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Primární prevence a její členění 

Primární prevenci členíme na tzv. nespecifickou a specifickou primární prevenci. 

Specifickou primární prevenci dále členíme na všeobecnou, selektivní a indikovanou primární 

prevenci. Do nespecifické primární prevence řadíme aktivity, které nemají přímou souvislost 

s rizikovým chováním a aktivity, které napomáhají snižovat riziko vzniku a rozvoje rizikového 

chování prostřednictvím vhodného využití volného času. Patří sem například zájmové, 

sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých 

společenských pravidel. 

Za specifickou primární prevenci rizikového chování považujeme takové aktivity 

a programy, které jsou úzce zaměřeny na některou z konkrétních forem rizikového chování. 

Vycházíme z toho, že existuje a budou vždy existovat děti a mladí lidé, pro které nabízené 

programy volného času nebudou z nějakého důvodu atraktivní či dostupné. Těmto dětem 

nestačí vytvářet pouze nabídku volnočasových aktivit. Mnohé z nich vyžadují podpůrné 

programy, které jim umožní vyrovnat se se svým handicapem a zabrání jejich vyčlenění 

z běžné společnosti. Programy a aktivity specifické primární prevence jsou zaměřeny na jasně 

definovanou cílovou skupinu, u které se vyskytuje rizikové chování. Je u nich zřejmá časová 

a prostorová ohraničenost realizace (na ose: zmapování potřeb, plán programu a jeho 

příprava, provedení a zhodnocení programu a jeho návaznost (Černý, 2010). 

Specifickou prevenci dále členíme na všeobecnou, selektivní a indikovanou primární 

prevenci. 

Všeobecná primární prevence je zaměřena na běžnou populaci dětí a mládeže bez 

rozdělování na méně či více rizikové skupiny. Patří sem programy pro větší počet osob (třída 

či menší sociální skupina). V praxi ve většině případů dostačuje úplně vzdělání školního 

metodika prevence. Cílem je například zamezit nebo oddálit užívání návykových látek. 

Selektivní primární prevence se zaměřuje na skupiny osob, u kterých jsou ve zvýšené 

míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování, tj. jsou více 

ohrožené. Jedná se například o děti alkoholiků, žáci, kteří nedokončili školu nebo mají 

zhoršený prospěch. Většinou se pracuje s menšími skupinami či jednotlivci. Patří sem různé 

intenzivní sociálně-psychologické skupinové programy posilující např. sociální dovednosti, 

komunikaci, vztahy atd. 

Indikovaná primární prevence se zaměřuje na jedince, kteří jsou vystaveni působení 

výrazně rizikových faktorů, popřípadě u kterých se již vyskytly projevy rizikového chování. 



  

Snahou je podchytit problém co nejdříve, správně posoudit a vyhodnotit potřebnost 

společenských intervencí a ty neprodleně zahájit. Cílem indikované prevence je také snížení 

frekvence a objemu například užívání drog a zmírnění následků jejich užívání.(Černý, 2010). 

Monitoring  

Analýza výchozí situace je základem pro plánování cílů a následně konkrétních aktivit. 

Pro školní rok 2017–2018 byly na základě výstupních záznamů metodika prevence 

z předchozího školního roku stanoveny tyto dva cíle: 

1) Prevence proti šikaně ve třídě. 

2) Mapování klimatu ve třídě. 

Krátkodobé cíle – konkrétní cíle školy v oblasti preventivního programu. Jsou konkrétní 

pro dané cílové skupiny a navazují na preventivní strategii školy. 

Dlouhodobé cíle – jsou obecnějšího charakteru i časově náročné (např. zdraví), které 

ve výchově mimo vyučování podporujeme sportovními aktivitami, zájmovými kroužky atd. 

 

Cílové skupiny:  

 Žáci a učni. 

 Pedagogové. 

 Rodiče. 

Metody, které byly použity při mapování cílů pro školní rok 2017–2018 byly dotazníky 

a on-line internetové testy, které budou vyhodnoceny po ukončení školního roku. 

Preventivní program střední školy vychází z platné legislativy, metody k naplnění 

jednotlivých cílů jsou součástí PP. Průřezová témata jednotlivých předmětů a jejich začlenění 

do preventivního programu jsou uvedena jako příloha č. 4. Školní poradenské pracoviště plní 

svoji poradenskou činnost na naší škole od 1. září 2015 (příloha č. 5). Preventivní program 

střední školy vychází z rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu 

a je uložen na webových stránkách naší školy v dokumentaci školy. 

  



  

Obsah 

Primární prevence a její členění ..................................................................................... 2 

Obsah .............................................................................................................................. 4 

Školské dokumenty použité pro zpracování PP školy .................................................... 5 

Charakteristika školy ...................................................................................................... 6 

Krátkodobé cíle prevence /podle modelu SMART/:....................................................... 7 

Dlouhodobé cíle prevence .............................................................................................. 8 

Prevence ve škole ......................................................................................................... 11 

Školní poradenské pracoviště ....................................................................................... 19 

Metodika postupů při podezření na návykové látky .................................................... 21 

Metodika postupu při zjištění šikanování a prevence šikanování ................................ 22 

Příloha č. 1 – Postup při odhalení šikany 1. a 2. stadia ................................................ 32 

Příloha č. 2 – Měsíční hlášení třídních učitelů .............................................................. 33 

Příloha č. 3 – KLÍČ pro komunikaci s osobou s autismem ............................................ 34 

Příloha č. 4 – Mezipředmětové začlenění primární prevence do výuky ...................... 37 

Příloha č. 5 – Školní poradenské pracoviště ................................................................. 40 

Příloha č. 6 – Postup řešení šikany v případě učitele ................................................... 47 

 

  



  

Školské dokumenty použité pro zpracování PP školy  

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

vzdělávání (Školský zákon), novela školského zákona a některých dalších zákonů vyhlášené 

pod č. 82/2015 Sb. 

Zákon č. 562/2004 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona 

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

Zákon č. 379/20015 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, 

návykovými látkami 

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách 

a školských zařízeních č. j. MŠMT – 22294/2013–1 

Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení 

rizikového chování žáků č. j. MŠMT – 43301/2013 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických 

jevů u dětí a mládeže, č. j. 20006/2007–51 

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

školách a školských zařízeních č. j. MŠMT – 21291/2010–28 

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům 

rasismu, xenofobie a intolerance, č. j. 14423/99–22 

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

a školských zařízeních zřizovaných MŠMT č. j. 37 014/2005–25  

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

prevenci a postihu záškoláctví, č. j.10 194/2002–14.  

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

poradenských zařízeních – Vyhláška 197/2016 Sb. s účinností od 1. 9. 2016 

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení  

č. j. 21149/2016 

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

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

č. j.: 25 884/2003–24 

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí 

a kariérním systému pedagogických pracovníků 

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018 

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 2013–2018. Strategie 

prevence kriminality na léta 2016–2020 

Vyhláška č. 27/2016 Sb. O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných s účinností od 1. 9. 2016  



  

Charakteristika školy 

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, příspěvková 

organizace, je jednou z největších škol v regionu Boskovicka.  

 má dvě budovy, které jsou poblíž centra města na ulicích Hybešova 

a Komenského. Mimo učeben, tělocvičny a auly disponuje domovem mládeže, 

kde jsou ubytováni také studenti a žáci z dalších škol.  

 poskytuje vzdělání převážně v maturitních oborech, dále pak vzdělání vyšší 

odborné. Učební obor je kuchař–číšník a nově zahradník.  

 má zpracovaný Školní řád, Preventivní strategii s dlouhodobými cíli v oblasti 

prevence a krizové plány pro řešení krizových situací. Všechny dokumenty jsou 

k dispozici učitelům, žákům i rodičům na webových stránkách školy. 

 má jednoho metodika prevence, tři výchovné poradce, školního psychologa 

a v týmu je zapojena vedoucí vychovatelka domova mládeže. Tým spolupracuje 

s třídními učiteli, učiteli jednotlivých předmětů, výchovnými pracovníky 

a vedením školy.  Je v průběžném kontaktu s vedoucími jednotlivých 

předmětových komisí, je k dispozici celému pedagogickému sboru formou 

metodického vedení při řešení výskytu sociálně nežádoucího a rizikového 

chování nebo formou převzetí řešení. Kromě toho zajišťuje informační servis 

pedagogickému sboru ve věci možností řešení, návodů, postupů a kontaktních 

informací příslušné sociální sítě. Dále spolupracuje s řadou vnějších institucí 

zaměřujících se na prevenci sociálně nežádoucího a rizikového chování ve 

školním prostředí 

 žáci mají k dispozici WIFI připojení k Internetu, ve škole je dobře vybavená 

knihovna se studovnou, mimo vyučování mají žáci možnost navštěvovat řadu 

zájmových útvarů. Žáci si volí ze svých řad Školní parlament, který je zastupuje 

při jednáních s vedením školy, vydávají školní časopis „Občasník“, k dispozici 

mají schránku důvěry umístěnou v přízemí školy na dostupném a diskrétním 

místě. 

  



  

Krátkodobé cíle prevence /podle modelu SMART/: 

S–specifické (pro první ročníky v měsíci říjnu – stmelovací pobyt v Krásensku 

s celodenními sportovními aktivitami pro celou třídu a následně práce ve skupinách). Beseda 

s Policií ČR na téma „Bolest šikanování“ a následky s možnými sankcemi pro agresory. 

M–měřitelné (za pomoci školního psychologa zmapování situace ve třídách pomocí 

speciálních dotazníků zaměřených na klima ve školní třídě, šikanu ve třídě a dotazníková 

šetření zaměřená na rodinné prostředí. 

A–akceptovatelné (cíle pro žáky prvních ročníků střední školy i žáky z učebních oborů 

jsou vytvořeny tak, aby odpovídaly věku i vědomostem cílové skupiny). 

R–realistické (cíle odpovídají reálné skutečnosti ve třídách prvních popř. druhých 

ročníků střední školy a učebnímu oboru kuchař, zahradník). Vycházíme z předcházejících 

školních ročníků, nejvíce projevů rizikového chování bylo v oblasti ubližování na zdraví, rvaček, 

šikany, agrese, narušení klimatu ve školní třídě, dále pak následovalo záškoláctví. 

T–termínované( cíle jsou termínované pro školní rok 2016–2017, tedy pro jeden školní 

rok). 

  



  

Dlouhodobé cíle prevence 

1. Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření  

 předcházet užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku,  

 předcházet závislosti na návykových látkách a zdravotním problémům 

způsobených v důsledku konzumace drog,  

 oddálit první kontakt s návykovými látkami, snižovat poptávku po omamných 

a psychotropních látkách,  

 podporovat žáky v jejich nápadech, potřebách a tvořivost,  

 aktivizovat žáky k pravidelným sportovním a zájmovým činnostem.  

2. Prevence šikany – posilování a rozvoj mezilidských vztahů  

Prevence projevů xenofobie, rasismu, antisemitismu  

 předcházet šikaně – jejím projevům, stádiím a formám,  

 předcházet projevům xenofobie, rasismu a antisemitismu,  

 upevňovat obecně uznávané hodnoty a postoje společenského života,  

 vyvracet předsudky a pěstovat úctu k životu,  

 posilovat a rozvíjet zdravé vrstevnické vztahy,  

 podporovat v žácích jejich přirozenou zvídavost a potřebu poznávat nové,  

 zajistit bezpečnost žáků o přestávkách a skrytých místech školy (například 

dozorem),  

 účinně a profesionálně postupovat při rozpoznání šikany v souladu s pokyny 

MŠMT,  

 šířit objektivní, pravdivé informace o extremistických organizacích, 

nebezpečných ideologiích, sektách, náboženstvích, apod.  

