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1 ÚVOD 
 

Tento dokument je zaměřena na tvorbu a realizaci preventivního programu školy pro 
Základní školu Otrokovice, Komenského. 

    Jedná se o zařízení, které navštěvují děti a žáci s mentálním postižením všech stupňů, 
s postižením více vadami a s poruchou autistického spektra. Součástí našeho zařízení jsou 
přípravný stupeň, ve kterém se děti připravují na zahájení povinné školní docházky, Základní 
škola 1. a 2 stupeň a Základní škola speciální – I. a II. díl. Dochází sem děti a žáci nejen 
z Otrokovic, ale i širokého okolí. Všechny součásti školy jsou vystaveny riziku vzniku 
nežádoucího projevu chování, a proto je nezbytné se preventivním aktivitám dostatečně 
věnovat.  

    Prevence v naší instituci je, vzhledem k postižení našich dětí a žáků, náročná. Obsah 
preventivních aktivit musí korespondovat s dovednostmi a schopnostmi třídy, pro kterou je 
daný program určen. 

    Na základě získaných dat z uplynulého školního roku, se prevence zaměřuje 
především na oblast šikany, kyberšikany, zdravého životního stylu, záškoláctví, sexuálního 
zneužívání a týrání a zanedbávání dítěte.  

    Za důležité považujeme také navázání vztahu s rodiči našich dětí a žáků, neboť jsou 
naší každodenní součástí. Snažíme se je zapojovat do společných školních aktivit a tím jim 
umožnit kontakt s ostatními rodiči, se kterými mohou sdílet náročnost svých životních situací. 
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2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ  

 
 

    Naše škola se nachází v klidném, ale dobře přístupném místě města Otrokovice. Součástí 
instituce jsou Základní škola, přípravný stupeň, školní družina a školní jídelna – výdejna.  
 
Název a adresa:     Základní škola Otrokovice, Komenského 
                                Komenského 1855 
                                765 02 Otrokovice 
 
Identifikační číslo:    61716413 
 
Zřizovatel:    Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně,  
                       třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 
 
Ředitelka:    Mgr. Pavlína Frdlíková 
 
Školní metodik prevence:   Mgr. Kristýna Olexová 
 
Kontakty: Kancelář:              734 280 873 
                   Ředitelna:             732 267 668 
                   Email:                   skola@zvsotr.cz 
                   Webové stránky:   www.zvsotr.cz 

 
Průběh výuky je sestaven s ohledem na individuální potřeby a schopnosti dětí a žáků. 

Zejména u mladších dětí a žáků II. dílu ZŠS, je kladen důraz na dostatečný odpočinek, který 
doplňuje jednotlivé vyučovací bloky. Těmto potřebám odpovídá vybavení tříd i aktivity 
volené ve školních družinách. 
 
Vzdělávací programy našeho zařízení: 

 ŠVP přípravného stupně ZŠ speciální „Srdce na dlani“ 
 ŠVP pro základní vzdělávání v ZŠ „Podejme si ruce - otevřeme srdce, chtějme vědět 

více“ 
 ŠVP pro obor vzdělávání Základní škola speciální „Vzájemnou podporou vše 

zvládneme“ 
 ŠVP pro školní družinu v ZŠ „Ve školní družině legraci si užijem“ 
 

 
    Všechny naše děti a žáky se snažíme vybavit schopnostmi a dovednostmi, které jim umožní 
zapojit se do společnosti tak, aby byli co nejméně závislí na svých rodičích, vychovatelích             
i celém společenství. Jsou zde přijímány děti a žáci se všemi stupni mentálního postižení, žáci 
se souběžným postižením více vad i žáci s poruchami autistického spektra, a to ve věku od 5 
do 15 let.  
    V letošním školním roce naši školu navštěvuje 62 žáků. Výuku ve škole zabezpečuje 14 
pedagogických pracovníků – z toho 13 učitelů, 1 logoped a 17 asistentů pedagoga. Ve školní 
družině pracuje 7 odborných vychovatelek a 9 asistentek pedagoga, které v dopoledních 
hodinách působí ve třídách jako asistentky pedagoga.  
    Všichni pedagogičtí pracovníci mají možnost ke své práci využívat relaxační místnost 
Snoezelen s vodním lůžkem a pomůckami pro zrakovou a sluchovou stimulaci, hudebnu 
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s velkou nabídkou tradičních i netradičních hudebních nástrojů, počítačovou učebnu, učebnu 
pro výuku odborných předmětů, jako jsou přírodopis, fyzika a chemie, dále tělocvičnu, cvičný 
byt, kuchyňku, dílničky a kovodílnu. Součástí školního pozemku je dětské hřiště s umělým 
povrchem, s pískovištěm a několika herními prvky. Lze rovněž využít k pracovním činnostem 
malý pozemek k pěstování různých květin a plodin. 
    Prostory školy jsou vybaveny tak, aby vyhovovaly všem bezpečnostním kontrolám a 
zajistily dětem i žákům bezpečný pohyb nejen v budově, ale i v samotném areálu celého 
zařízení. Vzhledem k různým typům a kombinacím postižení našich dětí a žáků a 
různorodosti skupin, ve kterých jsou zařazeni, je nezbytný dohled nad veškerými jejich 
aktivitami, a to ve všech prostředích našeho zařízení. Tento dohled zajišťují určení 
pedagogičtí pracovníci. 
    Jednou z priorit našeho zařízení je komunikace s rodiči. 1. ledna 2006 vznikla Školská 
rada, která pracuje v počtu 3 lidí, kde jedním ze zástupců je rodič některého ze žáků. Tato 
rada                se schází zpravidla dvakrát ročně a 4x ročně se konají třídní schůzky, většinou 
formou individuálních pohovorů. Rodiče mají možnost si kdykoliv po domluvě sjednat 
schůzku s pedagogickým pracovníkem, výchovným poradcem i školním metodikem prevence 
a rovněž se mohou podívat do vyučovací hodiny. Všechny důležité kontakty včetně 
telefonních čísel i emailových adres jsou uvedeny na webu školy.  
    V letošním školním roce připravujeme pro rodiče několik společných aktivit, které jim 
umožní se zapojit do dění naší školy. Cílem je vzájemná spolupráce a komunikace, setkávání 
rodičů navzájem a sdílení vzájemných životních osudů a předávání zkušeností. 
 
 
Tabulka č. 1: počet tříd a žáků školy v jednotlivých ročnících 
 

TŘÍDY ROČNÍKY POČET ŽÁKŮ 
1. třída  Přípravný stupeň  6 
2. třída 2., 4., 5. Muchová + 2? 6 
3. třída 1., 2., 3. 5 
4. třída 3., 4.  5 
5. třída 4., 5., 6., 8. 6 
6. třída 7., 9., 10. 6 
7. třída 2., 3., 4., 5. 6 
8. třída 1., 2., 4. 6 
9. třída 3., 6., 7. 6 
10. třída 8., 9. 7 

 
 

 Školní metodik prevence 
 
    Školní metodik prevence tvoří a zodpovídá za realizaci Preventivního programu školy, 
který je sestavován tak, aby odpovídal individuálním potřebám školy. Při jeho tvorbě 
spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky a koordinuje jejich práci při plnění 
jednotlivých preventivních aktivit z něho vyplývajících. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou 
o PPŠ informováni na pedagogické radě. Jsou seznámeni s dlouhodobými i krátkodobými cíli, 
jež jsou stanoveny zvlášť pro děti a žáky, pro pedagogické pracovníky a pro rodiče. Dále jsou 
seznamováni s plánovanými aktivitami týkajícími se specifické prevence.  
    ŠMP spolupracuje s výchovným poradcem. Společně řeší problémy týkající se rizikového 
chování některých žáků, které narušují klidný průběh vyučování, ovlivňují chování spolužáků 
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ve třídě a v případě nutnosti kontaktují rodiče. Oba zároveň o situaci komunikují s třídními 
učiteli a informují ředitelku školy. 
    ŠMP má stanoveny konzultační hodiny pro pedagogické pracovníky a rodiče žáků vždy             
v pondělí v době od 13:00 – 14:00 hodin v učebně č. 216. Veškeré kontakty na školního 
metodika prevence i výchovného poradce jsou uvedeny na webových stránkách školy.  
    ŠMP má vystudováno specializační studium pro školní metodiky prevence v délce 250 
hodin. Svou činnost vykonává jako stávající učitel při plné výši odučených 22 hodin týdně.  
 
 

 Školní preventivní tým 
 
    Školní preventivní tým tvoří školní metodik prevence, výchovný poradce a ředitelka školy. 
Schází se dle potřeby.  
    Tým informuje ředitelku školy o činnosti ŠMP a výchovného poradce. Dále o 
proběhnutých preventivních aktivitách a o zjištěných typech rizikového chování žáků. Sdělují 
informace          o způsobu řešení těchto situací v kooperaci s třídním učitelem. Společně 
plánují další kroky nutné k vyřešení situace a stanovují termín pro schůzku se zákonnými 
zástupci. 
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3 VNITŘNÍ ZDROJE ZAŘÍZENÍ PRO TVORBU PPŠ 
 
 
    Celkové množství výskytu rizikového chování v naší škole, je vzhledem ke specifické 
skupině žáků, velmi nízké.  
    V uplynulých školních letech byl zaznamenán výskyt rizikového chování v oblasti 
záškoláctví, agrese mezi spolužáky a nevhodného vzájemného chování. Proto se těmto typům 
rizikového chování budeme v tomto školním roce více věnovat. Rovněž se zaměříme na 
prevenci v oblasti šikany, kyberšikany, zdravého životního stylu, bezpečnosti v dopravě, 
sexuálního zneužívání, týrání a zanedbávání dítěte, užívání návykových látek. 
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4 VNĚJŠÍ ZDROJE ZAŘÍZENÍ PRO TVORBU PPŠ 
 
Krajský školský koordinátor prevence rizikového chování 
Mgr. Bc. Šárka Kostková 
Tel: 577 043 746 
E-mail: sarka.kostkova@kr-zlinsky.cz 
 
Okresní metodik prevence: PPP 
Mgr. Ondřej Plaček                                                        KPPP, J. A. Bati 5520 
Tel.: 603 428 066                                                           Zlín 760 01  
E-mail: ondrej.placek@poradnazl.cz 
 
