s dohledem dospělé osoby;  

3) nalezení vhodných svědků;  

4) individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoliv však konfrontace 

obětí a agresorů), pořadí rozhovorů oběť, svědci, agresor;  

5) zápis do školního formuláře: Vyšetřování šikany na ZŠ, Velká Polom, Opavská 350; 

6) rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi (dokud neznáme vnější obraz 

šikanování a nemáme shromážděné důkazy, nemá smysl s agresory mluvit.- vše 

zapřou, zpochybní nebo vyvrátí, navíc dostanou “echo” a mohou se mstít 

“bonzákům”); 

7) oznámení rodičům, popř. Policii ČR; 

8) stanovení strategie – intervenční tým: ředitel školy, třídní učitel, metodik prevence, 

výchovný poradce; ten s problematikou seznámí ostatní pedagogické pracovníky a 

společně řeší potrestání agresorů;  

9) individuální rozhovory s rodiči agresorů a obětí, vždy odděleně.  

 

Zmapování symptomů – tj. nalezení odpovědí na tyto otázky:  

 

1) Kdo je obětí, popřípadě kolik je obětí? 

2) Kdo je agresorem, popřípadě kolik je agresorů? Kdo z nich je iniciátorem, kdo je 

aktivní účastník, kdo je agresorem?  

3) Co, kdy, kde, jak dělali agresoři konkrétním obětem? 

4) K jak závažným agresivním a manipulačním projevům došlo? 

5) Jak dlouho šikanování trvá? 

 

Vvýpovědi je nutné důkladně zapsat a následně vypracovat přehled se jmény iniciátorů, 

aktérů, agresorů s přesnými údaji kdy, kde, jak a co komu udělali. 
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Taktika vyšetřování 

 
Zahřívací předkolo 

 

 slouží k navození atmosféry; 

 u svědků – podpora, povzbuzení, zajištění pocitu bezpečnosti, ujištění 
o neprozrazení jejich spolupráce; 

 u falešných svědků a agresorů – práce s citovým napětím, navození momentu 

překvapení, šokovat, předkládat důkazy a detailní popisy jeho role při šikanování. 

 

Monolog 

 

 výslechová praktika “zapletení se do vlastní lži” ; 

 svědek nebo agresor musí souvisle vypovídat o tom, co se dělo. 
 

Dialog 

 

 kladení otázek vyšetřovanému žákovi a jeho odpovědi na ně; 

 práce s citovým napětím, princip “přitlačení ke zdi” - nabídka polehčujících 

okolností, když se přizná, v případě dalšího lhaní bude nekompromisně potrestán; 

 rozvracení křivé a lživé výpovědi prostřednictvím rozporů, práce s přeřeky; 

 práce s vnitřním konfliktem – přesvědčování o zbytečnosti a nevýhodnosti 
lhaní, “brnkání na citlivou strunu”. 

 

Konfrontace 

 

 při obtížnosti vyšetřování konfrontace mezi svědky, nebo zcela výjimečně mezi 

agresory. 

 

Vedení rozhovoru 

 

 s obětí 
o volba otázek otevřených, projektivních a s otevřeným koncem; 

o metoda aktivního naslouchání, povzbuzování, objasňování, parafrázování, 

zrdcadlení pocitů, shrnutí, uznání; 

 

 s agresorem 
o užití tzv. výslechových praktik – “povození na kolotoči” (zasypání otázkami), 

znejisťování, (vyvolání dojmu, že vše už víme), odnímání důvěry (pochybnosti 

o pravdivosti jeho výpovědi), vzbuzování protireakce (podněcování k pravdivé 

výpovědi a přiznání). 

 

Náprava 

 

- potlačení příznaků onemocnění skupiny; 

- zastavení šikanování, obnovení platnosti norem, zabezpečení ochrany dětí. 
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Metoda vnějšího nátlaku 

 

1) pohovor 

 individuální pohovor – u zárodečných podob – pedagogický nátlak mezi “čtyřma 

očima” nebo setkání třídního učitele, agresora a jeho rodičů; 

  pohovor – u vážných případů počátečních a vždy u pokročilých stádií 
2) oznámení o potrestání agresorů; 

3) ochrana oběti (zajištění bezpečí, stálý kontakt s rodiči, případně zprostředkování péče 

v odborném zařízení). 

 

Opatření 

 

1) pracujeme s agresorem – jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné prostředí, 

dítě z dětského domova, případně zprostředkování odborné péče; 

2) výchovná opatření  

 napomenutí TU, důtka TU, důtka ředitele školy; 

 snížení známky z chování; 

 převedení do jiné třídy; 

3) v mimořádných případech – doporučení rodičům o dobrovolném umístění dítěte v  

diagnostickém ústavu, podání návrhu Orgánu sociálně právní ochrany dětí, příp. 

zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným 

umístěním v diagnostickém ústavu. 

 

Ad B)  

 

1) překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti; 

2) domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování; 

3) zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi; 

4) pokračující pomoc a podpora oběti; 

5) spolupráce s odborníky PPP, SVP, nahlášení Policii ČR a Orgánu sociálně právní 

ochrany dítěte; 

6) vlastní vyšetřování  

 v rámci první pomoci při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách je nutná 
spolupráce  školy se specializovanými institucemi zejména: a) v resortu školství: 

PPP, SVP, SPC; 

 v resortu zdravotnictví: s pediatry, odbornými lékaři, dětskými psychology, 
psychiatry, poradenskými a terapeutickými zařízeními; 

 v resortu sociální péče: s oddělením péče o rodinu a děti, oddělením sociální 
prevence. 
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ZŠ a MŠ Velká Polom, Opavská 350, příspěvková organizace 

Velká Polom, 74764 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 

(MPP) 
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Minimální preventivní program vychází z dlouhodobé strategie školy.  