3. Prevence kriminality a delikvence (dle pokynu MŠMT), právní odpovědnost  

 vysvětlit a popsat základní projevy kriminality a delikvence (krádeže, násilí, 

vandalismus,…),  

 vysvětlit jednotlivé dílčí mechanismy a dynamiku trestných činů, přestupků (co 

se děje před, proč, co se děje potom, jak se cítí oběť,…),  

 předkládat a vysvětlovat modelové situace a zasazovat chování ve vztahu 

k normalitě a společenské normě,  

 podporovat a zapojovat se do projektů realizovaných jinými subjekty (např. 

policií,…)  

 zasvětit žáky do základních ustanovení Trestního zákoníku, Školního řádu, řádu 

obecně…,  

 zasadit se o to, aby žáci znali svá práva ve společnosti – dětská práva, Chartu 

práv dítěte, Ústavu ČR apod.,  

 upevňovat základní pravidla a hodnoty společenského chování,  



  

 předkládat vhodný vzor společenského chování, dbát na dodržování zákona 

a být morální podporou. 

4. Prevence záškoláctví  

 snížit počet zameškaných hodin,  

 posilovat hodnotu vzdělání,  

 postupovat podle ŠŘ a pokynů MŠMT při řešení neomluvené školní docházky 

(od třídního učitele, výchovného poradce, rodiče, oddělení sociálně právní 

ochrany dětí MěÚ až po policii),  

 spolupracovat s jinými subjekty na dodržování povinné školní docházky 

(sociální odbor, policie).  

5. Zdravý životní styl  

Prevence vzniku poruch příjmu potravy  

Ekologie  

 podporovat zdravý životní styl žáků – životospráva, duševní hygiena, režim dne, 

stres,…  

 upevňovat kladný vztah ke svému tělu,  

 seznámit žáky s různými styly života – vrcholový sport, modelky (plastická 

chirurgie), vegetariánství, život v komunitách,…,  

 předcházet negativním vlivům medií a reklamy (tisk, televize, Internet) – ideál 

krásy, odtržení od reality, módní trendy atd.,  

 předcházet vzniku poruch příjmu potravy – anorexie, bulimie, diety, obezita,…,  

 upevňovat a rozvíjet kladný vztah k životnímu prostředí – ekologii,  

 naučit žáky poskytnout první pomoc a orientovat se v integrovaném 

záchranném systému. 

6. Prevence virtuálních drog – patologického hráčství a závislosti na počítačových 

hrách  

 seznámit žáky se základními pojmy virtuálních drog – Televize, Internet, Reality 

show, výherní automaty, sázení,…, 

 předcházet zdravotním, sociálním a psychickým poškozením v důsledku 

přílišného užívání virtuálních drog – znecitlivění, ztráta reality, snížení 

sebekontroly, násilí, závislost, gambling…, 

 stanovit a posilovat v žácích pravidla pro užívání virtuálních drog, 

 podporovat počítačové hry, filmy s kladnými stránkami obsahu (postřeh, 

vědomosti, koordinace pohybů, soustředění…).  

Ukazatele úspěchu:  

 žáci mají reálný obraz „světa drog“ – znají negativa i pozitiva OPL. 

 žáci vyhledávají pravidelné zájmy a činnosti mimo školu (kroužky, sport…).  



  

 mezi žáky nebují šikana.  

 žáci samostatně myslí a rozhodují se, otevřeně říkají svůj názor, jsou tolerantní.  

 žáci mají zájem a potřebu pospolitosti třídy (společné akce, výlety,…).  

 žáci jsou ochotni řešit své konflikty a nedorozumění dohodou a pod 

pedagogickým vedením najít řešení.  

 žáci znají školní řád a jsou srozuměni s důsledky případného porušení.  

 žáci si jsou vědomi následků spáchání přestupku a trestného činu.  

 žáci mají zájem o návštěvy odborníků, mají potřebu diskutovat o problematice 

s učiteli.  

 žáci jsou dobře informováni a vědí na koho se v případě potíží obrátit.  

 

  



  

Prevence ve škole 

Škola – žák 

 působení třídních učitelů v rámci třídnických hodin, vnitřní pravidla třídy, 

 působení vyučujících v rámci vybraných vyučovacích hodin, 

 pomoc školního psychologa, 

 aktivity metodika prevence, 

 činnost výchovného kariérového poradce, 

 podpora ředitele a vedení, 

 spolupůsobení ostatních zaměstnanců, 

 volnočasové aktivity, sportovní akce, 

 zážitkové kurzy pro žáky (turistické, lyžařské), 

 metodické komise, pedagogické rady. 

Škola respektuje identitu a individualitu každého svého člena, odmítá násilí a zneužití 

moci v jakékoli podobě a přiznává riziko výskytu šikany. Je důležité, aby škola tyto hodnoty 

jasně komunikovala směrem dovnitř školy i vně a zřetelně je hájila a prosazovala (např. tím, 

že objeví-li se šikana, přistupuje škola k řešení včasně a otevřeně).  

Je důležité, aby se na vytváření bezpečného prostředí a předcházení šikany podílela 

celá škola. Stěžejní roli a zodpovědnost za tuto oblast nese ředitel školy, jeho role a aktivní 

přístup k problematice předcházení a řešení šikany je nenahraditelná. 

Pro prevenci i řešení šikany vedení školy určí konkrétní odpovědnost směrem k řediteli 

a jeho zástupcům, třídním učitelům, pedagogům, ostatním zaměstnancům školy, žákům, 

rodičům a školnímu poradenskému pracovišti, která je adekvátní jejich roli a možnostem 

(součást bezpečnostního a krizového plánu).  

Vedení školy pověří alespoň jednu osobu z řad pedagogických pracovníků 

specifickými otázkami v prevenci a řešení šikany, která se bude v tématu pravidelně 

vzdělávat (např. školní metodik prevence, výchovný poradce). Tato pověřená osoba by měla 

disponovat kompetencemi zejména k šetření a řešení počáteční šikany a vyhodnocování 

potřeb školy ve vztahu k pokročilé šikaně.  

Škola nastaví konkrétní a srozumitelná pravidla v chování ve svém školním řádu, 

která budou specificky vztažená také k projevům šikany (bude jasné, jaké chování je 

považováno za dehonestující a ohrožující a jak bude sankcionováno). Součástí školního řádu 

by měla být pravidla pro používání informačních a komunikačních technologií, internetu 

a mobilních telefonů (během vyučování, o přestávkách, v prostoru školy).  



  

Škola nastaví důsledky za porušení pravidel u žáků, přičemž je důležité, aby uměla 

rozlišovat závažnost porušení. Pedagogové a ostatní zaměstnanci školy znají své pravomoci 

a aplikují pravidla chování a důsledky za nedodržení jednotně a konzistentně pro všechny 

žáky.  

Ve třídě jsou nastavena třídní pravidla, která nenahrazují ani nezdvojují školní řád. 

Ideální je, pokud se na tvorbě třídních pravidel a na reflexi jejich dodržování podílejí spolu 

s pedagogem (nejlépe třídním učitelem) do značné míry samotní žáci.  

Škola usiluje o včasné odhalení šikany a za tímto účelem má nastavený funkční systém 

vzájemné komunikace mezi pedagogy o signálech, výskytu porušení pravidel, nebo jiných 

rizikových faktorech tak, aby byl pedagog vždy včas informován o tom, jaká atmosféra je v jeho 

třídě. 

Škola kontinuálně realizuje specifickou primární prevenci rizikového chování (včetně 

šikany), kterou má popsánu v Preventivním programu školy někdy nazývaném také minimální 

preventivní program. Součástí tohoto programu školy je také školní program proti šikanování 

(Příloha č. 5 Školní program proti šikanování). Škola má popsány konkrétní preventivní 

mechanismy, které používá k tomu, aby šikanu minimalizovala a měla ji pod kontrolou 

(bezpečnostní plán). Účelem je riziku účinně a konkrétně předcházet. Současně má škola 

popsány postupy řešení krizových situací pro případ, že situace šikany nastala (krizový plán). 

Na základě svých zkušeností škola tyto plány pravidelně vyhodnocuje a upravuje.  

Škola zajišťuje podporu a rozvoj pedagogů v podobě dalšího vzdělávání; uvádějících 

učitelů pro začínající pedagogy; dostupné intervize a/nebo supervize. Plán dalšího vzdělávání 

pedagogů zahrnuje školení pedagogů a ve zvýšené míře pracovníka pověřeného řešením 

šikany (zpravidla školního metodika prevence) a třídních učitelů (zejm. v prevenci šikanování, 

v oblasti komunikace, řešení konfliktů, interakce mezi učitelem a žákem, v diagnostice klimatu 

školní třídy, v ovlivňování postojů žáků v přijímání různosti, v podpoře osobnostně-sociálního 

rozvoje. 

Škola zajišťuje pravidelnou realizaci třídnických hodin, které by měly žákům 

poskytnout bezpečný prostor k reflexi vlastní zkušenosti ve škole, kdy mohou mluvit o své 

spokojenosti ve škole, pocitu bezpečí, vztazích ve škole a ve třídě, učit se efektivně řešit 

konfliktní situace atd.  

Škola má zmapovanou síť pomoci pro žáky i pedagogy ve svém regionu a navazuje s ní 

spolupráci (např. pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, 



  

středisko výchovné péče a neziskové organizace, orgán sociálně právní ochrany dětí, krizové 

centrum, zdravotnická zařízení, Policie ČR případně další odborníci). Je dobré, pokud škola 

zveřejňuje tyto kontakty pro žáky, rodiče a pedagogy tak, aby jim byly na očích a mohli 

vyhledat pomoc také sami.  

 

Škola – žák – rodina 

 rozhodující vliv rodiny na žáka, 

 spolupráce s rodiči při rodičovských schůzkách, 

 spolupráce s rodiči prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky, písemně, 

 možnost individuálních konzultací s učiteli, výchovným kariérovým poradcem, 

metodikem prevence, školním psychologem a vedením školy, 

 kulturní a společenské akce, 

 dny otevřených dveří, 

 působení školské rady. 

Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči 

o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. 

Rodičovskou odpovědnost týkající se osoby dítěte vykonávají rodiče způsobem a v míře 

odpovídající stupni vývoje dítěte. Rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dítěte. Dokud se 

dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak 

to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, 

zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku.  

Škola by měla hned na začátku školního roku informovat rodiče o programu proti 

šikanování. Příklad informace o školním programu proti šikanování lze nalézt v Příloze č. 5 

Školní program proti šikanování.  

Když rodiče přijdou žádat o pomoc ohledně šikany svého dítěte – nereaguje pedagog 

obranně a nedůvěřivě. Nevyjadřuje pochybnosti, nechápe prosbu rodičů jako stížnost. 

Nezlehčuje situaci tvrzením, že jejich dítě provokovalo, nebo že se jednalo jenom o škádlení 

atd. Je nutné rodiče v klidu vyslechnout, nechat vymluvit, nepoučovat, aktivně naslouchat. Je 

potřeba se umět doptat na důležité informace. Podezření nebo tvrzení rodičů, že je jejich dítě 

šikanováno, se nesmí nikdy podcenit a je potřeba účinně a bezpečně situaci prošetřit (Příloha 

č. 6 Postupy pro vyšetření a řešení šikany).  