Oddělení sociálně - právní ochrany dětí - OSPOD  
Mgr. Marie Semelová - vedoucí oddělení 
Tel: 577 630 839 
E-mail: MarieSemelova@zlin.eu 
 
Policie České republiky – Oddělení tisku a prevence 
por. Bc. Monika Kozumplíková 
tisková mluvčí 
Tel.: 974 666 207 
Mobil: 607 036 977 
Fax: 974 661 900 
E-mail:krpz.tisk.zl@pcr.cz 
 
nprap. Ivan Mikulka 
preventista 
Tel.:974 666 208 
Mobil:702 248 909 
Fax:974 661 900 
E-mail:krpz.tisk.zl@pcr.cz 
 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), část desátá, Školská zařízení a školské služby, § 
115 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, § 116 Školská 
poradenská zařízení 

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

 Vyhláška 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky 

 Primární prevence - http://www.nuv.cz/t/pprch 
 Příloha č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., standardní činnosti školy.  
 Metodické dokumenty – http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-

programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny 
 Práva dětí na křižovatce 

https://www.youtube.com/channel/UCIS5pp8wElLlmwc4tX8BQng 
 Klinika adiktologie - http://www.adiktologie.cz/ 
 Informuji.cz Nejlepší filmy s drogovou problematikou - 

https://www.informuji.cz/clanky/5936-nejlepsi-filmy-s-drogovou-tematikou/ 
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 Obrázky k šikaně - https://www.informuji.cz/clanky/5936-nejlepsi-filmy-s-drogovou-
tematikou/ 

 Obrázky ke kyberšikaně - 
https://www.google.cz/search?q=kyber%C5%A1ikana+kreslen%C3%A1&tbm=isch&
source=univ&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwiM7a2tjanlAhVIw8QBHUc-
A0kQsAR6BAgFEAE&biw=1366&bih=614 

 Portál prevence rizikového chování - http://www.prevence-praha.cz/ 
 

 
Spolupráce s dalšími mimoškolními zařízeními 

 Knihovna Františka Bartoše, Městské divadlo Zlín, Otrokovická Beseda, Městská 
knihovna Otrokovice, Golden Apple Cinema - Multikino, Muzeum jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně, filharmonie Bohuslava Martinů 

 Městské lázně Zlín – realizace povinného plaveckého výcviku 
 Policie ČR, městská policie 
 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 
 ZŠ Zlín Mostní – vzájemná setkání, soutěže zručnosti, sportovní soutěže 
 OU Uherský Brod – soutěže zručnosti, výtvarné soutěže 
 MŠ Klubíčko v Tlumačově 
 Naděje Otrokovice – neformální setkání žáků ZŠS – zábavné hry a soutěže 
 ZŠ T. G. M Otrokovice – dny otevřených dveří 
 Charita Otrokovice – soutěže v hodu šipek, vánoční vystoupení pro seniory a 

vystoupení ke Dni matek 
 Za sklem – pořádají akce pro žáky i pedagogy 
 DDM Sluníčko Otrokovice – nabídka zájmové činnosti, účast na vánočních dílnách, 

využití dopravního hřiště, hippoterapie v Tlumačově 
 MěÚ Otrokovice - modelové situace reálného života, Den s policií 
 KPPP, SPC, SVP 
 OSPOD, sociální kurátoři 
 Centrum prevence, Centrum pro rodinu a sociální péči, Poradna pro rodinu 
 Unie Kompas 
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5 STANOVENÍ CÍLŮ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO 

CHOVÁNÍ 

 
 
    Jedním z mnoha cílů je předcházet vznikům rizikového chování vlivem dlouhodobého                   
a účinného preventivního působení. Zaměřeno především na šikanu, kyberšikanu a vzájemné 
vztahy mezi žáky. Prostřednictvím besed a vzájemné komunikace se snažíme u všech dětí a 
žáků rozvíjet sociální dovednosti, sebepoznávání, vzájemné poznávání, uvědomění si 
vlastních pocitů, schopnost empatie a řešení konfliktů. Rozvoj kooperace při společných 
činnostech. 
    Upevňování a rozvíjení vzájemné sociální komunikace a mezilidských vztahů. Zvyšování 
odolnosti proti rizikovému chování, které by mohlo narušit osobnostní a sociální vývoj dětí               
a žáků. Rovněž nabízíme dostatek zájmových školních i mimoškolních aktivit. Snažíme                   
se o otužování po stránce psychické i fyzické, což souvisí s posilováním sebevědomí                       
a překonáváním překážek. Vedení k osvojování zdravého životního stylu, budování 
hodnotového systému a vytváření otevřeného partnerství s rodiči a veřejností. 
 
 
 DLOUHODOBÉ CÍLE 
 
    Dlouhodobé cíle mají obecnější charakter, jsou časově náročnější a korespondují s oblastmi 
prevence rizikového chování.  
  

 rozvoj zdravého životního stylu dětí a žáků – výchova ke zdraví, osobní a duševní 
hygiena, výživa, pohybové aktivity 

 prevence šikany - vytváření a posilování pozitivního sociálního klimatu třídy nebo 
výchovné skupiny 

 krizové plány k šikaně 
 prevence v oblasti kyberšikany 
 rizikové chování v dopravě 
 syndrom týraného dítěte – CAN 
 vandalismus 
 návykové látky 
 spolupráce ŠMP s pedagogickými pracovníky zařízení  
 spolupráce rodiče se školou 

 
Program proti šikanování viz příloha č. 1 
Krizové plány a formuláře k šikaně viz příloha č. 2 
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 KRÁTKODOBÉ CÍLE 
 
    Jedná se o konkrétní cíle, jež mají předem vymezenou cílovou skupinu – děti a žáci, 
pedagogičtí pracovníci a rodiče. Navazují na preventivní strategii celého školského zařízení.  
 

DĚTI A ŽÁCI 
Preventivní oblast PREVENCE ŠIKANY - PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ VE 

TŘÍDÁCH A VÝCHOVNÝCH SKUPINÁCH 
 

Cíl 
Posilovat a rozvíjet zdravé vztahy mezi vrstevníky. 
Respektovat autoritu pedagogického pracovníka.  
Vést děti a žáky ke vzájemnému oslovování se jménem. 
Vést děti a žáky k vzájemné toleranci. 
Vést děti a žáky k respektování pravidel třídy nebo výchovné 
skupiny. 
Zapojovat děti a žáky do společných aktivit v kolektivu třídy nebo 
ve výchovné skupině. 
Vést děti a žáky, ke společným hrám. 

 
 

Ukazatelé úspěchu 

Děti a žáci tráví volný čas společně bez vzniku konfliktů. 
Děti a žáci respektují individualitu jedince.  
Děti a žáci respektují individuální hru jedince.  
Děti a žáci dokáží vzájemně komunikovat. 
Děti a žáci se oslovují jmény. 
Děti a žáci hrají společenské hry. 
Děti a žáci dokáží společně kooperovat.  
Děti a žáci respektují autoritu pedagogického pracovníka.  

 
DĚTI A ŽÁCI 

Preventivní oblast RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOPRAVĚ – BEZPEČNĚ NA 
CHODNÍKU 

 
Cíl 

Bezpečně se pohybovat na chodníku. 

Znát pravidla bezpečného pohybu po chodníku. 
Znát základní dopravní značky. 

 
Ukazatelé úspěchu 

Děti a žáci dodržují pravidla bezpečné chůze po chodníku. 
Děti a žáci znají základní dopravní značky. 

 
DĚTI A ŽÁCI 

Preventivní oblast KYBERŠIKANA – BEZPEČNÝ POHYB VE VIRTUÁLNÍM 
SVĚTĚ (ZAMĚŘENO NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ) 

 
 

Cíl 

Objasnění pojmu virtuální svět. 
Objasnění pojmu sociální sítě. 
Posilovat a rozvíjet zdravé mezilidské vztahy. 
Seznámit děti a žáky s negativními dopady virtuálního prostředí. 
Naučit děti a žáky bezpečně se pohybovat ve virtuálním světě. 
Vést děti a žáky k oznámení problému, se kterým se ve virtuálním 
prostředí setkají. 

 
 

Děti a žáci rozumí pojmu virtuální svět. 
Děti a žáci ví, co jsou to sociální sítě. 
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Ukazatelé úspěchu Děti a žáci znají rizika sociálních sítí. 
Děti a žáci vědí, jak se na sociálních sítích bezpečně pohybovat.  
Děti a žáci se umí chránit ve virtuálním prostředí. 
Děti a žáci společně komunikují mimo prostředí internetu. 
Děti a žáci dokáží oznámit jakýkoliv problém se kterým se ve 
virtuálním prostředí setkají 

 
 

DĚTI A ŽÁCI 
Preventivní oblast NÁVYKOVÉ LÁTKY – VÁŽNÁ ZDRAVOTNÍ RIZIKA 

 
Cíl 

Seznámení žáků s pojmem návykové látky. 
Seznámení žáků s různými druhy návykových látek. 
Seznámení žáků s negativním působením návykových látek na 
zdraví. 
Péče o vlastní zdraví. 

 
Ukazatelé úspěchu 

Žáci rozumí pojmu návykové látky.  
Žáci dokáží poznat některé druhy návykových látek. 
Žáci ví, co neprospívá jejich zdraví.  
Žáci dokáží pečovat o své zdraví.  

 
DĚTI A ŽÁCI 

Preventivní oblast ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL – VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ 
DUCH 

 
Cíl 

Rozlišovat zdravé a nezdravé potraviny. 
Konzumace zdravých potravin. 
Pravidelné stravovací návyky. 
Rozvoj pohybových dovedností. 

 
Ukazatelé úspěchu 

Děti a žáci bezpečně rozliší zdravou a nezdravou potravinu. 
Preference zdravé potraviny. 
Konzumace zdravých potravin. 
Děti a žáci se zapojují do pohybových aktivit.  
Děti a žáci mají radost z pohybu. 

 
DĚTI A ŽÁCI 

Preventivní oblast SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE – CAN – VŠÍMÁME SI 
SVÉHO OKOLÍ 

 
Cíl 

Seznámení s pojmem Syndrom týraného dítěte – CAN. 
Všímání si změn v chování svých kamarádů. 
Všímání si změn na těle kamaráda. 
Žáci se nebojí informovat své okolí – pedagogické pracovníky, 
nebo ŠMP. 