 

Roční plán práce 

 

 září 2015 – vypracování Minimálního preventivního program ve spolupráci s 

pedagogy školy; 

 září 2015 – červen 2015 – plnění Minimálního preventivního program, doplňování 
dodatků k jednotlivým částem , zajiš´tování besed a program. 

Metodik prevence zajistí během školního roku další vzdělávání pedagogických pracovníků 

v rámci seminářů nabízených Krajským vzdělávacím a informačním centrem, Pedagogicko – 

psychologickou poradnou či jinými odborníky.  

 

Cíle MPP  

 

- vyhledávat ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními ped. pracovníky jednotlivce 

nebo skupiny ohrožené rizikovým chováním a zajistit v konkrétních případech pomoc 

(agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, 

extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, záškoláctví, závislostní chování 

a užívání návykových látek, netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chování 

v dopravě, poruchy příjmu potravy, negativní působení sekt, sexuální rizikové 

chování) 

- minimalizace výskytu rizikového chování; 

- předávat žákům informace týkající se rizikového chování - zvýšit odolnost žáků vůči 

rizikovému chování; 

- učit žáky asertivně odmítat návykové látky a drogy; 

- učit žáky předcházet projevům názorové netolerance; 

- rozpoznání vztahových problémů ve třídě; 

- vytvořit ve škole klidnou, přátelskou atmosféru, získat si důvěru žáků; 

- vést žáky ke zdravému životnímu stylu; 

- učit žáky, jak správně využívat volný čas; 

- umět řešit různé problémy; 

- znát zásady slušného chování; 

- znát svá práva a povinnosti; 

- práce třídních učitelů s třídním kolektivem takovým způsobem, aby žáci pochopili 

význam zdravé komunikace vzájemně mezi sebou i ve vztahu učitel – žák (třídnické 

hodiny) ; 

- zajištění včasné intervence při zjištění akutního problému třídy nebo jednotlivců 

(vztahové problémy ve třídě, neochota přijmout stanovené podmínky a pravidla, 

školní řád) ; 

- zajištění prožitkových programů nejen pro třídní kolektivy zasažené projevy 

rizikového chování; 

- vytváření dalších příležitostí k mezitřídní komunikaci; 

- aktivní spolupráce s rodiči žáků a dalšími organizacemi podporujícími prevenci 

patologických jevů. 

 

Každý pedagogický pracovník dbá na to, aby uplatňované prevence rizikového chování byly 

kompexní a zasahovaly do všech oblastí školního prostředí a života, kterých se prevence 

dotýká, ,ak je uvedeno v dlouhodobé strategii školy.  
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Jedním z hlavních témat MPP bude i letos téma šikany a kyberšikany. Na toto téma jsou 

připraveny besedy a projekce. Forma bude volena přiměřeně věku žáků. U dětí z 6. a 7.tříd 

jsme nadále zachovali besedy na téma rodina, přátelství, slova a jejich moc, image a 

charakter. Žáci osmých a devátých tříd se seznámí s tématy – peníze a jejich moc, drogy a 

omamné látky, stalking. Pro děti z 1. stupně volíme témata blízká jejich dětské duši – rodina, 

přátelství, jak se chránit v nebezpečných situacích, starosti se školou.   

 

Spolupráce s odborníky a institucemi ve školním roce 2015/2016 

 

Ve školním roce 2014/2015 navázala škola spolupráci s občanským sdružením Pavučina o. 

p.s, nyní Etický kompas, jež nabízela program dlouhodobé kontinuální prevence a pomoci 

školám ve formování pohledu žáků na důležité životní hodnoty, s cílem pochopit systém 

mravních zásada hodnot v jednotlivých oblastech. S touto organizací škola spolupracuje i ve 

školním roce 2015/2016. 

 

Mgr. Kateřina Ciklová 

Metodik prevence v Pedagogicko – psychologické poradně 

17. listopadu 1123, Ostrava – Poruba, 70800 

Tel: 553810768 

 

Městská policie Ostrava – Stacionární centrum prevence v ostravě – Hrabůvce 

Alberta Kučery 31 

Tel: 595 781 324 

e-mail: prevence@mpostrava.cz 

 

Policie ČR – Preventivně informační skupina Ostrava 

30. dubna 24, Ostrava, 72921 

 

Tel: 974 725 239 

 

Řešení rizikových projevů chování 

 

Jakékoliv náznaky rizikového chování řeší s žákem třídní učitel nebo školní metodik 

prevence, který následně informuje ředitele školy a rodiče žáka o postupu řešení. Škola může 

rodičům doporučit, kam se obrátit o odbornou pomoc či radu. V případě nezájmu ze strany 

rodičů může škola doporučit situaci k šetření sociálnímu odboru příslušného úřadu.  

 

Závěr 

 
Plnění MPP bude vyhodnoceno na konci školního roku podle pokynů oblastního metodika 

prevence.  

Během školního roku se mohou jednotlivé části upravovat a měnit podle aktuálních potřeb. 

Týká se to zejména školních i mimoškolních aktivit.  

mailto:prevence@mpostrava.cz