Škola nezve rodiče protagonistů šikany do školy, když ještě šikana není vyšetřena. 

V praxi se vyskytuje závažná chyba, kdy si ředitelé pozvou najednou rodiče údajných obětí 



  

a údajných agresorů, podezřelé žáky, některé pedagogy a vyšetřují situaci se všemi najednou, 

případně pořizují video nebo audio záznam.  

Rozhovor s rodiči oběti probíhá individuálně. U počáteční šikany, která se dá vyšetřit 

během jednoho nebo dvou dnů, obvykle proběhne až po jejím vyšetření. Úkolem je rodiče 

informovat o zjištěních a závěrech školy a domluvit se na dalších opatřeních. Někdy je užitečné 

připravit rodiče oběti i na třídní schůzku, kde bude podána informace o řešení šikany.  

Vážnou chybou je neinformování rodičů o řešení šikany. Chybou je taktéž nepřipravená 

třídní schůzka a opakované řešení šikany s rodiči, což vede k eskalaci destruktivních procesů 

a negativních emocí.  

Ve všech případech je potřeba informovat rodiče, že ve třídě byla šikana a škola ji řešila. 

U počáteční šikany zpravidla stačí podat informaci na pravidelné schůzce, u pokročilé šikany 

je na místě svolat schůzku mimořádnou. Vždy je důležité, aby byl na schůzce přítomný školou 

pověřený a vyškolený pedagog případně externí pracovník. 

odpovídající stupni vývoje dítěte. Rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dítěte. 

Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými 

opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících 

ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku.  

Škola – žák – státní a jiné kompetentní instituce 

 Pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, pracoviště Boskovice 

 Středisko výchovné péče (SVP) Brno 

 Oblastní charita Blansko – krizové centrum 

 další odborníci:  

o klinický psycholog,  

o psychoterapeut,  

o psychiatr. 

 orgán sociálně-právní ochrany dětí OSPOD Boskovice  

 Policie ČR 

 Městská policie 

V rámci efektivního působení i vytváření PP úzce spolupracují metodik prevence, školní 

psycholog, výchovný poradce, třídní učitelé, učitelé jednotlivých předmětů (zařazují 

problematiku rizikového chování do vyučovacích hodin), vedení školy. Důležitá je již výše 

zmíněná spolupráce s rodiči a se státními institucemi. 

PP je doplňován a podporován školním řádem, celoročním plánem činnosti školy 

měsíčním hlášením třídních učitelů SŠ, které souvisí souběžně se zjišťováním klimatu ve třídě, 



  

celoročním plánem Domova mládeže, příkazy ředitele školy a rozhodnutími ředitele školy 

v rámci správního řízení. 

Ředitel školy vytváří podmínky pro jednotné působení školního psychologa, metodika 

prevence, výchovného poradce i ostatních pedagogů, aby došlo k co nejširšímu působení na 

žáky. Zajišťuje podmínky pro realizaci prevence v oblasti rizikového chování, má zájem na 

soustavném vzdělávání všech pracovníků školy. Zajišťuje spolupráci s rodiči a seznamuje je 

s preventivní činností školy. 

Metodik prevence zpracovává „ Preventivní program“ (PP), zabezpečuje 

přednáškovou činnost, poskytuje konzultaci žákům i jejich rodičům, informuje žáky 

a pedagogy o nabízených preventivních programech, vypracovává a zpracovává dotazníková 

šetření, o zjištěných výsledcích informuje ředitele školy a ostatní pedagogy.  

Školní psycholog spolupracuje při vytváření Preventivního programu, pracuje 

s třídními kolektivy, pomáhá při adaptaci na nové školní prostředí, diagnostikuje třídní 

kolektivy (sociometrická šetření tříd, dotazníky), vede rozhovory s žáky, třídními učiteli 

a rodiči, provádí depistáž žáků potřebujících zvýšenou péči (sociální problematika, výchovné 

a vztahové problémy), pomáhá v problémových třídách na restrukturalizaci vztahů, pracuje 

s jednotlivými žáky podle individuálních potřeb, pomáhá při vytváření psychosociálních 

dovedností, pomáhá při vy poskytuje podpůrnou péči ve spolupráci s rodinou žáka, pomáhá 

při volbě dalšího studia (PROFI). 

Výchovný – kariérový poradce se podílí na realizaci plánovaných akcí a vede evidenci 

žáků s poruchami učení a chování včetně materiálů o provedených vyšetřeních v Pedagogicko-

psychologické poradně. Výchovný poradce a metodik prevence poskytují dle potřeby žákům 

i rodičům konzultace. 

Třídní učitelé a učitelé zařazují vhodně do vyučovacích hodin témata PP, spolupracují 

se školním metodikem prevence, účastní se programů a akcí souvisejících s prevencí 

rizikového chování a podílí se na jejich organizaci. 

Vychovatelé domova mládeže vytvářejí nabídku volnočasových aktivit, aby 

předcházeli vzniku rizikového chování. Svou činností v rámci prevence působí především na 

žáky, v domově mládeže ubytované. 

  



  

Systém předávání informací o realizaci PP na škole 

Všichni pedagogové i ostatní zaměstnanci si uvědomují nutnost preventivního 

působení na žáky. Jsou seznamováni s PP na poradách jednotlivých úseků a v metodických 

komisích. PP je přístupný všem pedagogům v dokumentech školy. 

Preventivní vzdělávací programy pro pedagogy 

Je možné absolvovat programy Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle 

nabídky různých institucí v průběhu celého školního roku. 

Spolupráce školy a rodičů 

Třídní učitelé a vychovatelé seznámí žáky, u nezletilých jejich zákonné zástupce 

s postupem školy při výskytu zneužívání návykových látek ve škole (seznámení se Školním 

řádem a Vnitřním řádem domova mládeže). 

Do výchovně vzdělávacího procesu ve škole je třeba zapojit také rodiče žáků. Je 

nezbytné zabezpečit informovanost rodičů o postojích školy k preventivní strategii a o oblasti 

sociálně patologických jevů. Rodičům jsou předány letáky o návykových látkách a jsou 

seznámeni se jmény pedagogů, na které se mohou v případě problémů tohoto rázu obrátit. 

 
Zaměření PP jednotlivých ročníků 

Zaměření 1. a 2. ročníků 

 Výchova ke zdravému životnímu stylu, zdravé klima ve třídě. 

 Navozování příjemného psychosociálního ve třídách. 

 Prevence šikany. 

 Vedení žáků ke všestrannému rozvoji a posilování jejich sebevědomí. 

 Upevňování třídního kolektivu (adaptační kurzy 1. ročníků, sportovní kurz 2. 

ročníků). 

 Vedení žáků k tomu, aby si nenechávali své problémy pro sebe, ale svěřili se 

kamarádovi, vyučujícímu. 

 Posilování sebedůvěry a ohleduplnosti k pocitům druhých. 

 Detekce možných problémů (anonymní testy v rámci třídnických hodin). 

 spolupráce s rodiči problémových žáků, popřípadě možnost využít při řešení 

problémů PPP  

 besedy na téma vztahy v rodině, mezilidské vztahy, soužití generací, mezilidské 

vztahy, sebeovládání, škodlivost kouření a pití alkoholu, zneužívání návykových 

látek, gamblerství, problematiky náboženských sekt a působení 

extrémistických skupin mládeže, … 

  



  

Zaměření 3. a 4. ročníků 

 Formovat vhodné způsoby chování. 

 Diskutovat o osobních, sociálních, zdravotních, politických, ekonomických 

i mezinárodních důsledcích užívání drog (včetně tabáku). 

 Pokračovat v kvalitních službách kariérového poradenství. 

 Možnost využití nepovinných předmětů při realizaci svých zájmů nebo 

budoucího profesního zaměření. 

 Získání odborných poznatků o využití návykových látkách v lékařství i právní 

postihy spojené s jejich zneužíváním. 

 Posílení třídního kolektivu. 

 Posílení pozitivního sebehodnocení (odborná praxe 3. a 4. ročníků). 

 Zvyšovat důvěru k vyučujícím, schopnost hovořit o svých problémech. 

 Využití besed adekvátních věku studentů, především silné působení 

náboženských sekt, neonacistických organizací, hnutí   

 Výchova k zodpovědnosti za své zdraví. 

Podmínky efektivní prevence 

 Soustavné vzdělávání školního metodika prevence i vyučujících. 

 Získané informace poskytovat ostatním pedagogickým pracovníkům 

a spolupracovat s nimi. 

 Osvěta rodičů. 

 Vytváření dovedností v komunikaci studenta s dospělými. 

 Zvládání stresových situací učitel – žák. 

 Využívání profesionální poradenské služby výchovného poradce pro žáky, 

rodiče i učitele. 

Výskyt případu související s nálezem nebo užitím návykových látek ve škole, nebo 

mimoškolní činnosti v rámci výuky 

Pro případ, že by mohla selhat preventivní opatření školy a nastala výše uvedená 

situace, podepisují právní zástupci nezletilého žáka nebo zletilý žák na začátku každého 

školního roku prohlášení, ve kterém souhlasí s tím, aby mu byla poskytnuta poradenská služba 

(viz Pokyn k řešení případů související s užíváním návykových látek v prostředí školy) 

Pro případ, že selžou preventivní opatření školy a nastane výše uvedená situace, 

podepisují právní zástupci nezletilého žáka nebo zletilý žák na začátku každého školního roku 

prohlášení, ve kterém souhlasí s možností orientačního testování přítomnosti návykových 

látek v lidském organismu dechovou zkouškou nebo ze slin (viz Pokyn k řešení případů 

související s užíváním návykových látek v prostředí školy). 



  

Při výskytu nebo požití návykových látek postupují vyučující podle Pokynu k řešení 

případů související s užíváním návykových látek v prostředí školy. 

  



  

Školní poradenské pracoviště 

Školní poradenská pracoviště jsou zřizována v souladu s vyhláškou 197/2016 Sb. 

O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Za kvalitu 

těchto poradenských služeb jsou odpovědni ředitelé škol. 

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., 197/ 2016 Sb. O poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. je při 

poskytování poradenských služeb (tj. také při intervenčních programech) nutné žáky, včetně 

jejich zákonných zástupců, předem informovat o charakteru poradenské služby. Využívá se 

tzv. informovaný souhlas ($ 1 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských 

služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.) 

Školní metodici prevence (ŠMP) 

 spolupracují s ostatními učiteli v oblasti prevence rizikového chování žáků, 

poskytují jim speciální metodickou pomoc a vedení pro práci s těmito žáky 

 konzultují své pracovní postupy s ředitelem školy a výchovným poradcem, 

 provádí specializovanou poradenskou činnost pro žáky i pedagogy, 

 dodržují pravidla pro práci s důvěrnými informacemi, 

 pomáhají žákům s bojem proti závislostem a dalším sociálně patologickým 

jevům, 

 zajišťují spolupráci s příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnou, 

drogovým centrem apod., 

 zajišťují spolupráci s příslušným oddělením policie, 

 spolupracují při tvorbě plánu práce školy, 

 vytvářejí Preventivní program a kontrolují jeho plnění, 

 vedou dokumentaci vztahující se k PP, 

 vyhodnocují PP, 

 předávají řediteli školy na základě hodnocení PP podklady k vytvoření výroční 

zprávy, 

 zúčastňují se odborných seminářů v oblasti specifické primární prevence. 