 
Ukazatelé úspěchu 

Žáci rozumí pojmu Syndrom týraného dítěte – CAN. 
Žáci rozliší pojmy fyzické a psychické týrání dítěte. 
Žáci rozumí pojmu fyzické týrání dítěte. 
Žáci rozumí pojmu psychické týrání dítěte. 
Žáci jsou empatičtí k chování svých kamarádů. 
Žáci kontaktují pedagogické pracovníky nebo ŠMP. 

 
DĚTI A ŽÁCI 
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Preventivní oblast VANDALISMUS – PÉČE O VEŘEJNÝ I SOUKROMÝ 
MAJETEK 

 
Cíl 

Děti a žáci rozumí pojmu majetek. 
Děti a žáci chápou, rozdíl mezi veřejným a soukromým majetkem. 
Děti a žáci chrání veřejný a soukromý majetek. 
Děti a žáci rozumí pojmu vandalismus. 
Péče o školní prostředí. 
Znalost ŠŘ. 
Uvolnění napětí. 

 
Ukazatelé úspěchu 

Děti a žáci chrání školní majetek. 
Děti a žáci chrání soukromý a veřejný majetek. 
Děti a žáci pečují o školní prostředí. 
Žáci se orientují ve ŠŘ. 
Děti a žáci umí uvolnit své napětí. 

 
DĚTI A ŽÁCI 

Preventivní oblast ZÁŠKOLÁCTVÍ 
 
 

Cíl 

Opakované seznámení žáků se ŠŘ a pravidly ohledně pravidelné 
školní docházky. 
Vysvětlení pojmu úmyslné zanedbávání školní docházky. 
Vysvětlení pojmu povinná školní docházka. 
Vysvětlení pojmu přestupek. 
Seznámení žáků s pojmy omluvené a neomluvené hodiny. 
Seznámení žáků s postihem za neomluvené hodiny. 

 
 

Ukazatelé úspěchu 

Žáci znají ŠŘ – oblast týkající se záškoláctví a neomluvených 
hodin. 
Žáci znají své povinnosti ohledně pravidelné školní docházky. 
Žáci chodí včas do školy. 
Žáci mají rodiči omluvené dny nepřítomnosti ve škole v ŽK. 

 
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

Preventivní oblast ZAPOJENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO 
PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ 

 
Cíl 

Seznámení pedagogických pracovníků s preventivními programy. 
Setkávání ŠMP s pedagogickými pracovníky a diskuse nad 
preventivními programy.  
ŠMP nabídne pedagogickým pracovníkům materiály, prezentace a 
odkazy k preventivním programům. 
ŠMP vede pedagogické pracovníky ke zpětné vazbě. 
ŠMP vede pedagogické pracovníky k vyhledávání a sdílení dalších 
materiálů k preventivním aktivitám. 

 
Ukazatelé úspěchu 

Pedagogičtí pracovníci prezentují ve svých třídách obsah 
preventivních programů. 
Pedagogičtí pracovníci využívají nabízené materiály k preventivním 
aktivitám. 
Pedagogičtí pracovníci samostatně vyhledávají a nabízí materiály a 
odkazy k preventivním tématům. 
Pedagogičtí pracovníci komunikují s metodikem prevence. 
Pedagogičtí pracovníci kontaktují ŠMP v případě nejasností. 
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PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

Preventivní oblast SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE – CAN – VŠÍMÁME SI 
SVÉHO OKOLÍ 

 
Cíl 

Seznámení s pojmem Syndrom týraného dítěte – CAN. 
Všímání si změn v chování dětí a žáků. 
Všímání si změn na těle dětí a žáků. 
Komunikovat s rodiči. 
Vnímat rodinné změny v životě dětí a žáků. 
Informovat ŠMP v případě podezření na Syndrom týraného dítěte – 
CAN. 

 
Ukazatelé úspěchu 

Pdg. pracovníci znají pojem Syndrom týraného dítěte – CAN. 
Pdg. pracovníci si všímají změn ve fyzickém stavu dětí a žáků.  
Pdg. pracovníci si všímají psychické změny dětí a žáků. 
Pdg. pracovníci si všímají rodinného klimatu rodiny.  
Pdg. pracovníci si všímají změn v klimatu rodiny a v chování 
rodičů. 
Pdg. pracovníci komunikují s rodiči. 
Pdg. pracovníci mají k dětem a žákům citlivý přístup. 
Pdg. pracovníci v případě podezření na Syndrom týraného dítěte – 
CAN informují ŠMP. 

 
RODIČE 

Preventivní oblast ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 
 
 

Cíl 

Podporovat zdravý životní styl dětí. 
Připravovat dětem zdravé svačinky. 
Vést děti k rozlišování zdravých a nezdravých potravin. 
Zavedení pravidelného stravovacího režimu. 
Zapojit rodiče do aktivit v rámci týden zdraví. 

Ukazatelé úspěchu Děti a žáci si nosí zdravé svačinky. 
Rodiče se podílejí na aktivitách v rámci týdne zdraví. 
Rodiče a děti dokáží rozlišovat zdravé a nezdravé potraviny. 

 
RODIČE 

Preventivní oblast ZAPOJENÍ RODIČŮ DO ŠKOLNÍCH AKTIVIT 
Cíl Zapojení rodičů do výzdoby školy – na podzim a na jaře. 

Účast rodičů na školních akcích. 
Spolupráce rodičů se školou na pořádání společných akcí. 

Ukazatelé úspěchu Rodiče nosí do školy různé podzimní a jarní dekorace, kterými 
ozdobí vchod a vestibul školy. 
Rodiče se účastní školních aktivit. 
Rodiče se podílejí na realizaci společných aktivit. 
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6 MONITORING 

 
Typ rizikového 

chování 
Četnost 
výskytu 

Třída Ročník Počet žáků 

Šikana 
 

- - - - 

Kyberšikana 
 

- - - - 

Zdravý životní styl 
 

- - - - 

Rizikové chování v 
dopravě 

- - - - 

Syndrom týraného 
dítěte - CAN 

- - - - 

Vandalismus 
 

- - - - 

Návykové látky 
 

- - - - 

Záškoláctví 
 

1 X. 9. 1 
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7 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ 

SKUPINY 

 
 
    Aktivity vycházející z preventivního programu školy jsou navrženy tak, aby byly reálné a 
splnitelné. Preventivní programy pro děti a žáky jsou vytvářeny tak, aby odpovídaly jejich 
schopnostem a dovednostem. Každá aktivita je realizována po vzájemné dohodě 
pedagogických pracovníků. Třídní učitelé si stanovují termín a čas konání akce. S těmito 
informacemi jsou rovněž seznámeny děti a žáci. 
    Forma přednesu a průběh programu je stručný, věcný, podpořen obrazovou dokumentací, 
případně je doplněn hrou či tematicky zaměřenou manuální činností kolektivní i individuální. 
Cílem je zapojit co největší množství žáků. Časová náročnost odpovídá schopnostem skupiny, 
která se programu účastní. Jinou časovou dotaci mají děti a žáci ZŠ speciální a druhého dílu a 
jinou žáci prvního a druhého stupně ZŠ. Ve většině případů tato doba nepřesáhne 45 minut. 
Konečné shrnutí prověřuje, zda všichni zúčastnění tématu porozuměli.  
Na každou besedu navíc navazuje praktická hodina, kde si děti a žáci ověří získané 
vědomosti. 
    V letošním školním roce budou besedy k jednotlivým programům probíhat izolovaně 
v jednotlivých třídách. Třídní učitelé získají od metodika prevence potřebné materiály a 
informace k realizaci programu, aby sami mohli program ve svých třídách realizovat. Toto se 
bude dít z důvodů pandemie coronaviru COVID – 19. Pokud se situace během školního roku 
zlepší, budou besedy probíhat ve větších skupinách.  
     
 

SPECIFICKÁ PREVENCE REALIZOVANÁ V SAMOSTATNÝCH 
PREVENTIVNÍCH AKTIVITÁCH 

 
Plán aktivit pro děti a žáky 
 
 
Název programu PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ VE TŘÍDÁCH A 

VÝCHOVNÝCH SKUPINÁCH 
Úroveň programu (všeobecná, 
selektivní, indikovaná) a typ RCH, 
na který je zaměřen 

všeobecná 
Školní šikana 

Forma programu (frontální, 
interaktivní, kombinovaná) 

Interaktivní 

Realizátor Třídní učitelé, vychovatelé 
Program bude hrazen (z rozpočtu 
školy, cílovou skupinou, dotace) 

__ 

Je program certifikovaný? Ne 
Cílová skupina (třída, ročník, 
vybraná skupina) 

Celá škola 

Počet žáků v programu 62 
Počet hodin programu 4 
Zodpovědná osoba ŠMP a TU 
Termín Září 
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Poznámky k programu Pravidla ve třídě. Jak se k sobě chováme ve třídě 
nebo výchovné skupině. Jak se chováme 
k dospělým. Jak se děti a žáci oslovují. Co je slušné 
chování. Vzájemná tolerance, ohleduplnost. 
Praktická část – hraní společenských her. Jak se 
k sobě chováme při hře. 

 
Název programu BEZPEČNĚ NA CHODNÍKU 
Úroveň programu (všeobecná, 
selektivní, indikovaná) a typ RCH, 
na který je zaměřen 

Všeobecná 
Rizikové chování v dopravě 

Forma programu (frontální, 
interaktivní, kombinovaná) 

Frontální, interaktivní 

Realizátor Třídní učitelé 
Program bude hrazen (z rozpočtu 
školy, cílovou skupinou, dotace) 

__ 

Je program certifikovaný? Ne 
Cílová skupina (třída, ročník, 
vybraná skupina) 

Celá škola 

Počet žáků v programu 62 
Počet hodin programu 2 
Zodpovědná osoba ŠMP + TU 
Termín Říjen 
Poznámky k programu Beseda zaměřená na bezpečný pohyb chodců na 

chodníku, seznámení se základními dopravními 
značkami, které by chodci měli znát.  