Výchovní – kariéroví poradci 

 spolupracují se školním metodikem prevence při přípravě PP a při řešení 

problémů sociálně patologických jevů, 

 předávají ŠMP informace o žácích s možným rizikovým chováním, 

 vyjadřují se k hodnocení PP, 

 pomáhají žákům při vytváření studijních návyků, 

 poskytují pomoc při zvládání studijních a výchovných problémů – pohovory se 

žáky a jejich zákonnými zástupci, 



  

 pomáhají při řešení případných vztahových problémů učitel × žák, 

 vedou individuální rozhovory se žáky dle jejich požadavků, 

 pomáhají při volbě dalšího studia – rozhovory se žáky na základě jejich 

iniciativy, příp. rozhovory s rodiči, 

 informují žáky o možnostech studia na vysokých školách, vyšších odborných 

školách a o studiu v zahraničí, 

 řeší prevenci záškoláctví – ve spolupráci s třídními učiteli, školním 

psychologem, vedením školy a zákonnými zástupci žáků v souladu 

s Metodickým pokynem MŠMT č. 10 194/2002, 

 zajišťují péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Školní psycholog 

 pracuje s třídními kolektivy, 

 pomáhá při adaptaci na nové školní prostředí (dotazníky na začátku a konci 

školního roku, následné rozhovory), 

 diagnostikuje třídní kolektivy (sociometrická šetření tříd, dotazníky), 

 vede rozhovory s žáky, třídními učiteli a rodiči, 

 provádí depistáž žáků potřebujících zvýšenou péči (sociální problematika, 

výchovné a vztahové problémy), 

 pomáhá v problémových třídách na restrukturalizaci vztahů, 

 pracuje s jednotlivými žáky podle individuálních potřeb, 

 pomáhá při vytváření psychosociálních dovedností, 

 pomáhá při vytváření studijních návyků, 

 poskytuje podpůrnou péči ve spolupráci s rodinou žáka, 

 pomáhá při volbě dalšího studia (PROFI), 

 vede relaxační programy. 

  



  

Metodika postupů při podezření na návykové látky 

1. V případě, že selhala preventivní opatření školy a je podezření, že žák zneužívá 

návykové látky, škola (ředitel, třídní učitel, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní 

psycholog či pověřený pracovník) dle svých odborných možností: 

Provede diskrétní šetření, pohovor s dítětem, doporučí mu rozhovor s odborníkem 

(např. přes linku důvěry), zprostředkuje kontakt s odborníkem ze zdravotnického zařízení, 

z PPP nebo střediska výchovné péče, sociálních kurátorů, pracovníků OSPOD, kontaktního 

centra. 

2. Při potvrzeném důvodném podezření. Škola kontaktuje zákonné zástupce. 

3. V případě negativní reakce rodičů na sdělení skutečnosti a v případě, že zákonný 

zástupce nezajistí pro žáka další péči: Škola uvědomí sociální odbor.  

4. V akutním případě, po průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole, 

nebo v případě, že žák je prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování, škola 

zajistí nezbytnou pomoc a péči, uvědomí rodiče a zároveň kontaktuje zdravotnické zařízení. 

V případě distribuce návykových látek nebo porušení § 217 trestního zákona 

(ohrožování výchovy mládeže) nebo zanedbání povinné péče oznámí škola věc Policii ČR. 

 

Na začátku školního roku všichni žáci prvních ročníků obdrželi tiskopisy Souhlasné 

prohlášení žáka – u zletilých a Souhlasné prohlášení zákonného zástupce žáka – u nezletilých, 

které byly vypracovány pro možnost orientačního testování přítomnosti návykových látek 

v lidském organismu v průběhu celého studia na škole. Podpisem souhlasí nebo nesouhlasí 

s možností orientačního testování. Tento tiskopis není preventivní aktivitou ze strany školy, 

ale dokumentem v rámci možného ohrožení života a zdraví žáka. 

 

  



  

Metodika postupu při zjištění šikanování a prevence šikanování 

Cílem tohoto programu je na základě metodického pokynu Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č. j. MŠMT – 

22294/2013–1 poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace především 

k samotnému řešení tohoto vysoce rizikového chování. Text metodického pokynu je provázán 

s Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních, čj. 21291/2010–28 ve znění pozdějších úprav (dále jen 

„metodické doporučení“), ve kterém lze nalézt komentáře k metodickým postupům a užitečná 

metodická vodítka pro diagnostiku a nápravu v podobě tabulek. 

Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit děti před 

šikanou. Zahrnuje v sobě metody řešení a další opatření zaměřená přímo na nápravu 

šikanování. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového chování ve 

škole. 

  

Charakteristika šikanování 

Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese), která ohrožuje naplňování 

zásad a cílů vzdělávání ve škole a školském zařízení (dále jen „škola“). V místech jejího výskytu 

dochází ke ztrátě pocitu bezpečí žáků, který je nezbytný pro harmonický rozvoj osobnosti 

a efektivní výuku. Na rozdíl od jiných druhů násilí, se kterými se setkáváme ve školním 

prostředí, je šikana zvlášť zákeřná, protože často zůstává dlouho skrytá. Tak i při relativně malé 

intenzitě šikany může u jejích obětí docházet k závažným psychickým traumatům 

s dlouhodobými následky a k postupné deformaci vztahů v kolektivu. Vzhledem k tomu, že 

šikana se v zárodečných stádiích více či méně vyskytuje téměř v každé škole, je potřeba 

věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je třeba klást na budování otevřených, 

kamarádských a bezpečných vztahů mezi žáky ve třídě a samozřejmě i mezi všemi členy 

společenství školy. Je důležité, aby pedagogové uměli rozpoznat a řešit počáteční stadia 

šikanování. V případě rozvinutí pokročilé šikany je nutná spolupráce školy s odborníky ze 

specializovaných zařízení. Zajištění ochrany dětí před šikanou vyžaduje další vzdělávání 

pedagogických pracovníků v oblasti problematiky šikanování, neboť běžné pedagogické 

postupy selhávají.  

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

žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických 



  

útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo 

z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky, tak i útoky slovní. 

Projevy šikanování 

 fyzická agrese, přímá a nepřímá (v podobě bití, vydírání, loupeží, patří sem 

i krádeže a ničení majetku oběti). 

 verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (v podobě nadávek, 

pomluv, vyhrožování či ponižování, součástí je i kyberšikana, děje se pomocí 

informačních a komunikačních technologií). 

 smíšená šikana, kombinace psychické a fyzické šikany (násilné a manipulativní 

příkazy apod.). 

 nepřímá podoba – demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní 

nebo jinou skupinou spolužáků. 

Kyberšikana je jednou z forem psychické šikany. Je to zneužití ICT (informačních 

a komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým 

činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří v tvář 

se jedná o úmyslné chování, kdy je oběť napadána útočníkem nebo útočníky. Povaha 

a provedení útoků pak určuje její závažnost. 

Důležité znaky šikanování: záměrnost, cílenost, opakování (není podmínkou), 

nepoměr sil, bezmocnost oběti, nepříjemnost útoku, samoúčelnost agrese.  

Za šikanování se nepovažuje škádlení a agrese, která nemá znaky šikanování 

(opakování, záměrnost atd.). Například, když se tzv. „poperou“ dva přibližně stejně silní žáci 

kvůli dívce, která se jim oběma líbí, nejde o šikanování, protože tu chybí nepoměr sil, kdy oběť 

se neumí nebo z různých příčin nemůže bránit (podrobněji viz metodické doporučení). 

 Kyberšikanou není oprávněná kritika na internetu bez zlého úmyslu, bez nadávek 

a ponižování. Termínem kyberšikana neoznačujeme rovněž vzájemné internetové psychické 

násilí a ani věcný konflikt (i opakovaný) mezi rovnocennými partnery.  

Od kyberšikany je potřeba odlišovat příbuzné fenomény, které jsou často 

s kyberšikanou provázány nebo se s ní částečně překrývají, nicméně samy o sobě označují jiný 

typ násilného chování. Patří mezi ně například happy slapping, sexting, hoax, spam, 

cyberstalking, flaming, phising (podrobněji viz metodické doporučení, příloha č. 6 – 

Kyberšikana). 

Podstatnou vlastností šikany je skrytost. Ta je dána tím, že často odhalení zejména 

pokročilé šikany brání z rozličných důvodů a pohnutek všichni účastníci vyšetřování včetně 

oběti. Z tohoto důvodů je důležité umět rozpoznat přímé a nepřímé signály šikany. 



  

Při vlastní diagnostice šikany je třeba zkoumat tento fenomén ze tří praktických 

pohledů – jako nemocné chování, závislost a poruchu vztahů ve skupině (podrobné informace 

viz metodické doporučení).  

 

Příklady přímých a nepřímých znaků šikanování 

Přímé varovné signály šikanování mohou být např.: 

 posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, 

ponižování, hrubé žerty na jeho účet;   

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

nenávistným, nebo pohrdavým tónem;  

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

platil;  

 příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené 

panovačným tónem;  

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

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

spoluúčasti na nich;  

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

ale je nápadné, že je oběť neoplácí; 

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

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

apod. 

Nepřímé varovné signály šikanování mohou být např.: 

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

kamarády;  

 při týmových sportech bývá jedinec volen do družstva mezi posledními;  

 při přestávkách vyhledává blízkost učitelů;  

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

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

 stává se uzavřeným;  

 jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje;  

 jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené;  

 zašpiněný nebo poškozený oděv;  

 stále postrádá nějaké své věci;  

 odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné 

výmluvy;  

 mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy;  

 začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole;  



  

 odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě 

vysvětlit. 

Zejména je třeba věnovat pozornost žákům nově zařazeným do třídy, neboť konflikty 

v době adaptace nových žáků nejsou vzácností 

 

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

 za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi;  

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

apod.; 

 dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem;  

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

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

 ztráta chuti k jídlu;  

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

prosí o dovoz či odvoz autem;  

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

svačinu); 

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

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

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

 zmínky o možné sebevraždě;  

 odmítá svěřit se s tím, co ho trápí;  

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

říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze;  

 dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí;  

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

možná projevuje i zlobu vůči rodičům;  

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

se zůstat doma;  

 své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace 

s teploměrem apod.); 

 dítě se vyhýbá docházce do školy;  

 dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku. 

 
  



  

Odpovědnost školy 

Škola má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením § 29 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení povinny 

zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů v průběhu všech vzdělávacích 

a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení 

vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů). Z tohoto důvodu pedagogický 

pracovník šikanování mezi žáky předchází, jeho projevy neprodleně řeší a každé jeho oběti 

poskytne okamžitou pomoc.  

Prevence šikanování 

Ředitel školy 

a) odpovídá za systémové aktivity školy v oblasti prevence šikanování a násilí 

b) zajišťuje vzdělávání pracovníků (pedagogických i nepedagogických) 

v akreditovaných kurzech k problematice šikanování 

c) zajišťuje v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad 

žáky zejména ve škole před vyučováním, o přestávkách mezi vyučovacími 

hodinami. 

Především v prostorách, kde k šikanování již došlo nebo kde by k němu mohlo 

docházet. 

d) zajistí, aby žáci i pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s negativními důsledky 

šikanování, a to jak pro jeho oběti a pachatele, tak i pro celý třídní (školní) 

kolektiv. 

Za zvláště nebezpečnou je třeba považovat tendenci podceňovat počáteční 

projevy šikanování. 

e) zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti problematiky násilného 

jednání 

Školní metodik prevence 

a) žákům I. ročníků poskytuje základní informace v oblasti prevence rizikového 

chování. Žáci jsou si vědomi, že se v případě výskytu rizikového chování mohou 

s důvěrou obrátit na metodika prevence, výchovného poradce, třídního učitele 

či jiného pedagogického pracovníka. Podporuje s ve spolupráci s třídními učiteli 

zdravé klima ve třídě. 

b) zodpovídá za realizaci Krizového plánu v případě výskytu šikany a spolupracuje 

se žáky, s třídními učiteli, výchovným poradcem, vedením školy a dalšími 

pedagogickými pracovníky 

c) spolupracuje se zákonnými zástupci žáků (případně pověří třídního učitele nebo 

výchovného–kariérového poradce). 



  

d) účastní se odborných seminářů s tematikou šikany, sleduje odbornou literaturu 

v této oblasti 

e) poskytuje pedagogickým pracovníkům základní informace k prevenci a řešení 

tohoto specifického problému 

Třídní učitel (ve vztahu k primární prevenci) 

a) spolupracuje se školním metodikem prevence na zachycení varovných signálů, 

podílí se na realizaci Preventivního programu, Krizového plánu a na 

pedagogické diagnostice vztahů ve třídě, podporuje tvorbu zdravého klimatu 

ve třídě 

b) motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním 

řádem a dbá na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné 

atmosféry a pozitivního klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních vazeb 

mezi žáky třídy 

c) zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je 

garantem spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků třídy 

d) získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich 

rodinném zázemí 

Každý učitel 

a) podporuje při hodinách i mimo výuku solidaritu, toleranci, vědomí 

sounáležitosti, spolupráci mezi žáky a rozvíjí jejich vzájemný respekt a jednání 

v souladu s právními normami s důrazem na právní odpovědnost jedince 

b) posiluje a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy 

c) důsledně a systematicky vede žáky k osvojování norem mezilidských vztahů 

založených na demokratických principech respektujících identitu a individualitu 

žáka 

Učitelé občanské nauky a práva 

a) seznamují žáky se šikanou jako tématem ve výuce, diskutují se žáky 

b) upozorňují žáky na právní důsledky šikany – šikanování žáků může naplňovat 

skutkovou podstatu trestných činů (vydírání, omezování osobní svobody, 

útisku, ublížení na zdraví, poškozování cizí věci apod.) 

 

Výskyt šikany 

Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících případech: 

 dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky 

přestupku nebo trestného činu, obrací se škola na Policii ČR. Trestní oznámení 

je možné podat také na státní zastupitelství; 

 dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností anebo 

poskytování školských služeb, má škola povinnost tuto skutečnost oznámit 



  

zákonnému zástupci jak žáka, který byl útočníkem, tak žáka, který byl obětí. 

Tato povinnost vyplývá ze školského zákona (§ 21 odst. 2 školského zákona, dle 

něhož mají zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků právo mj. na informace 

o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte či žáka a právo vyjadřovat se ke všem 

rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání). Skutečnost, 

že dítě někoho šikanovalo nebo bylo šikanováno, lze chápat jako významnou 

skutečnost, která v průběhu vzdělávání nastala; 

 škola ohlašuje orgánu sociálně právní ochrany dětí takové skutečnosti, které 

nasvědčují tomu, že dítě je v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný 

nebo proto, že se ohrožuje svým chováním samo (viz § 6, 7 a 10 zákona č. 

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

v případě šikany se jedná o všechny případy, které škola oznámila policejnímu 

orgánu nebo státnímu zástupci a dále případy, které výše uvedeným nebyly 

oznámeny i přesto, že se stalo něco závažného, protože nebyl zákonný důvod. 

 

Z hlediska zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „TZ“), může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů či provinění 

(dále jen „trestných činů“). Proviněním se rozumí trestný čin spáchaný mladistvým – § 6 

zákona 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): 

 vydírání § 175 TZ, omezování osobní svobody § 171 TZ, zbavení osobní svobody 

§ 170 TZ, útisku § 177 TZ, těžkého ublížení na zdraví podle § 145, ublížení na 

zdraví §146 TZ, § 146a TZ, vraždy § 140 TZ, loupeže § 173 TZ, krádeže § 205 TZ, 

násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci § 352 TZ, poškození cizí věci § 

228 TZ, znásilnění § 185 TZ, kuplířství § 189 TZ, pohlavního zneužití § 187 TZ, 

apod. + nebezpečné vyhrožování § 353 TZ, nebezpečné pronásledování § 354 

TZ, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení § 149 TZ. 

 

Trestné činy ve vztahu ke kyberšikaně 

Kyberšikana obdobně jako školní šikana sice není sama o sobě trestným činem ani 

přestupkem, ale její projevy mohou naplňovat skutkovou podstatu např. těchto trestných 

činů:  

 nebezpečné pronásledování (stalking, § 354 TZ) – např. dlouhodobě opakované 

pokusy kontaktovat všemi dostupnými prostředky oběť, která proto pociťuje 

důvodné obavy o život nebo zdraví své či svých blízkých; 

 účast na sebevraždě (§ 144 TZ) – např. zaslání SMS oběti s úmyslem vyvolat u ní 

rozhodnutí k sebevraždě; 



  

 porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 TZ) – např. „odposlech“ 

odesílaného e-mailu; 

 porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí (§ 183 

TZ), např. zveřejnění fotografií z telefonu oběti; 

 pomluva (§ 184 TZ) – např. vytvoření webových stránek zesměšňujících oběť. 

Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto 

ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně 

nepřekažení trestného činu (§ 367 TZ). V úvahu přicházejí i další trestné činy jako např. 

nadržování (§ 366 TZ) či schvalování trestného činu (§365 TZ), v krajním případě i podněcování 

(§ 364 TZ).  

 

Krizový plán 

Cílem Krizového plánu školy je eliminace a minimalizace škody v případě, že 

k šikanování ve školním prostředí dojde. Stanoví kompetence jednotlivých osob, specifický 

postup a způsob řešení. 

Obsahuje 4 části: 

1. Postupy řešení šikanování (počáteční stádia šikany a pokročilá šikana 

s neobvyklou formou) 

2. Výchovná a jiná opatření 

3. Spolupráce se specializovanými institucemi (řešení případů pokročilé 

a nestandardní šikany, např. výbuchu skupinového násilí vůči oběti) 

4. Spolupráce s rodiči 

1. Postupy řešení šikanování – počáteční stádia 

 Vyšetřování – zajišťují: školní metodik prevence ve spolupráci s třídním 

učitelem, výchovnou poradkyní (o zahájení vyšetřování neprodleně informují 

vedení školy) 

a) Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi 

b) Nalezení vhodných svědků 

c) Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však 

konfrontace obětí a agresorů) 

 Zajištění ochrany obětem 

 Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi 

 Potrestání agresorů (výchovná aj. Opatření) 

Postupy řešení šikanování – pokročilá šikana s neobvyklou formou 

V případě skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování, bude dodržen 

následující postup: 



  

 Bezprostřední záchrana oběti 

 Přivolání dalších pedagogických pracovníků, aby zabránili pokračování  

 násilí, zajistili agresory a odvedli oběť do bezpečí 

 Pokračující pomoc a podpora oběti 

 Nahlášení policii a zahájení vlastního vyšetřování (domluva pedagogických 

pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování; zabránění domluvě agresorů 

na křivé výpovědi) 

 Potrestání agresorů (výchovná opatření) 

2. Výchovná opatření 

 Dále pracovat s agresorem (jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné 

prostředí) 

V případě počátečního stádia šikany zajišťuje školní metodik prevence ve 

spolupráci s třídním učitelem a výchovným poradcem, v případě pokročilé 

šikany zprostředkuje školní metodik spolupráci se specializovanými institucemi 

(viz 3. část Krizového plánu). 

 Potrestání agresorů je v kompetenci výchovné komise školy (jejími členy jsou:  

ředitel školy, zástupce ředitele, školní metodik prevence, výchovný poradce 

a třídní učitel). 

Běžná opatření (u počátečního stádia šikany) 

 napomenutí třídního učitele 

 důtka třídního učitele 

 důtka ředitele 

 snížení známky z chování 

 převedení do jiné třídy 

 podmíněné vyloučení 

 vyloučení ze studia 

V mimořádných případech (pokročilá stádia šikany) 

 ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového 

oddělení SVP 

 ředitel školy podá návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí k zahájení práce 

s rodinou 

3. Spolupráce školy se specializovanými institucemi 

Součinnost se specializovanými institucemi je žádoucí v případě počátečního stádia 

šikany, pokud to vyžaduje neuspokojivý psychický stav oběti, tj. nestačí pomoc školního 

metodika prevence, třídního učitele či jiného pedagogického pracovníka, ke kterému oběť 

pociťuje důvěru a ochotně s ním spolupracuje. 

Při řešení případů pokročilé a nestandardní šikany je spolupráce s kompetentními 

institucemi nezbytná. 



  

Tuto spolupráci zajišťují: školní metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel, 

vedení školy. 

Seznam institucí 

 Pedagogicko-psychologická poradna  

 Středisko výchovné péče (SVP)  

 další odborníci: klinický psycholog, psychoterapeut, psychiatr 

 orgán sociálně-právní ochrany dětí /OSPOD/ 

 Policie ČR 

 Městská policie 

4.   Spolupráce s rodiči 

 S Krizovým plánem jsou vždy na začátku školního roku prokazatelně seznámeni 

zákonní zástupci žáka – zajišťují třídní učitelé žáků prvního ročníku. 

 Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je odborné vyšetření  

 záležitosti v kompetenci školního metodika prevence ve spolupráci s třídním 

učitelem, výchovnými poradci a vedením školy. 

 Při nápravě šikany jsou informováni zákonní zástupci žáků (obětí a agresorů) 

a vyzváni ke spolupráci. 

 Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména na 

zachování důvěrnosti informací. 

Harmonogram činností v rámci prevence 

Září Světluška – nadační fond českého rozhlasu – sbírka pro nevidomé  

Říjen Adaptační kurzy pro 1. ročníky – 4 pobyty. Stmelovací pobyty 
s environmentálním zaměřením 
Duševní hygiena a zdravý životní styl – Mgr. Plavcová 

Listopad Nedej drogám šanci – přednáška PČR (HT1, EP1, IT1, VP1) 
Návštěva Osvětimi (HT2, EP2) 

Prosinec Sankce při nedodržení společenských norem – Beseda s MP Boskovice 
Lidská práva, Obchod lidmi 

Únor Dospívání, pohlavní choroby – beseda s prim. MUDr. Machačem pro 1. a 2. 
ročníky 

Březen Beseda s Policií ČR z věznice v Kuřimi souběžně s vězni ve výkonu trestu 
a vychovateli věznice – Mgr. Lenka Kovářová 

Duben Syndrom vyhoření – přednáška pro pedagogy – Mgr. Miroslav Šamalík 

Květen Nucená prostituce a další formy novodobého otroctví – přednáška pro žáky 
čtvrtých ročníků 

 

Vypracoval:  Mgr. Alena Plavcová 

  Mgr. Miroslav Šamalík 

  Mgr. Zuzana Porubská 

Účinnost: od 1. září 2017    Ing. Mgr. Pavel Vlach v. r.  –  ředitel  



  

Příloha č. 1 – Postup při odhalení šikany 1. a 2. stadia 

Postup po odhalení či při podezření na 1. a 2. stadium šikany nebo kyberšikanu 

Po oznámení či při podezření na šikanu neprodleně informovat ŠMP Mgr. Alenu 

Plavcovu (telefon 511 123 109, 601 590 739), školního psychologa Mgr. Miroslava Šamalíka 

(telefon 511 123 138), případně zástupce ředitele Mgr. Jiřinu Ondruchovu (telefon 511 123 

141). 