 
Název programu BEZPEČNÝ POHYB VE VIRTUÁLNÍM 

SVĚTĚ – ZAMĚŘENO NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ 
Úroveň programu (všeobecná, 
selektivní, indikovaná) a typ RCH, 
na který je zaměřen 

Všeobecná 
Prevence kyberšikany 

Forma programu (frontální, 
interaktivní, kombinovaná) 

Frontální, interaktivní 

Realizátor Třídní učitelé 
Program bude hrazen (z rozpočtu 
školy, cílovou skupinou, dotace) 

__ 

Je program certifikovaný? Ne 
Cílová skupina (třída, ročník, 
vybraná skupina) 

ZŠ – VII. tř. – 2., 3., 5. ročník 
         VIII. tř. – 1., 2., 4. ročník 
         IX. tř. – 3., 6., 7. ročník 
         X třída tř. – 8., 9. ročník  

Počet žáků v programu 25 
Počet hodin programu 2 

Zodpovědná osoba ŠMP + TU 
Termín Listopad  
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Poznámky k programu Jaké jsou nejznámější druhy sociálních sítí, jejich 
symboly. Co nám umožňují. Co je to registrace. Co 
jsou osobní údaje. Jak se na sociálních sítích 
bezpečně pohybovat. Co je vhodné vkládat a co ne.  
Ukázka sociálních sítí na internetu. Po besedě žáci 
dostanou do skupin pracovní listy, které shrnou 
obsah celého programu. 

 
Název programu ZÁŠKOLÁCTVÍ 
Úroveň programu (všeobecná, 
selektivní, indikovaná) a typ RCH, 
na který je zaměřen 

Všeobecná 
Záškoláctví 

Forma programu (frontální, 
interaktivní, kombinovaná) 

Frontální, interaktivní 

Realizátor Třídní učitelé 
Program bude hrazen (z rozpočtu 
školy, cílovou skupinou, dotace) 

__ 

Je program certifikovaný? Ne 
Cílová skupina (třída, ročník, 
vybraná skupina) 

ZŠ - IX. tř. – 3., 6., 7. ročník 
        X třída tř. – 8., 9. ročník 

Počet žáků v programu 13 
Počet hodin programu 2 
Zodpovědná osoba ŠMP + TU 
Termín Listopad 
Poznámky k programu Prezentace – povídání. 

 
Název programu NÁVYKOVÉ LÁTKY – ALKOHOL A TABÁK 
Úroveň programu (všeobecná, 
selektivní, indikovaná) a typ RCH, 
na který je zaměřen 

Všeobecná 
Návykové látky 

Forma programu (frontální, 
interaktivní, kombinovaná) 

Frontální, interaktivní 

Realizátor Třídní učitelé 
Program bude hrazen (z rozpočtu 
školy, cílovou skupinou, dotace) 

__ 

Je program certifikovaný? Ne 
Cílová skupina (třída, ročník, 
vybraná skupina) 

ZŠ - IX. tř. – 3., 6., 7. ročník 
        X třída tř. – 8., 9. ročník 

Počet žáků v programu 13 
Počet hodin programu 2 
Zodpovědná osoba ŠMP + TU 
Termín Leden 
Poznámky k programu Prezentace – povídání, obrázky, ukázky z internetu. 

 
Název programu SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE - CAN 
Úroveň programu (všeobecná, 
selektivní, indikovaná) a typ RCH, 

Všeobecná 
Syndrom týraného dítěte - CAN 



20 
 

na který je zaměřen 
Forma programu (frontální, 
interaktivní, kombinovaná) 

Frontální, interaktivní 

Realizátor Třídní učitelé 
Program bude hrazen (z rozpočtu 
školy, cílovou skupinou, dotace) 

__ 

Je program certifikovaný? Ne 
Cílová skupina (třída, ročník, 
vybraná skupina) 

Celá škola 

Počet žáků v programu 62 
Počet hodin programu 2 
Zodpovědná osoba ŠMP + TU 
Termín Únor  
Poznámky k programu Prezentace – povídání v kruhu, ukázka obrázků, 

fotografií. Pracovní listy. 
 
Název programu TÝDEN ZDRAVÍ – VE ZDRAVÉM TĚLE 

ZDRAVÝ DUCH 
Úroveň programu (všeobecná, 
selektivní, indikovaná) a typ RCH, 
na který je zaměřen 

Všeobecná 
Poruchy příjmu potravy 

Forma programu (frontální, 
interaktivní, kombinovaná) 

Interaktivní 

Realizátor Třídní učitelé, vychovatelé 
Program bude hrazen (z rozpočtu 
školy, cílovou skupinou, dotace) 

__ 

Je program certifikovaný? Ne 
Cílová skupina (třída, ročník, 
vybraná skupina) 

Celá škola 

Počet žáků v programu 62 
Počet hodin programu 10 
Zodpovědná osoba ŠMP + TU 
Termín Duben 
Poznámky k programu ŠMP nabídne pracovní materiály. Pedagogičtí 

pracovníci se po celý týden ve svých třídách a 
výchovných skupinách věnují zdravému stravování. 
Co dělá zdravá strava s našim tělem, jak nevhodná 
strava ovlivňuje naše tělo. Poruchy příjmu potravy. 
Ukázka zdravých potravin – internet, obrázky, 
pracovní listy, aplikace v tabletu, ochutnávka ovoce 
a zeleniny. Výstavka podzimních plodin ve 
vestibulu školy – poznáváme jednotlivé druhy.   
Březen - ochutnávka exotických druhů ovoce a 
zeleniny z projektu ovoce do škol. 
Zdravé svačinky – rodiče jsou vedeni k tomu, aby 
po celý týden připravovali svým dětem zdravé 
svačinky.   

 
Název programu VANDALISMUS – PÉČE O ŽIVOTNÍ 
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PROSTŘEDÍ 
Úroveň programu (všeobecná, 
selektivní, indikovaná) a typ RCH, 
na který je zaměřen 

Všeobecná 
Vandalismus 

Forma programu (frontální, 
interaktivní, kombinovaná) 

Frontální 

Realizátor Třídní učitelé 
Program bude hrazen (z rozpočtu 
školy, cílovou skupinou, dotace) 

__ 

Je program certifikovaný? Ne 
Cílová skupina (třída, ročník, 
vybraná skupina) 

Celá škola 

Počet žáků v programu 62 
Počet hodin programu 4 
Zodpovědná osoba ŠMP + TU 
Termín Květen 
Poznámky k programu Setkání nad tématem čistá planeta. Třídění odpadu. 

Žáci se učí, jak správně vytřídit odpad. Seznámení 
s různými druhy odpadových nádob, co se do nich 
vhazuje.  
Praktický úkol – vystříhávání různých výrobků 
z letáků, vybarvování kontejnerů a lepení, co kam 
patří. Výsledkem je plakát na nástěnku. Skupinová 
práce ve třídách s třídními učiteli. 
Třídění odpadků v praxi do nádob na tříděný odpad 

 
 
 
 
 
 
 
Plán aktivit pro pedagogické pracovníky 
 
 
Plánované aktivity Zaměření aktivity 
Komunikace pedagogických 
pracovníků se ŠMP o realizaci 
preventivních programů 

Úzká spolupráce pedagogických pracovníků se 
ŠMP – nabídka materiálů k programům, ústní 
informace o programech, internetové odkazy, 
vzájemné sdílení poznatků a dalších materiálů – 
pracovních listů, videí, odkazů… 

Plán proti šikanování + formuláře Seznámení s plánem, jeho umístění. Metodický 
pokyn k šikaně dostupný ve sborovně na 
vyhrazeném místě. 

Syndrom týraného dítěte - CAN Přednáška s prezentací. Metodický pokyn 
k prostudování. 

 
 
 
Plánované aktivity pro rodiče 
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Období Plánované aktivity Zaměření aktivity 
ŘÍJEN Podzimní výstavka Rodiče nosí do školy různé podzimní 

dekorace, kterými bude vyzdoben vchod 
školy a vestibul. 

LISTOPAD Týden zdraví Rodiče připravují dětem zdravé svačinky. 
PROSINEC Vánoční tvoření Vytváření vánočních dekorací. 
BŘEZEN  Jarní výstavka Rodiče nosí do školy různé jarní dekorace, 

kterými bude vyzdoben vchod školy a 
vestibul. 

DUBEN Velikonoční tvoření Pro rodiče a zaměstnance zařízení. 

ČERVEN Krtkova dobrodružství Oslava dne dětí ve spolupráci s rodiči. 

 

NESPECIFICKÁ PREVENCE REALIZOVANÁ V SAMOSTATNÝCH 

PREVENTIVNÍCH AKTIVITÁCH 

 

Škola a školní družina 

 
     ZÁŘÍ 

Plánované aktivity Zaměření aktivity 

  

 
 
 
 

ŘÍJEN 

Plánované aktivity Zaměření aktivity 

Máme rádi zvířata Tematické soutěže a hry pro všechna 
oddělení ŠD. 

Dýňování Dlabání dýní, výstava a zábava 
v tělocvičně a v okolí školy - ŠD. 

Halloween Společná akce v tělocvičně a okolí školy. 

 
 
LISTOPAD 

Plánované aktivity Zaměření aktivity 

Kreativní dílna Podzimní tvoření - ŠD 

 
 
 

 
PROSINEC 

Plánované aktivity Zaměření aktivity 

Mezinárodní den zdravotně 
postižených 

Soutěže a hry pro žáky celé školy. 
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Pečení vánočního cukroví, 
zdobení vánočního stromečku, 
výzdoba školy. 

Zapojí se celá škola. 

 
 
 

LEDEN 

Plánované aktivity Zaměření aktivity 

Projekt Krtek Promítání a čtení pohádek, kreativní 
aktivity - ŠD. 

Soutěž o nejlepšího sněhuláka Stavění sněhuláků a hry na sněhu - ŠD. 

 
 
 
 

ÚNOR 
 
 

Plánované aktivity Zaměření aktivity 

Karneval pro děti ve škole i 
v družině. 

Zábavný den – hry a soutěže v tělocvičně. 

Masopust Tradice, společné povídání a tvoření – ŠD. 

 
 

 
 

BŘEZEN 

Plánované aktivity Zaměření aktivity 

Březen měsíc knihy Beseda o knihách. 

Návštěva knihovny ŠD 

Týden zdraví Akce z ovocentra - ŠD 

 
 
 

 
DUBEN 

Plánované aktivity Zaměření aktivity 

Barevný týden Týden v barvách duhy 

Dopravní hřiště Návštěva dopravního hřiště s družinou. 

Velikonoce Zvyky, tradice, tvoření, povídání, výzdoba. 