Vyšetření přebírá školní preventivní tým (výše uvedení, ředitel školy Ing. et Mgr. Pavel 

Vlach), případně příslušný třídní učitel. 

Vedením rozhovorů s informátory, agresory a oběťmi jsou pověřeni především ŠMP, 

školní psycholog a výchovní poradci. 

Ostatní pedagogové jsou zainteresováni dle pokynů školního preventivního týmu. 

Informováním zákonných zástupců je pověřen ředitel školy, zástupkyně nebo příslušný 

třídní učitel (dle závažnosti). 

Uzavření případu provede školní preventivní tým, archivaci protokolů provede ředitel 

školy, ŠMP, výchovný poradce a příslušný třídní učitel. 

Pedagogická rada projedná na základě informace ředitele školy případné výchovné 

nebo klasifikační opatření. 

Rodiče oběti i agresorů jsou s výsledky seznámeni prostřednictvím výchovné komise. 

Třídu informuje v přiměřené míře s ohledem na oběti a sociometrické šetření provede 

ŠMP, školní psycholog, výchovní poradci a třídní učitel. Podle závažnosti náleží řediteli školy 

ohlašovací povinnost příslušným orgánům (Policie ČR, OSPOD). 

 

Telefonní kontakty: 

Mgr. Alena Plavcová ŠMP 601 590 739 

Mgr. Miroslav Šamalík školní psycholog 511 123 138 

Mgr. Petr Vegerbauer  výchovný poradce 511 123 117 

Policie ČR  služebna Boskovice 158 

OSPOD Mgr. Votroubková 516 488 770  



  

Příloha č. 2 – Měsíční hlášení třídních učitelů 

Měsíční hlášení třídních učitelů 

Školní rok 2017/2018 

 

 

Měsíc: 

Třída: 

Třídní učitel: 

Projevy rizikového chování: 

 

 

 

 

 

 

Datum:                                              Podpis třídního učitele: 

 

  



  

Příloha č. 3 – Klíč pro komunikaci s osobou s autismem  

Jak se chovat k osobám s autismem, když se ocitnou v potížích a podlehnou panice? Jak 

těmto situacím předcházet?  

1. Jednej předvídatelně  

Vyvarujte se situací, kdy se například – byť s těmi nejlepšími úmysly – dotknete ramene 

člověka s autismem, aniž by předem viděl, že se tak chystáte učinit.  

2. Plánuj  

Rozhodně se vyplatí, když předem popíšete, co se bude dít. Člověku s autismem to velmi 

pomůže v orientaci a snáze přečká i nepříjemný rozhovor.  

3. Nekřič  

Nikdy na člověka s autismem nekřičte ani nezvyšujte hlas, může to zablokovat komunikaci či 

vyvolat autistickou krizi. Mnoho lidí s autismem má mnohem citlivější sluch, než si dokážete 

představit.  

4. Ptej se jasně  

Formulujte otázky jednoduše a jasně, nejlépe aby bylo možno odpovídat ANO/NE, 

nepoužívejte příměry a nežertujte. Neklaďte více otázek najednou.  

5. Mluv jednoduše  

Nepokoušejte se oslnit člověka s autismem svou slovní zásobou. Je lepší mluvit pomalu a spíše 

v kratších větách a předat sdělení srozumitelně a bez odbíhání. Vyvarujte se řečnických 

otázek.  

6. Buď trpělivý  

Pokud člověk s autismem nereaguje na vyřčené, nemusí to znamenat, že odpovědět nechce. 

Pokud se dlouze rozmýšlí, nepobízejte ho, ale přeformulujte otázku.  

7. Rozumět a vědět  

Pokud rozumí a přesto se nevyjadřuje, pak je možné, že si v panice nedokáže rozmyslet 

odpověď. Nebojte se bez afektu zopakovat otázku – pomůžete mu tak se na odpověď 

soustředit.  

8. Jaký je den?  

Člověk v autistické krizi může mít zhoršenou orientaci v čase a prostoru – pomozte mu 

popsáním, co se dělo, děje a dít bude. Pokud váhá při chůzi, tak ho doprovoďte, přestože zná 

cestu.  

  



  

9. Omezuj pohled do očí  

Každý pohled do očí a zejména navázání očního kontaktu může vyvolat v člověku s autismem 

nejistotu nebo i paniku.  

10. Dej najevo pochopení  

Rozhodně neproděláte, když vyjádříte účast. Vyvarujte se ale frází, místo „To přejde“ řekněte 

raději „Chci vám pomoci“ – bude to srozumitelné a povede to k ujištění, že na to není sám.  

„Pamatuj, že tvá slova jsou činem.“ (Antoine de Saint-Exupéry) 

 

DESATERO KOMUNIKACE S KLIENTY S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA  

1. Autismus není patrný na první pohled, pozná se až podle nestandardního chování 

pacienta, které je potřeba tolerovat. Ačkoli se může na první pohled zdát, že je pacient 

rozmazlený, zlobivý či vzpurný, ve skutečnosti má jen nepřekonatelný strach z neznámého 

prostředí a z nové situace.  

2. Důležitá je spolupráce s tlumočníkem, který pacienta s autismem vždy doprovází. 

Právě ten zná všechny důležité informace o konkrétním pacientovi, proto je dobré jeho rady 

a doporučení vhodného jednání s pacientem respektovat.  

3. Jednoduchá uklidňující sdělení v krátkých větách jsou tou nejlepší formou slovní 

komunikace.  

4. Je běžné, že pacienti s autismem jsou smyslově přecitlivělí. Proto je třeba se připravit 

na zvýšenou citlivost na zvuky, tóny, světlo, pachy či dotek neznámé osoby.  

5. Při lékařském vyšetření je vhodné objednat pacienta na konkrétní čas. Nejlepší je 

zvát pacienta s PAS na úplném začátku či konci ordinačních hodin, kdy je v čekárně jen 

minimum lidí a vždy ho brát přednostně před ostatními pacienty.  

6. Je třeba tolerovat pacientův odmítavý přístup k lékařskému vyšetření. Snaha zlomit 

tento negativismus není vhodná a většinou situaci jen zhorší.  

7. Při všech vyšetřeních a úkonech je nezbytná přítomnost doprovodu. Ten je v dané 

situaci jeho jedinou jistotou, oporou i tlumočníkem s okolím.  

8. K úspěšnému lékařskému ošetření není vždy potřeba narkóza. Je dobré zvážit, zda 

k použití tlumících prostředků neexistuje jednodušší a méně radikální alternativa.  

9. Je vhodné zvážit, zda jsou všechna vyšetření nezbytně nutná. Na některých 

tradičních lékařských postupech není potřeba vždy trvat.  



  

10. Hospitalizace pacienta by také měla být důkladně zvážena. Pokud je nezbytná, je 

velice vhodné absolvovat pobyt v nemocnici s rodičem či jinou blízkou osobou, na kterou je 

pacient vázán. Je to dobré nejen pro pacienta, ale i pro ošetřující personál.   



  

Příloha č. 4 – Mezipředmětové začlenění primární prevence do výuky 

Předmět Téma  roč. pol. h 

D rasismus   1. 2. 1 

  xenofobie   1. 2. 1 

  extremismus   1. 2. 2 

  antisemitismus   1. 1., 2. 2 

  Osvětim Exkurze 1. 2.   

ON rasismus a xenofobie   3. 1 2h 

  politický extremismus   1.3. 1 1h 

      3. 1   

  
Prevence kriminality 
mládeže 

beseda s prac. a odsouzenými 
z Věznice Kuřim 

2. 2. 3h 

  Sexuální chování přednáška MUDr. Machač 1.–2. 2. 1h. 

  
Moderní metody 
antikoncepce 

přednáška MUDr. Machač 1.–2. 2. 1h. 

  
Duševní zdraví 
a zdravý životní styl 

  1.–4.   1h. 

  
Boj proti rizikovému 
chování 

přednáška Městská policie 
Boskovice 

      

  Nedej drogám šanci Policie ČR za podpory JmK 1. 1. 4h 

CH 
alkoholismus (pití 
alkoholu) 

organická chemie, alkoholy     1h 

  užívání drog alkaloidy     1h 

Bio 
sexuálně přenosné 
choroby – prevence 

  1. 1. 1 

  druhy antikoncepce   3. 2. 1 

  rasismus   3. 2. 1 

TOS 
(obor 
HT) 

prevence proti 
alkoholismu 

  2. 1. 1 

STO 
(obor 
KC) 

prevence proti 
alkoholismu 

  3. 1. 1 

CR 
(obor 
HT) 

prevence proti 
obchododvání s lidmi 

  3. 1. 1 

CR 
(obor 
HT) 

problémy s pašováním 
drog a jiných 
omamných látek 

  3. 2. 1 

ČJ     1.–4. 1., 2. 1 

  projekt Film a škola   1.–4. 1., 2. 1 

  
divadelní představení 
MěD Brno 

  1.–4. 1., 2. 1 

  Občasník   1.–4. 1., 2. 1 



  

Předmět Téma  roč. pol. h 

NPN 
(obor 
HT) 

alkoholismus, drogy, 
kouření 

  
1. 

2. 1 

  
poruchy příjmu 
potravy 

  1. 1 

NV 
(obor 
HT) 

alkoholismus, drogy, 
kouření 

  
4. 

1. 1 

  
poruchy příjmu 
potravy 

  2. 1 

TPP  
(obor 
KC) 

alkoholismus, drogy, 
kouření 

  
1. – 3. 

2. 1 

  
poruchy příjmu 
potravy 

  2. 1 

Tep  
(obor 
KC) 

alkoholismus, drogy, 
kouření 

  
1. – 3. 

1. 1 

  
poruchy příjmu 
potravy 

  1. 1 

POT  
(obor 
KC) 

alkoholismus, drogy, 
kouření 

  
1. – 3. 

1. 1 

  
poruchy příjmu 
potravy 

  1. 1 

KZ (obor 
HT) 

agrese, šikana, 
xenofobie, rasismus 

  2. 2. 1 

      

TV zdravý životní styl   1. – 4. 1. 2 

  
poruchy příjmu 
potravy 

    2. 2 

  školní turnaj vánoční florbal, ringo 1. – 4. 1. 3 

  
školní turnaj 
velikonoční 

fotbal, volejbal 1. – 4. 2. 4 

  
školní turnaj 
prázdninový 

volejbal/ringo 1. – 4. 2. 2 

VP-
odb.př. 

exkurze zemědělské podniky, ZOO 1. – 4. 1.   

  
přehlídky a výstavy 
zvířat 

  1. – 4. 2.   

  
Výstava psů – 
organizace 

  3. 2.   

  péče o školní zvířata   1. – 4. 1., 2.   

MPZ  zoonózy prevence a profylaxe 2.–4. 2. 6h 

1. 
ročníky 

stmelovací pobyty 
Krásensko 

  1. 1.   



  

Předmět Téma  roč. pol. h 

kroužky jezdecký kroužek 4× týdně 1. – 4. 1.–2.   

  volejbal 1×  týdně 1. – 4. 1.–2.   

  
cvičení s posilovacími 
prvky 

1× týdně 1. – 4. 1.–2.   

 

 

  



  

Příloha č. 5 – Školní poradenské pracoviště  

Školní poradenské pracoviště při Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické 

a střední škole Boskovice 

Úvod  

Školní poradenské pracoviště na škole je zřízeno od 1. září 2015. 

Školní poradenská pracoviště nejsou v české legislativě blíže zakotvena a lze se držet 

pouze legislativního vymezení péče o děti, žáky a studenty a to v podobě zákona č. 561/2004 

Sb., vyhlášky č. 72/2005 Sb. a její pozdější novelizace v podobě vyhlášky č. 197/2016 Sb., 

a v podobě metodiky MŠMT vydané ve věstníku MŠMT 2016.  

Legislativní rámec  

§ 116 Školská poradenská zařízení  

Školská poradenská zařízení zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné 

zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou 

činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, 

preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo 

studentů a přípravě na budoucí povolání. Školská poradenská zařízení spolupracují s orgány 

sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, poskytovateli zdravotních 

služeb, popřípadě s dalšími orgány a institucemi. Za školské poradenské zařízení se pro účely 

tohoto zákona považuje také středisko výchovné péče, a to v rozsahu jeho činností 

stanovených zvláštním právním předpisem.  

(zákon č. 561/2004 Sb.)  

§ 7 Škola  

Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování poradenských 

služeb ve škole zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří 

spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými 

pracovníky školy. Poskytování poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním 

psychologem nebo školním speciálním pedagogem.  

 Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu 

a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:  

a) prevenci školní neúspěšnosti,  

b) primární prevenci sociálně patologických jevů,  



  

c) kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu 

vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,  

d) odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,  

e) péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, f) průběžnou 

a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro 

jejich snižování a g) metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně 

pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.  

(vyhláška č. 72/2005 Sb.) – novelizace 197/2016 Sb. 

Koncepce poradenských služeb poskytovaných   

Vyšší odbornou školou ekonomickou a zdravotnickou a Stření školou Boskovice  

Základní charakteristika poradenských služeb ve škole  

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním 

metodikem prevence, školním psychologem a jejich konzultačním týmem složeným 

z vybraných pedagogů školy. Za jejich poskytování odpovídá ředitel školy, případně jím 

pověřený pracovník.   

Ředitel školy zodpovídá za vytvoření preventivního programu školy, dále se podílí na 

zajištění výchovného poradenství.   

Poradenské a preventivní programy odráží specifika školy i regionu. Služby 

poskytované školou jsou koordinovány se službami školských poradenských zařízení v regionu. 

Realizace tzv. „školního programu pedagogicko-psychologického poradenství“ má oporu ve 

vnitřním systému komunikace ve škole, na kterém se podílí ředitel školy ve spolupráci 

s třídními učiteli, a dále s učiteli úvodu do světa práce na SŠ, metodiky pro práci s nadanými 

žáky, případně dalšími pedagogy. Tito pedagogové poskytují metodickou a konzultační 

podporu žákům a jejich rodičům a vytvářet konzultační tým pro poradenské pracovníky školy.  

Rozdělení rolí, vytvoření časového prostoru na poskytované služby, zkvalitnění 

vzdělávání školních poradenských odborníků, týmová práce a spolupráce se specializovanými 

poradenskými pracovišti ve školství, tj. pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP), 

speciálně pedagogickými centry (SPC), ale také se středisky výchovné péče (SVP) a dále mimo 

školství zejména s informačně-poradenskými středisky úřadů práce, povede k vytváření 

prostoru pro operativní poskytování kvalitnějších školních poradenských služeb.  



  

Výchovný – kariérový poradce se věnuje primárně problematice kariérového 

poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace 

nadaných) na školách.  

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích 

jevů.   

Školní psycholog spoluvytváří a realizuje školní program pedagogicko-psychologického 

poradenství. Vnáší do školy některá specifika poradenské práce, která jsou úzce spojena se 

školou. Jedná se především o vytváření systému včasné identifikace žáků s výukovými 

obtížemi a o vytváření strategií pro prevenci výukových obtíží ve vztahu k reedukaci. Věnovat 

se metodické podpoře učitelů a následné péči o žáky. Zajišťovat intervence v krizových 

situacích, mezi které můžeme zařadit zejména úrazy, úmrtí blízkých, sebevraždy a vraždy. 

Cílem je zvyšování schopnosti učitelů pracovat se žáky, kteří se vyrovnávají s takovýmito 

situacemi. Informuje učitele o možných reakcích žáků na krizové situace, zejména v kontextu 

strachu a obav z budoucnosti, snížení prospěchu a zhoršení chování, spánkových obtíží, sklonů 

k výbuchům zlosti, až po výskyt depresí, drogových závislostí, hrubého chování nebo 

sebevražedných sklonů.   

Pro poskytování poradenských služeb ve škole byly vytvořeny metodické materiály, 

byla stanovena pravidla pro přijímání a zpracovávání zakázek pro školní psychology. 

Poskytování poradenských služeb  

ve škole vychází z vyhlášky č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských poradenských zařízeních.  

2. Pracovníci poskytující poradenské služby  

* Výchovný – kariérový poradce  

* školní metodik prevence  

* školní psycholog  

* třídní učitel  

 Standardní činnosti výchovného poradce  

Poradenské činnosti:  

1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací 

a profesní cestě žáků, tj. zejména: a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového 

poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými 

k volbě vzdělávací cesty žáka, b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, 



  

zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy 

preferencí v oblasti volby povolání žáků, c) individuální šetření k volbě povolání a individuální 

poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem), d) poradenství zákonným 

zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem), e) 

spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné 

péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy, f) zajišťování 

skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce 

a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití 

informačních služeb těchto středisek.  

2) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní 

pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.  

3) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb 

(vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

4) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace 

poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními 

a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.  

5) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich 

speciálním vzdělávacím potřebám.  

Metodické a informační činnosti  

1. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.  

2. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového 

rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.  

3. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.  

4. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních 

v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům 

a jejich zákonným zástupcům.  

5. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších 

poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.  

6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti 

výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.  

Standardní činnosti školního metodika prevence  



  

Metodické a koordinační činnosti  

** Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.  

** Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci 

záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, 

prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně 

patologických jevů.  

** Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence 

sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce 

s třídními kolektivy apod.).  

** Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů.  

** Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních 

prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je 

prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické 

odlišnosti.  

** Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají 

v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních 

aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, 

krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů.  

** Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci 

a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.  

** Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči 

specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů 

v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.  

** Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního 

metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.  

Informační činnosti  

1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických 

jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence 

pedagogickým pracovníkům školy.  



  

2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací 

a zkušeností.  

3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast 

prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné 

péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace 

působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví 

odborníci).  

Poradenské činnosti  

1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického 

chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, 

případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními 

učiteli).  

2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností 

rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování 

úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve 

škole.  

3) Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole 

a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou 

a specializovanými školskými zařízeními.  

III. Standardní činnosti školního psychologa  

Diagnostika, depistáž  

1) Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.  

2) Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách.  

3) Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků.  

4) Depistáž a diagnostika nadaných dětí.  

5) Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.  

6) Screening, ankety, dotazníky ve škole.  

Konzultační, poradenské a intervenční práce  

1) Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, 

vedení).  

2) Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení).  



  

3) Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné 

zástupce.  

4) Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.).  

5) Kariérové poradenství u žáků.  

6) Techniky a hygiena učení (pro žáky).  

7) Skupinová a komunitní práce s žáky.  

8) Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.  

9) Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.  

10) Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.  

11) Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.  

12) Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.  

Metodická práce a vzdělávací činnost  

1) Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.  

2) Metodická pomoc třídním učitelům.  

3) Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení).  

4) Účast na pracovních poradách školy.  

5) Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní 

metodik prevence, třídní učitelé).  

6) Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými 

poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.  

7) Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě 

školního vzdělávacího programu.  

8) Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).  

9) Prezentační a informační činnost.  

10) Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.  

  



  

Příloha č. 6 – Postup řešení šikany v případě učitele 

Postup po odhalení či při podezření na 1. a 2. stadium šikany nebo kyberšikanu na 

učitele 

 Po oznámení či při podezření na šikanu neprodleně informovat ŠMP Mgr. Alenu 

Plavcovu (telefon 511 123 109, 601 590 739), školního psychologa Mgr. Miroslava Šamalíka 

(telefon 511 123 138), případně zástupce ředitele Mgr. Jiřinu Ondruchovu (telefon 511 123 

141). 

Vyšetření přebírá školní preventivní tým (výše uvedení, ředitel školy Ing. et Mgr. Pavel 

Vlach) 

Vedením rozhovorů s informátory, agresory a oběťmi (šikanovým učitelem) jsou 

pověřeni především ŠMP, školní psycholog a výchovní poradci. 

Ostatní pedagogové jsou zainteresováni dle pokynů školního preventivního týmu. 

Informováním zákonných zástupců je pověřen ředitel školy, zástupkyně nebo příslušný 

třídní učitel (dle závažnosti) šikany žáků – agresorů či žáka – agresora. 

Uzavření případu provede školní preventivní tým, archivaci protokolů provede ředitel 

školy, ŠMP, výchovný poradce a příslušný třídní učitel. 

Pedagogická rada projedná na základě informace ředitele školy případné výchovné 

nebo klasifikační opatření agresora. 

Rodiče agresorů jsou s výsledky seznámeni prostřednictvím výchovné komise. 

Třídu informuje v přiměřené míře s ohledem na obět učitele a sociometrické šetření 

provede ŠMP, školní psycholog, výchovní poradci a třídní učitel. Podle závažnosti náleží řediteli 

školy ohlašovací povinnost příslušným orgánům (Policie ČR, OSPOD). 

 

Kontaktní osoby: 

Mgr. Alena Plavcová ŠMP    

Mgr. Miroslav Šamalík školní psycholog  

Mgr. Petr Vegerbauer  výchovný poradce       

Policie ČR  služebna Boskovice 

OSPOD Mgr. Votroubková       

 

 

 



  

Výchovná opatření 

V případě šikany učitele žákem je důležité pracovat nejen s agresorem, ale také 

s celou třídou. 

Dále pracovat s agresorem (jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné  

prostředí) 

V případě počátečního stádia šikany zajišťuje školní metodik prevence ve spolupráci 

s třídním učitelem a výchovným poradcem, v případě pokročilé šikany zprostředkuje školní 

metodik spolupráci se specializovanými institucemi. 

Potrestání agresorů je v kompetenci výchovné komise školy (jejími členy jsou: ředitel 

školy, zástupce ředitele, školní metodik prevence, výchovný poradce a třídní učitel). 

Následné vyrovnání se s ohrožením pedagoga žákem/žáky a následná práce se střídou 

a systém pravidel: je vhodné, aby pedagog vyhledal sociální podporu kolegů, blízkých, 

případně i odbornou pomoc, škola následně pracuje se třídou, zajištění intervenčního 

programu k řešení šikany. 