 
 
 
 
KVĚTEN 

 
 

Plánované aktivity Zaměření aktivity 

Mezinárodní festival filmů pro 
děti a mládež  

Návštěva doprovodného programu a 
filmových představení. 

Školní výlet  

Výroba přání ke dni matek Vyrábíme přáníčka pro maminky ve ŠD. 

 
 

 
 
 

ČERVEN 

Plánované aktivity Zaměření aktivity 

Den dětí Zábavný den pro děti a žáky školy. 

Cesta za pokladem Soutěže a hry na hřišti a v okolí školy – 
ŠD. 
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Projížďka vláčkem po 
Otrokovicích 

Akce pro všechna oddělení ŠD. 

Rozloučení se školním rokem. Závěrečná diskotéka. 
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8 EVALUACE 

 
 
    V rámci evaluace se hodnotí aktivity, kterých se děti, žáci, pedagogičtí pracovníci a rodiče 
zúčastnili. Ze získaných informací se vytváří plán preventivních aktivit na další školní rok.  
     Jedním ze způsobů hodnocení preventivních aktivit je zapisování dat do Systému 
výkaznictví preventivních aktivit. V tomto systému budeme v tomto školním roce pracovat 
poprvé. Data se zde vpisují do konce měsíce září, kdy se systém uzavírá a vyhodnocuje.  
    Sběr dat probíhá rovněž formou rozhovorů ŠMP s pedagogickými pracovníky. Dále ŠMP 
hovoří s žáky, o kterých ví, že by se u nich rizikové chování mohlo projevit, už se projevilo, 
nebo se stali jeho obětí.  
    Jedním ze způsobů sběru dat je i pozorování chování všemi pedagogickými pracovníky              
a ŠMP v průběhu řízené činnosti i při volných aktivitách. 
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9 ZÁVĚR 
 
 
    Ze získaných dat vyplývá, že prevence v našem zařízení má smysl a je důležité v ní i nadále 
pokračovat. Bylo zjištěno, že oblast šikany, kyberšikany a zdravého životního stylu je pro 
děti, žáky a pedagogické pracovníky nejčastějším rizikovým jevem, se kterým se mohou 
v naší instituci setkat.  
    Těšíme se na komunikaci s rodiči a věříme, že se budou na našich aktivitách podílet a 
budou se akcí naší školy rádi účastnit. Věříme tak v prohloubení vzájemných vztahů nejen 
s pedagogickými pracovníky, ale i mezi rodiči navzájem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

Mgr. Kristýna Olexová 
školní metodik prevence 

 
 

Mgr. Pavlína Frdlíková 
 ředitelka školy  
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PŘÍLOHY 

 

 Příloha č. 1. Program proti šikanování 

 Příloha č. 2. Krizové plány a formuláře k šikaně 

 Příloha č. 3. Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty 
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10 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 
 
  

Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, č.j. MŠMT–22294/2013-1, řešení šikanování ve školách a školských 
zařízeních. 

 
 
 CÍL PROGRAMU 
 

Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. 
Školy a školská zařízení se zaměřují na rozvíjení pozitivních vztahů mezi dětmi a žáky ve 
třídách i mezi žáky a pedagogickými pracovníky, a to bez ohledu na to, zda tam k projevům 
šikany již došlo či ne. 
 
 
 ODPOVĚDNOST ZA PLNĚNÍ PROGRAMU 
 

 na tvorbě i realizaci programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci; 
 jeho koordinace je v kompetenci ŠMP; 
 za realizaci a hodnocení je odpovědná ředitelka školy; 

 
 
 CHARAKTERISTIKA ŠIKANOVÁNÍ 
 
Popis šikanování 

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 v podobě bití, vydírání, loupeží, 
poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování.  
Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání.  

Šikana se může projevovat i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a 
ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků.   

Nebezpečí šikany spočívá především v závažnosti, dlouhodobém působení a s tím 
souvisejících následcích v oblasti duševního a fyzického zdrav. 

Instituce má povinnost předcházet všem náznakům násilí a šikanování. Šikanování 
v jakékoli formě a podobě nesmí být pracovníky zařízení akceptováno. Samotní pedagogičtí 
pracovníci nesmí svým jednáním s některými dětmi a žáky a chováním vůči nim podněcovat 
zhoršování vztahů směřujících k šikanování těchto dětí a žáků jejich kamarády a spolužáky. 
 
Šikana je každé chování, které splňuje tyto znaky: 

 je cílené vůči jedinci nebo skupině 
 je obvykle opakované, často dlouhodobé 
 jeho záměrem je oběti ohrozit, ponížit či zastrašit 
 oběť se mu neumí bránit a dlouhodobě trpí 
 
 
Šikana není: 
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 jednorázová rvačka, nevhodný vtip či konflikt 
 vyčlenění dítěte z kolektivu, pokud není motivováno snahou ublížit či pobavit se na 

jeho úkor. 
 
Projevy šikanování 

Šikanování má ve svých projevech různou podobu. Mezi základní formy šikany patří: 
1. Verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je i kyberšikana, která 

je páchána pomocí IT technologií). 
2. Fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti). 
3. Smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy 

apod.). 
Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti a v 

některých opravdu závažných případech může nabýt i rysy organizovaného zločinu. 
 
10..1 Příklady přímých znaků šikany: 

 soustavné posměšné poznámky, nadávky, hrubé žerty, hanlivá přezdívka na adresu 
určitého dítěte či žáka, pokud to tento těžko snáší a trpí tím 

 jednostranné vyžadování věcných či peněžních darů 
 jedno dítě či žák vystupuje vůči druhému v roli „sluhy“ či „otroka“ 
 často opakované pošťuchování, strkání, údery, poškozování věcí, které dítě nebo žák 

neoplácí 
 na dítě či žáka je vyvíjen nátlak k vykonávání nemorálních až trestných činů 

 
10..2 Příklady nepřímých znaků šikany: 

 (potenciálně šikanovaný) se o přestávkách zdržuje stranou od ostatních, nemá 
kamarády 

 přestávky tráví v bezpečné blízkosti učitelů nebo mimo třídu, vymýšlí si záminky, aby 
nemusel být ve třídě 

 jeho prospěch se nevysvětlitelně zhoršuje, nesoustředí se na učení 
 má často poškozené nebo rozházené věci, často se mu „záhadně“ ztrácí, ve třídě, v 

šatně… 
 při týmových sportech bývá volen mezi posledními 
 působí smutně, stísněně, často chybí z nejasných důvodů, nevolnost, bolení hlavy… 
 má-li promluvit před třídou, je nejistý a ustrašený 
 
Rodiče se doporučuje upozornit zejména na to, aby si všímali těchto možných příznaků 

šikanování: 
 

 Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. 
 Nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se telefonovalo apod. 
 Není zváno na návštěvu k jiným dětem. 
 Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo školu rádo). Dítě odkládá odchod z 

domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta 
chuti k jídlu. 

 Nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o 
dovoz či odvoz autem. 

 Chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu). 
 Má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!" 
 Ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. 
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 Bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné 
sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí. 

 Žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je 
ztratilo), případně doma krade peníze. 

 Nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí. 
 Je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje 

i zlobu vůči rodičům. 
 Stěžuje si 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.) 

 Vyhýbá se docházce do školy a školských zařízení 
 Zdržuje se doma víc, než mělo ve zvyku. 

 
10..3 Nepřímé znaky šikany v domácím prostředí 

 Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. 
 Nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se telefonovalo apod. 
 Není zváno na návštěvu k jiným dětem. 
 Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo školu rádo). Dítě odkládá odchod z 

domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta 
chuti k jídlu. 

 Nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o 
dovoz či odvoz autem. 

 Chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu). 
 Má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!" 
 Ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. 
 Bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné 

sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí. 
 Žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je 

ztratilo), případně doma krade peníze. 
 Nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí. 
 Je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje 

i zlobu vůči rodičům. 
 Stěžuje si 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.) 

 Vyhýbá se docházce do školy a školských zařízení 
 Zdržuje se doma víc, než mělo ve zvyku. 

 
 
 
 ODPOVĚDNOST INSTITUCE 
 

Podle ustanovení § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, má škola 
jednoznačnou odpovědnost za žáky, je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků 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 výše uvedeného je zřejmé, že pedagogický pracovník musí šikanování mezi žáky 
předcházet, jeho projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc. 
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Z právního hlediska je pojem šikana v právní praxi používán jako synonymum pro 
„úmyslné jednání, které je namířeno proti jinému subjektu a které útočí na jeho důstojnost“. 
Není důležité, zda k němu dochází slovními útoky, fyzickou formou nebo hrozbou násilí. 
Rozhodující je, když se tak děje úmyslně. Dále musí být splněny tyto podmínky: 

 
 pachatel se dopustil jednání, které splňuje znaky konkrétního trestného činu,   
 musí být prokázán úmysl pachatele dopustit se takového jednání a míra společenské 

nebezpečnosti, 
 jeho jednání dosahuje intenzity uvedené v zákoně. 

U trestných činů, jejichž podstatou byla šikana, lze proto předpokládat, že, právě s 
ohledem na rozšiřující se případy podobných jednání, bude skutek jako trestný čin považován. 
Šikana bývá nejčastěji postihována podle ustanovení zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů a to jako: 

 restný čin ublížení na zdraví (podle § 145),  
 trestný čin těžké ublížení na zdraví (podle § 146), 
 trestný čin omezování osobní svobody (podle § 171), 
 trestný čin loupeže (podle § 173), 
 trestný čin vydírání (podle § 175), 
 trestný čin útisku (podle § 177), 
 trestný čin znásilnění (podle § 185), sexuálního nátlaku (podle § 186) či pohlavního 

zneužívání (podle § 187), 
 trestný čin poškozování cizí věci (podle § 228), 
 násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (podle § 352) a dalších. 

K tomu, aby byl pachatel postižen, musí být starší 15 let (15-18 let, mladiství). Děti 
mladší 15 let trestně odpovědné nejsou, jsou však předány do péče orgánu sociálně – právní 
ochrany, případně mohou být postiženi jejich rodiče. Nezletilému pachateli je možné nařídit 
ústavní výchovu, může nad ním být stanovený dohled. Pokud jde o trestní sazby, je v případě 
šikany možný i jednočinný skutek, tzn., že jedno jednání může být kvalifikováno jako více 
trestných činů. 

  Pokud k šikanování došlo v průběhu přímé pedagogické činnosti, nese plnou 
odpovědnost instituce. Prokáže-li se zanedbání ředitele nebo některého pedagogického 
pracovníka, může být právně nebo pracovněprávně potrestán. Na zařízení lze v oprávněných 
případech požadovat i náhradu škody vzniklé v důsledku šikany. A to jak náhradu na věcech, 
tak na zdraví, včetně způsobené psychické újmy. Pokud dítě v důsledku šikany např. nemohlo 
docházet do školy (vyšší stupeň šikany), nese škola odpovědnost i za škody vzniklé rodičům 
dítěte v důsledku např. uvolnění ze zaměstnání, zajištění hlídání dítěte, zajištění doprovodu do 
a ze školy, apod. 
 

Jak je již výše uvedeno, 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, 366, 365, 364 
trestního zákoníku). 

 
10..1 Vymezení odpovědnosti: 
Ředitelka školy: 

 zajistí vzdělávání pracovníků v oblasti šikanování a sociálně patologických jevů 
obecně; 

 zajistí, aby žáci i pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s negativními důsledky 
šikanování; 
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 zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti násilného chování a sociálně 
patologických jevů obecně; 

 zajistí, aby ve školním řádu byla jasně stanovena pravidla chování včetně sankcí za 
jejich porušení; 

 
Zástupkyně ředitelky školy: 

 zajistí v souladu s pracovním řádem pedagogických pracovníků dohled nad dětmi a 
žáky v době vyučování i při školních akcích; 

 spolupracuje se školním metodikem prevence a pedagogickými pracovníky při řešení 
krizových situací; 

 
Školní metodik prevence (ŠMP): 

 koordinuje plán proti šikanování; 
 spolupracuje s pedagogickými pracovníky a vedením školy při řešení krizových 

situací; 
 spolupracuje s okresním metodikem, Policií ČR, orgány sociálně právní ochrany 

dítěte; 
 podílí se na prevenci sociálně patologických jevů (SPJ). 

 
Pedagogičtí pracovníci: 

 na začátku školního roku informují děti, žáky i rodiče, na koho se obrátit při 
problémech – pedagogičtí pracovníci, školní metodik prevence, výchovný poradce, 
vedení školy, linka důvěry (např. Linka bezpečí 800 155 555 nebo 116 111 – 
bezplatně z celé ČR), pracovníci v PPP, orgány sociálně právní ochrany dítěte apod. 

 prokazatelně seznámí na začátku roku děti, žáky i rodiče s programem proti šikaně; 
 řeší okamžitě projevy sociálně patologického chování (ve spolupráci s výchovným 

poradcem a školním metodikem prevence); 
 v průběhu školního roku diskutují s dětmi a žáky o slušném chování i pozitivních 

mezilidských vztazích. 
 rozvíjejí pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka; 
 vedou děti a žáky k osvojení norem slušného chování; 
 řeší okamžitě projevy sociálně patologického chování (ve spolupráci s výchovným 

poradcem, školním metodikem prevence a pedagogickým pracovníkem); 
 jednají s dětmi a žáky jako s partnery; 
 udržují ovzduší důvěry mezi dětmi, žáky a pedagogy; 
 v kritických situacích dají jasně najevo, že špatné chování nelze tolerovat; 
 nesmí být lhostejní k projevům agresivity. 

 
 
 
 

 PREVENCE A POSTUP V PŘÍPADĚ ŘEŠENÍ ŠIKANY 
 

1. Všichni pedagogičtí pracovníci školy při kontaktu s dětmi a žáky při vyučovacích 
hodinách i mimo ně, v areálu školy a na mimoškolních akcích sledují jejich chování 
navzájem, ve vztahu k nim zachovávají profesionální přístup. Zvýšenou pozornost je 
třeba věnovat nejen přímým, ale především nepřímým znakům šikanování (viz příloha 
č. 1 Metodického pokynu MŠMT 22294/2013-1).  
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2. Pedagogický pracovník je v pravidelném kontaktu s dětmi a žáky třídy, zajímá se o 
jejich problémy a o jejich vzájemné vztahy. V případě výskytu konfliktů se pokouší 
zjistit jejich příčinu a zamezit dalšímu rozvoji.  

3. V případě podezření na výskyt šikany nebo chování, ze kterého by se mohla šikana 
vyvinout, neprodleně každý z pedagogů o věci dalšího pedagogického pracovníka. 

4. Pedagogický pracovník ihned informuje ŠMP a upozorní na problém všechny 
pedagogy, kteří se skupinou pravidelně pracují, požádá je o spolupráci při jejich 
sledování.  

5. Pedagogický pracovník se ve spolupráci se ŠMP pokusí získat více informací o 
vývoji vztahů mezi dětmi a žáky. Žádný z pedagogů nebude děti nebo žáky předem 
v této věci kontaktovat ani provádět vyšetřování. ŠMP o situaci informuje vedení 
školy.  

6. Při potvrzení podezření na výskyt šikany ŠMP ve spolupráci s vedením školy 
provedou hlubší vyšetření situace. Při šetření postupují podle doporučených metod 
čl. 6, odst. 3 A, 3 B Metodického pokynu MŠMT 24-246/2008-6.  

7. Pokud se vyšetřováním prokáže výskyt šikany v kolektivu, je nutná důsledná 
ochrana oběti, popř. obětí, informování o výsledcích vyšetřování včetně dalšího 
postupu a kázeňských opatření pro agresory. S výsledky vyšetřování jsou vedením 
školy seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci. Informace třídě předá vedení školy 
ve spolupráci se ŠMP a pedagogickým pracovníkem, ochranu oběti a sledování třídy 
zajistí všichni pedagogičtí pracovníci.  

8. ŠMP ve spolupráci s pedagogickým pracovníkem, popř. vedením školy informuje 
o výsledcích vyšetřování a dalším postupu zákonné zástupce agresora (agresorů), 
ale také zákonné zástupce oběti.  

9. Stupeň udělených kázeňských opatření:  
10. Dle závažnosti situace – napomenutí třídního učitele 

                                     - důtka třídního učitele 
                                     - důtka ředitelky školy 
                                       
Vedení kontaktních informací na rodinné příslušníky žáků a zaměstnanců školy 
zajišťuje zástupkyně ředitelky školy a výchovný poradce Mgr. Jana Šindelková. 
 
 

 KRIZOVÝ PLÁN 
 
    V případě, že k šikanování ve školách a školských zařízení dojde, jsou rozpracovány dva 
typy scénářů: 
 

1. První zahrnuje situace, kdy instituce zvládne situaci řešit vlastními silami. Do této 
skupiny patří postupy pro počáteční stádia šikanování. 

 
 

2. Druhý zahrnuje situace, kdy instituce potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její 
součinnost se specializovanými institucemi a policií. Sem patří řešení případů 
pokročilé a nestandardní šikany, např. výbuchu skupinového násilí vůči oběti. S 
krizovým plánem jsou vždy na začátku školního roku prokazatelně seznámeni děti, 
žáci a jejich zákonní zástupci. 
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10..1 Postup vyšetřování v případě, že jde o počáteční stádia šikanování – instituce 
vyřeší situaci vlastními silami 
Pedagogický pracovník, který má podezření na šikanování, bude postupovat podle 

následujících pravidel: 
 

11. Konfrontuje svá pozorování s dalšími kolegy. 
12. Co nejdříve oznámí své podezření vedení školy, ŠMP a konzultuje další postup. 
13. V soukromí vyslechne spolu se ŠMP více nezaujatých svědků, popřípadě konfrontuje 

svědky mezi sebou. 
14. Zaměří se hlavně na následující otázky: 

o Kdo je obětí, popřípadě kolik je obětí. 
o Kdo je agresorem a kolik je agresorů.  
o Kdo z nich je iniciátor, kdo aktivní účastník šikanování a kdo je obětí i 

agresorem. 
o Co, kdy, kde, a jak dělali agresoři obětem. 

15. K jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo. 
16. Jak dlouho šikana trvá. 
17. Ve spolupráci se ŠMP se spojí s rodiči případné oběti, konzultuje s nimi výskyt 

nepřímých znaků šikany. Požádá je o pomoc a spolupráci. 
18. Vyslechne spolu se ŠMP oběť – citlivě, diskrétně, zaručí bezpečí a důvěrnost 

informací. 
19. Upozorní, že nebude problém řešit před celou třídou! 
20. Zajistí ochranu oběti šikany. 
21. Vyslechne se ŠMP agresory, případně konfrontuje agresory mezi sebou. Snaží se najít 

nejslabší článek, dovést je k přiznání či vzájemnému obviňování. 
22. Požádá vedení školy o svolání výchovné komise (vedení školy, výchovný poradce, 

pedagogické pracovníky, ŠMP), která na základě shromážděných informací posoudí, 
zde se jedná o šikanu a jaký je stupeň její závažnosti, navrhne další postup vůči 
obětem i agresorům. 

23. Seznámí rodiče agresora (pokud je nezletilý) se situací, sdělí jim navrhovaná opatření 
a požádá je o spolupráci. Pokud odmítají, zváží oznámení na Policii ČR a orgánům 
sociálně právní ochrany dítěte. Pokud je agresor zletilý, jedná se pouze s ním. 

24. Seznámí rodiče oběti (pokud jde o nezletilého žáka) se situací, domluví se na 
opatřeních k nápravě vzniklé situace. 

25. Vysvětlí nebezpečí a důsledky šikany ve skupině, oznámí potrestání viníků. Třídu 
nadále pozorně sleduje a konzultuje postup se ŠMP. 

26. V případě, že šikanování oznámí rodiče, pracuje pedagogický pracovník nebo ŠMP 
obdobně podle výše uvedených pravidel. 

27. Pokud rodiče informují instituci o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření 
záležitosti zodpovědný ředitel školy. Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce 
vedení školy, ŠMP, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků jak s 
rodinou oběti, tak i s rodinou agresora (je-li nezletilý). Při jednání s rodiči dbají 
pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména na zachování důvěrnosti informací. 
 

 
10..2 Postup vyšetřování v případě, že jde o projev pokročilé a nestandardní šikany – 

instituce požádá o pomoc odborníky zvenku 
Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo je důvodné podezření, že šikanování 

naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, ředitelka oznámí tuto skutečnost Policii ČR. Dále 
ředitelka oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a 
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zdraví dítěte či žáka. Pokud dítě či žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá 
přestupky, ředitelka zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného 
odkladu. 

Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy 
s dalšími institucemi a orgány. Zejména: 
 

1. v resortu školství – s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné 
péče, speciálně pedagogickými centry; 

2. v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, 
psychiatry                 a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a 
terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie; 

3. v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální 
prevence; 

4. případně s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany. 
 
 
Výchovná opatření: 

Dále pracovat s agresorem (jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné prostředí).                   
V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska 
výchovné péče nebo jiných odborníků-klinických psychoterapeutů nebo psychiatrů. 

Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým kolektivem. Je nezbytné 
vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina). Další práce se 
skupinou je v kompetenci pedagogického pracovníka, ŠMP nebo výchovného poradce. 

Agresorovi v případě potřeby může ŠMP zprostředkovat péči pedagogicko-
psychologické poradny, střediska výchovné péče nebo jiných odborníků-klinických 
psychoterapeutů nebo psychiatrů. 

ŠMP, výchovný poradce a pedagogický pracovník pro nápravu situace ve skupině 
pracuje dále s celým kolektivem. Je nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, 
ale nezasáhli (mlčící většina). 
 
ŠMP, výchovný poradce a pedagogický pracovník po incidentu 

 pravidelně se setkávají (zpočátku 1x týdně, dle situace se doba může postupně 
prodlužovat) a vzájemně se informují o stavu situace ve skupině - agresor, oběť, 
skupina, komunikují s rodiči 

 navrhují další postupy dění ve skupině, vedoucí k nápravě vzájemných vztahů 
 setkávání probíhá minimálně po dobu půl roku ve sborovně školy 
 další termín schůzky se vždy domluví na aktuálním setkání 
 z každého setkání je nutné provést zápis, který všichni zúčastnění podepíší a ŠMP ho 

uloží 
 
Druhy trestných činů 

 trestný čin ublížení na zdraví (podle § 145),  
 trestný čin těžké ublížení na zdraví (podle § 146), 
 trestný čin omezování osobní svobody (podle § 171), 
 trestný čin loupeže (podle § 173), 
 trestný čin vydírání (podle § 175), 
 trestný čin útisku (podle § 177), 
 trestný čin znásilnění (podle § 185), sexuálního nátlaku (podle § 186) či pohlavního 

zneužívání (podle § 187), 
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 trestný čin poškozování cizí věci (podle § 228), 
 násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci (podle § 352) a dalších. 

 
Co určuje stupeň pokročilosti šikany 
 
Délka trvání incidentu - pokud trvá šikana přibližně déle než 3 měsíce, je pravděpodobné, že 

se ve skupině již odehrály zásadní negativní změny a jejich náprava bude vyžadovat 
zvláštní, dlouhodobý přístup. 

 
Dopad šikanování na oběť - míra psychických a tělesných (příp. materiálních) následků. 

Závažné je tělesné zranění (ale i sebepoškozování a suicidiální myšlenky a pokusy), 
úzkostné, depresivní poruchy, známky posttraumatické stresové poruchy.   

 
Míra brutality - s trváním šikany se často stupňuje. Z nenápadného slovního ubližování se 

postupně mohou stát častější a brutálnější tělesné útoky. 
 
Změna v myšlení a v postojích skupiny - která postupně přijímá názory agresorů. Za  

hlavní-ho viníka konfliktů čím dál víc spolužáků považuje oběť šikany. Ve třídě mizí 
solidarita a soucit s obětí, narůstají naopak sympatie s agresory.  

 
Počet šikanujících a šikanovaných - čím je větší počet agresorů a obětí, tím obtížnější může 

být šikanu vyšetřit a napravit vztahy mezi žáky.  
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11 KRIZOVÝ PLÁN K ŠIKANĚ č. 1 

INSTITUCE ZVLÁDNE ŘEŠIT SITUACI VLASTNÍMI POSTUPY 
 

Počáteční stadium šikanování 
 
Pedagogický pracovník má podezření na šikanování 
 
První pomoc při počáteční šikaně 
 

1. Odhad závažnosti a formy šikany. Sdílení svých pozorování s dalšími kolegy. 
2. Oznámení podezření ŠMP. Společně informují výchovného poradce a ředitelku školy.  
3. Společně navrhnou postup řešení šikany. 
4. Rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili a rozhovor s oběťmi šikany. 
5. Nalezení vhodných svědků.  
6. Individuální rozhovory se svědky. Nikdy společně nevyšetřujeme agresory a svědky 

a ani oběti a agresory. V soukromí vyslechne pedagogický pracovník spolu se ŠMP 
více nezaujatých svědků, popřípadě konfrontuje svědky mezi sebou a snaží se zjistit:  

 kdo je obětí, popřípadě kolik je obětí 

 kdo je agresorem, případně kolik jich je 

 kdo je iniciátor, kdo aktivní účastník šikanování, kdo je obětí, kdo agresor 

 co, kdy, kde, a jak dělali agresoři oběti (obětem) 

 k jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo 

 jak dlouho šikana trvá. 
7. Ochrana oběti. 
8. Rozhovor s rodiči oběti nebo s odpovídajícím pedagogickým pracovníkem oběti. 

Zjištění výskytu nepřímých znaků šikany v domácím prostředí, domluvení se na 
vzájemné pomoci a spolupráci. 

9. Rozhovor s rodiči agresora nebo s odpovídajícím pedagogickým pracovníkem 
agresora. Oznámení navrhovaných postupů a opatření a požádání o spolupráci. Pokud 
odmítají, bude o situaci informována Policie ČR a orgány sociálně právní ochrany 
dítěte (OSPOD).  

10. Předběžné vyhodnocení a volba ze dvou typů rozhovorů  
a) rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření) 
b) rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku - výchovný pohovor 

nebo výchovná komise s agresorem a jeho rodiči nebo s odpovídajícím 
pedagogickým pracovníkem). 

11. Seznámí rodiče, případně odpovídajícího pedagogického pracovníka oběti se situací, 
domluví se na opatřeních k nápravě vzniklé situace. 

12. Třídní hodina  
a) efekt metody usmíření 
b) oznámení potrestání agresorů. 

13. Třídní schůzka. 
14. Práce s celou třídou. Pedagogický pracovník skupinu nadále pečlivě sleduje a o stavu 

situace informuje ŠMP, který z každého setkání provede zápis, jenž oba dva podepíší. 
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Šikanu oznámí rodiče 
 

1. Pokud rodiče informují instituci o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření 
záležitosti zodpovědný ředitel školy. Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce 
vedení instituce, ŠMP, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků jak s 
rodinou oběti, tak i s rodinou, případně odpovídajícím pedagogickým pracovníkem 
agresora. Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména 
na zachování důvěrnosti informací. 

2. V případě, že šikanování oznámí rodiče, pracuje pedagogický pracovník nebo ŠMP 
obdobně podle výše uvedených pravidel od bodu č. 2. 
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KRIZOVÝ PLÁN K ŠIKANĚ č. 2 

INSTITUCE NEZVLÁDNE ŘEŠIT SITUACI VLASTNÍMI POSTUPY Z 
DŮVODŮ POKROČILÉ A NESTANDARDNÍ ŠIKANY 

Instituce požádá o pomoc odborníky zvenku 
 

Co dělat při zjištění pokročilé šikany 
 Zvládnutí vlastního šoku 
 Bezprostřední záchrana oběti, odvedení ze třídy do kabinetu nebo sborovny. 
 Přerušení výuky. 
 Žáky nenechat bez dohledu, zajistit dozor za pomoci kolegů z vedlejších tříd. 
 Oznámení mimořádné situace ředitelce školy - ta informuje o této skutečnosti 

operačního důstojníka KOPIS HZS (tel. 950 670 222 nebo 150 nebo 112). 
 Ředitelka školy oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) 

skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví dítěte či žáka. 
 Ředitelka školy dále spolupracuje se ŠMP. 
 Stálá pomoc a podpora oběti.  
 Informování rodičů. 
 Spolupráce s odborníky (PPP, SVP, PČR, orgány sociálně právní ochrany dítěte aj.) 

 
Hlášení o mimořádné události 

Do tří dnů od vzniku mimořádné události předá ředitelka školy zřizované organizace 
hlášení o mimořádné události vedoucímu příslušného odboru Krajského úřadu Zlínského 
kraje. 
 
Hlášení obsahuje: 

 název a adresa organizace 
 místo a čas vzniku mimořádné události 
 popis mimořádné události 
 následky mimořádné události (zdravotní následky, hmotné škody, jiné následky) 
 opatření přijatá ke zmírnění následků mimořádné události 
 předpokládaný další vývoj mimořádné události 

 
 

Pokud dítě či žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, 
ředitelka zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu. 
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Formulář ke krizovému plánu šikany 
 

 
Jméno a příjmení žáka / dítěte 

 

 
Výše jmenovaný je oběť / agresor 

 

 
Datum narození 

 

 
Místo trvalého pobytu 

 

Místo pobytu nebydlí-li trvale v místě 
bydliště 
 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce 
 

 

Telefonní kontakt na zákonného zástupce 
 

 

 
Třídní učitel / učitelka 

 

 
Asistent pedagoga 

 

 
Ostatní vyučující 

 

 
Vychovatel / vychovatelka 

 

 
Medikace 

 

 
Změna medikace v poslední době 
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Záznamový arch vzniklé události č. ...... 
 

Jméno a příjmení dítěte: 
 
Datum 
 

 

Čas 
 

 

Kdo událost oznámil 
 

 

Aktuální zdravotní stav 
žáka 
 

 

Kdo je oběť 
 

 

Kdo je agresor 
 

 

Kde k události docházelo 
 

 

Kdo byl události přítomen 
 

 

Průběh události (co kdy, 
kde a jak dělali agresoři 
oběti, k jak závažným 
agresivním a 
manipulativním projevům 
došlo, jak dlouho šikana 
trvá ...) 

 
 
 
 
 
 
 

Konzultace s (ŠMP, VP, 
vedoucí pracovník) 
 

 

Informován zákonný 
zástupce / odpovědný 
pedagogický pracovník 

 

Navržená opatření  
 
 
 
 

Zapsal / zapsala 
 

 

 
 
                                                                                                            Podpis: 
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Vyhodnocení navržených opatření vzniklé události č.  
 