Běžná opatření (u počátečního stádia šikany) 

 napomenutí třídního učitele 

 důtka třídního učitele 

 důtka ředitele 

 snížení známky z chování 

 převedení do jiné třídy 

 podmíněné vyloučení 

 vyloučení ze studia 

V mimořádných případech (pokročilá stádia šikany) 

 ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového 

oddělení SVP 

 ředitel školy podá návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí k zahájení práce 

s rodinou 

Nápravná opatření jsou doplněna o postup urychlující vyloučení žáka ze školy – postup 

využívající vyloučení odkladného účinku rozhodnutí o vyloučení žáka podle §85 zákona č. 

500/2004 Sb, správní řád. Rozhodnutí o vyloučení žáka ze školy nabude právní moci již 

doručením rozhodnutí účastníkovi nebo účastníkům řízení. Prakticky to znamená, že žák je 

vyloučen ze školy již dnem doručení zletilému nebo u nezletilého dnem doručení zákonnému 

zástupci. 

  



  

Čl. 8 

Šikana zaměřená na učitele: jak ji předcházet a jak ji řešit 

Šikana zaměřená na učitele ze strany žáků musí být chápána jako celostní 

a multidimenzionální problém, který se týká všech členů školy. Není pouze výsledkem 

osobnostních charakteristik učitele nebo jeho sociálních či pedagogických kompetencí, jak 

bývá někdy interpretována. Neměla by být proto v žádném případě považována za individuální 

záležitost konkrétního pedagoga, kterou by si měl vyřešit sám. Odpovědnost za prevenci 

a řešení šikany nese vedení školy, potažmo také zřizovatel.  

Šikana zaměřená na učitele je specifická tím, že dojde k narušení jasně definovaných 

rolí (učitel × žák) a žák/student se dostane do pozice větší moci než pedagog, bez ohledu na 

formálně vyšší moc a autoritu učitele. Tato forma šikany je tedy charakteristická tím, že strana 

s nižším statusem a nižší mírou formálně přidělené moci ubližuje straně s vyšším statusem 

a formální autoritou.  

(3) Šikana zaměřená na učitele se nejčastěji odehrává ve škole – ve třídách a na 

chodbách, nicméně může se odehrávat také mimo školu ve veřejných prostorách, v místě 

bydliště pedagoga nebo v kyberprostoru. 

(4) Je zapotřebí mít na paměti, že šikanou může trpět i vysoce zkušený a kompetentní 

pedagog, který dobře zná svůj předmět, ovládá třídní management a má dobré pedagogické 

schopnosti. Ani takový pedagog nemusí disponovat kapacitou zamezit některým šikanujícím 

projevům vůči sobě. Pedagog může vnímat situaci, kdy je šikanován žáky, jako stigma 

a pociťuje stud a selhání, což mu zároveň často brání vyhledat pomoc u kolegů, vedení školy 

nebo ve svém okolí. V řešení situace pak pedagoga také oslabuje obecně zažitý mylný názor, 

že kompetentní pedagogové problém s udržováním kontroly ve třídě nemají. Učitelé se tak 

mohou ocitnout v paradoxní situaci, ve které jsou činěni zodpovědnými za násilí, které je 

namířeno proti nim samotným. Je zapotřebí, aby škola vytvořila bezpečné prostředí 

a atmosféru důvěry, ve kterém bude tento druh rizika – šikana učitele – uznán a budou 

nastaveny mechanismy a postupy (krizový plán) k ochraně pedagogů a k účinné prevenci 

a řešení takového chování, se kterými budou všichni žáci, pedagogové a zákonní zástupci 

seznámeni. 

Agresivní chování s cílem ublížit učiteli ze strany vedení (nejčastěji jako bossing), kolegů 

(nejčastěji jako mobbing), podřízených kolegů (nejčastěji jako staffing), nebo šikana ze strany 

zákonných zástupců nebude předmětem tohoto metodického pokynu, protože postrádá 



  

aspekt rizikového chování žáků. Tyto formy šikany patří do pracovněprávní problematiky 

a postupy řešení vymezuje zákoník práce, případně trestní zákoník či občanský zákoník. Jejich 

výskyt však zvyšuje pravděpodobnost pro výskyt šikany mezi žáky a také šikany zaměřené na 

učitele (viz Příloha č. 2 Rizikové a protektivní faktory) a jejich prevence a včasné a vhodné 

řešení musí být akcentovanou součástí vytváření bezpečného prostředí každé školy.  

Specifika pro prevenci šikany zaměřené na učitele  

Pro prevenci šikany zaměřené na učitele platí doporučení pro vytváření a udržování 

bezpečné školy uvedené v Čl. 3 tohoto metodického pokynu. Pravděpodobnost výskytu šikany 

zaměřené na učitele dále snižuje: 

Prevence stojí na celoškolním přístupu, který akcentuje dobré sociální klima, připouští 

riziko výskytu šikany učitele ve škole, otevřeně takové chování odmítá a realizuje prevenci 

případně intervenci, pokud k výskytu dojde. Uvědomění si rizika a jeho deklarace může 

významně snížit rozvoj šikany.  

Vedení školy vyjadřuje pedagogům podporu, oceňuje jejich práci, vytváří atmosféru 

důvěry, podporuje spolupráci v pedagogickém sboru a zastává nekonfliktní způsob řešení 

problémů.  

Škola má jasně stanovený způsob, jakým mají pedagogové podezření na šikanu své 

osoby nebo kolegy, nebo oznámení o šikaně podat, komu a jak s tím bude nakládáno.  

Pedagog nastavuje a uplatňuje jasná pravidla ve třídě; na konflikt nebo nerespektování 

reaguje včas, pracuje s pravidly v chování a používá stanovené důsledky jejich nerespektování 

konzistentně; vyhýbá se řešení konfliktu a konfrontací ze strany žáka před celou třídou, 

usměrňuje řešení na individuální konzultaci; vyhýbá se konfrontačnímu tónu.  

Pedagog posiluje zapojení žáků/studentů do výuky, dává jim na výběr, činí úkoly 

a výuku pro žáky/studenty zajímavými, propojuje výuku s běžným životem a potřebami žáků; 

jeho výklad a očekávání jsou pro žáky srozumitelné, odpovídají obtížnosti, kterou mohou 

zvládnout apod.  

Očekává úspěch u všech žáků a podporuje je, dává žákům zpětnou vazbu k tomu, co 

udělali dobře, staví na silných stránkách žáků.  

Nezpůsobuje ponížení nebo zesměšnění žáka před třídou; při hodnocení žáka 

zachovává jeho důstojnost.  

Všímá si změn v náladě, emocích a v chování žáků a včas na ně reaguje.  

 



  

Problémy neřeší sám, ale ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm, 

případně s vedením školy. 

Všímá si prosociálního a kooperativního chování žáků a oceňuje je; podporuje 

kooperaci mezi žáky a prostředím, kde se každý žák/student cítí přijatý.  

(7) Specifika pro řešení šikany zaměřené na učitele 

Pro řešení šikany zaměřené na učitele platí doporučení uvedené v Čl. 4 tohoto 

metodického pokynu. Dále je důležité respektovat tyto zásady: 

Pedagog, který čelí šikaně ze strany žáků, je v dané situaci v pozici oběti, která by 

neměla zůstávat v situaci sama, ale měla by vyhledat pomoc ostatních. Nelze očekávat, že 

situaci, kterou lze klasifikovat jako šikanu, vyřeší pedagog v pozici oběti sám. Proto je 

zapotřebí, aby tuto skutečnost škola neočekávala a nevyžadovala. Naopak je zapotřebí, aby 

podporovala své pedagogy k vyhledání pomoci, zajistila bezpečí pro pedagoga a řešila vzniklou 

situaci se žáky, rodiči a ostatními pedagogy. 

Škola musí mít připravený krizový plán, ve kterém bude specifikováno, jak se v situaci 

naplnění tohoto rizika zachová, jakou roli a možnosti řešení krizové situace má sám pedagog, 

jakou roli vedení školy, školní poradenské pracoviště apod. Plán rovněž zahrnuje pokyny pro 

zajištění bezpečí pro ohroženého pedagoga a žáky.  

V případě bezprostředního ohrožení pedagoga žákem/žáky se pedagog řídí krizovým 

plánem školy. Pokud je tento plán nedostatečný, zajistí si pedagog pro sebe bezpečí (odejde 

ze třídy, přivolá si pomoc apod.) a požádá o spolupráci jiného kolegu nebo vedení školy pro 

zajištění dohledu ve třídě, případně izolaci agresora a zajištění bezpečí pro ostatní žáky ve třídě 

vyžaduje-li to situace.  

Je zapotřebí, aby pedagog sám, jeho kolegové i vedení školy porozuměli tomu, že 

pedagog byl vystaven traumatickému zážitku. Tento zážitek může být bolestným i pro svědky 

(kolegy nebo žáky ve třídě). Je proto zapotřebí dovolit si čas na zpracování šoku, neobviňovat 

se, vyhledat si pro sebe sociální podporu od kolegů, přátel, rodiny, monitorovat u sebe znaky 

stresu, které se mohou objevit i později (např. problémy se spánkem, pozorností, úzkosti, 

zvýšená citlivost, nechuť k jídlu nebo naopak) a případně vyhledat pro sebe odbornou pomoc.  

Šikana pedagoga bývá často spojena s šikanou mezi žáky. Škola zajistí posouzení 

sociálních vztahů ve třídě a na základě výsledků nastaví odpovídající řešení.  

 



  

Pro třídu, ve které se šikana odehrávala, zajistí škola intervenční program k řešení 

šikany za účelem znovunastolení bezpečí ve třídě (jedná se o program selektivní nebo 

indikované primární prevence, nikoli všeobecné prevence). 

Stejně jako u šikany mezi žáky i zde je potřeba, aby po takové situaci škola revidovala 

mechanismy a postupy (krizový plán), aby bylo zřejmé, jak zacházet s případnými podobnými 

situacemi v budoucnu.  

V případě, že je pedagog nespokojený s řešením situace ze strany vedení školy, může 

se obrátit na příslušný inspektorát práce.  

  



  

Školské dokumenty použité pro zpracování PP školy  

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

vzdělávání (Školský zákon), novela školského zákona a některých dalších zákonů vyhlášené 

pod č. 82/2015 Sb. 

Zákon č. 562/2004 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského 

zákona 

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

Zákon č. 379/20015 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, 

návykovými látkami 

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve 

školách a školských zařízeních č. j. MŠMT – 22294/2013-1 

Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení 

rizikového chování žáků č. j. MŠMT – 43301/2013 

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže, č. j. 20006/2007 – 51 

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

ve školách a školských zařízeních č. j. MŠMT – 21291/2010-28 

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti 

projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č. j. 14423/99-22 

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

školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT č. j. 37 014/2005-25  

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

prevenci a postihu záškoláctví, č. j.10 194/2002-14.  

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

poradenských zařízeních – Vyhláška 197/2016 Sb. s účinností  od 1. 9. 2016 

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských 

zařízení Č.j. 21149/2016 

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

vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané (Č.j.:25 

884/2003-24 

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků 



  

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 2013 – 2018 

Strategie prevence kriminality na léta 2016 – 2020 

Vyhláška č. 27/2016 Sb. O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných s účinností od 1. 9. 2016 