Jméno a příjmení dítěte: 
 
Datum 
 

 

Vyhodnocení navržených 
opatření 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další opatření ANO/NE 
 

 

Konzultace s (ŠMP, VP, 
vedoucí pracovník) 

 

Navržená opatření  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsal / zapsala 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Podpis: 
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ŠKOLNÍ  PLÁN  EVVO 2021 - 2022 
 
 
 
CÍL 1: UPEVŇOVAT U ŽÁKŮ VZTAH K PŘÍRODĚ A KULTURNÍMU DĚDICTVÍ  
           REGIONU  
 
 
Očekávané výstupy: 
 
Žák by měl: 

- znát název obce, ve které bydlí 
- znát názvy místních částí v Otrokovicích (místo ZŠ, kterou navštěvuje)  - náměstí, 

řeka, sídliště, kopec,… 
- orientovat se v obci a pojmenovat důležité stavby ve své obci, mít povědomí o jejich 

významu, nebo k čemu slouží 
- umět popsat cestu z domova do školy 
- znát blízké obce města Otrokovic, svého bydliště 
- pojmenovat důležité budovy a instituce v Otrokovicích, krajském městě Zlín 
- znát místní tradice a zvyky a mít povědomí o lidových řemeslech  
- mít povědomí o ekosystémech (přiřadit druhy živočichů a rostlin k ekosystému les, 

rybník, louka, zahrada) 
- znát některé druhy běžných živočichů a rostlin ve svém regionu  

 
dílčí cíl 1.1: seznámit žáky s významnými a důležitými budovami a institucemi v obci svého  
                    bydliště, v Otrokovicích; krajském městě Zlín 
 
prostředky: vycházky, prohlížení ilustrací, pohledů, sportovní aktivity, výtvarné aktivity,  
                    exkurze (MÚ, knihovna, Beseda Otrokovice, poliklinika, kostel, nádraží,    
                    KKFB, Filharmonie B. Martinů, Plavecká škola Zlín…), vycházky do přírody,   
                    Baťův kanál… 
 
dílčí cíl 1.2: vést žáky k celoroční péči o živou přírodu 
 
prostředky:  vycházky do přírody, sběr přírodnin, práce na školním pozemku, práce  
                    s kompostérem, prořezávání stromů, sekání trávy, úklid kolem školy, přesazování  
                    květin, pokusy s klíčením semen, krmení ptáků zimě, výroba krmítek, prohlížení    
                    encyklopedií, poznávání obrázků, práce na interaktivní tabuli (Dumy), návštěva  

        zverimexu nebo ZOO, využití ve výtvarných a hudebních činnostech … 
 
dílčí cíl 1.3: seznámit žáky s místními řemesly, zvyky a tradicemi, upozornit na regionální  
                    specifika 
 
prostředky: písničky a hry Na řemesla, tvoření žáků (Dýňování, Halloween, Mikuláš, Vánoce,  
                   vynášení Moreny, Velikonoce…), vitríny, soutěže, dílničky pro žáky a ZZ 
CÍL 2: PODÍL ŽÁKŮ NA TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
 
Očekávané výstupy: 
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Žák by měl : 

- znát základní způsoby úklidu a osobní hygieny 
- znát základní způsoby třídění odpadů 
- znát základní způsoby péče o školní, vlastní pozemek 
- znát základy péče o rostliny a živočichy 

 
dílčí cíl 2.1: vést žáky k vytváření příjemného školního prostředí 
 
prostředky:  udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy, podíl na výzdobě, úprava  
                    školního pozemku a okolí školy, květinová výzdoba tříd a chodeb školy 
 
dílčí cíl 2.2: seznámit a vést žáky k třídění odpadů 
 
prostředky: sběr papíru, drobných elektrospotřebičů, baterií, plastů, víček, plnění  
                   úkolů z recyklohraní, umístění nádob na zpětný odběr, ekologické akce – návštěva  
                   třídičky odpadů, sběrného dvora, skládky odpadů, využití v pracovních 
činnostech,  
                   úspora materiálu, cílená výuka s využitím mezipředmětových vztahů, besedy… 
                   pokračování v projektu Recyklohraní 
 
dílčí cíl 2.3: ochrana živých organismů (rostliny, živočichové) 
 
prostředky: péče o rostliny na školním pozemku, bylinková zahrádka, pokojové rostliny ve  

       třídách, přesazování rostlin, pozorování živočichů, chov akvarijní rybky ve 
cvičném    
       bytě, návštěva ZOO, Mini ZOO, besedy, přednášky - Planeta Země 3000, 
výtvarné    
       práce – soutěže 

                     
 
 
CÍL 3: DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 
 
 
Očekávané výstupy: 
 
Žák by měl : 

- znát režim dne 
- mít povědomí o pitném režimu 
- vědět o zásadách zdravé výživy 
- vědět o významu sportu pro zdraví 

 
dílčí cíl 3.1: vést k dodržování harmonogramu dne  
 
prostředky: rozvrh hodin – přestávky, použití strukturovaného vyučování u potřebných  
                   žáků, spolupráce s rodiči - Projekt obědy do škol, cílená výuka s využitím  
                   mezipředmětových vztahů 
 
dílčí cíl 3.2: vést žáky ke správné životosprávě, upozornit na možná rizika špatné               
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                    životosprávy 
 
prostředky: „Mléko do škol, Ovoce do škol“, Projektový (den) týden zdraví, beseda   
                    s odborníkem – zubní hygiena, praktické sestavení jídelníčku, praktická příprava  
                    zdravých pokrmů, vzájemná ochutnávka mezi třídami, tradiční zdravé pokrmy  
                    z různých světadílů, soutěže, potravinová pyramida, vyhledávání informací o  

        zdravém životním stylu, cílená výuka s využitím mezipředmětových vztahů,  
        nástěnky 

 
dílčí cíl 3.3: vést žáky k pravidelnému cvičení, pohybu 
 
prostředky: kondiční cvičení, cvičení při hudbě, vycházky, sportovní soutěže, turnaje (florbal,  
                   fotbal), sportovní hry mládeže v lehkoatletickém čtyřboji, Speciální olympiády  
                   v atletice, pohyb na čerstvém vzduchu, Lanáček Otrokovice, Areál zdraví Zlín  
                   Podhoří, jízda na koloběžkách, celodenní akce (turistické, sportovní a poznávací),  
                   sáňkování, koulování, stavba sněhuláka, lyžařský výcvik v okolí školy dle 
aktuálních    
                   sněhových podmínek,  zimní olympiáda plavecký výcvik, plavecké závody,  
                   netradiční sportovní soutěže zájmové kroužky (pohybový, jóga)… 
 
 
 
CÍL 4: EKOLOGIZACE PROVOZU ŠKOLY 
 
 
Dílčí cíl 4.1: Ekologizace provozu školy  
 
prostředky: vést k úspoře elektrické energie, vody a surovin, snížit množství odpadu,  
                   minimalizovat používání výrobků na jedno použití – papírové ručníky, používání  
                   ekologicky nezávadných čistících a úklidových prostředků 
 
Dílčí cíl 4.2: další vzdělávání žáků a pedagogů 
 
prostředky:  projekty, exkurze, besedy, cílená výuka s využitím mezipředmětových  vztahů,  
                    akce pro veřejnost, účast pedagogů na dalším vzdělávání a prohlubování  
                    dosavadních znalostí 
 
Dílčí cíl 4.3: spolupráce s různými institucemi na ekologických akcích 
 
prostředky:  MÚ Otrokovice, Otrokovická Beseda, DDM Sluníčko Otrokovice, hasičská  
                     zbrojnice, KKFB  Zlín, Dopravní hřiště Otrokovice, třídička odpadu Otrokovice,       
                    Technické služby města Otrokovice, skládka odpadu Kvítkovice…. 
                  
 
 
 
CÍL 5: OSVOJENÍ CHOVÁNÍ PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH A PŘI OHROŽENÍ  
            ZRDAVÍ 
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Očekávané výstupy: 
 
Žák by měl : 

- znát telefonní čísla tísňového volání 
- mít povědomí o zajišťování pomoci IZS (Integrovaný záchranný systému) 
- vědět o zásadách chování obyvatel při živelných pohromách 
- umět poskytnout první pomoc 
- mít povědomí jak se chovat v případě epidemie, pandemie, aby neohrožoval své zdraví   

a zdraví ostatních obyvatel 
- znát zásady bezpečného pobytu v přírodě 

 
dílčí cíl 5.1: vést žáky ke komunikaci, naslouchání zodpovědných (pověřených) osob, médii 
 
prostředky: nácvik telefonického oznámení mimořádné situace (požár, povodeň…); nácvik  
                   požárního poplachu, evakuace, první pomoc – beseda s praktickou ukázkou,  
                   návštěva hasičského sboru, účast na dnu IZS, seznámení s umístěním hasících  
                   přístrojů ve škole, cílená výuka s využitím mezipředmětových vztahů, nástěnky 
 
dílčí cíl 5.2: vést žáky k zodpovědnosti a dodržování stanovených hygienických podmínek a  
                    pravidel v době epidemie, pandemie 
 
prostředky: sledování informací na internetu, tisku, televizi; dodržování stanovených  
                   bezpečnostních a hygienických pravidel; praktický nácvik používání  
                   hygienických prostředků (mytí rukou, používání roušky, použití dezinfekce…); 
                   cílená výuka s využitím mezipředmětových vztahů, prezentace (DUMy) 
 
dílčí cíl 5.3: seznámit žáky se zásadami bezpečného chování v přírodě v jednotlivých ročních  
                     obdobích 
 
prostředky: cílená výuka s využitím mezipředmětových vztahů (nebezpečné rostliny,  
                    živočichové, setkání např. s divokým prasetem); vyhledávání informací na  
                    internetu, sledování doporučení (případně varování) Českého    
                    hydrometeorologického ústavu na internetu, v tisku, médiích; plavecký výcvik,  
                    bruslení, lyžování - poučení žáků o BOZ před akcí 
 
Způsoby a metody hodnocení: 

- pozorování, 
- rozhovor,  
- využití dramatizace,  
- práce s knihou,  
- řešení problémových úkolů přiměřených věku,  
- foto- audio- video dokumentace,  
- rozbor písemných a výtvarných prací, 
- dotazník  
- vyhodnocení soutěží 

 
 
V Otrokovicích 27.8.2021                                                 Zpracovala: Mgr. Jana Šindelková 
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