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Minimální preventivní program 1. ZŠ Rakovník je určen pro žáky, učitele a rodiče školy. Zvláštní pozornost 
je věnována prevenci záškoláctví, vandalismu, nesnášenlivosti, výchově  ke zdravému životnímu stylu, 
formování životních hodnot a názorových postojů. 
 

1. Charakteristika školy 
 
Název školy: 1.základní škola, Rakovník, Martinovského 153 
Adresa školy: Martinovského 153, Rakovník, 269 01 
Telefon – ředitelna: +420 313 512 397 
Mobil: +420 725 399 299 
Sborovna: +420 313 515 5620 
Mobil: +420 725 491 069 
Email: 1zsrako@1zsrako.cz 
 
Ředitel školy: Mgr. Karel Folber,  reditel@1zsrako.cz, kfolber@1zsrako.cz  
Výchovný poradce: Mgr. Milena Mouchová (zástupkyně ŘŠ), mouchova@1zsrako.cz,  1zsrako@1zsrako.cz  
Metodik prevence: Mgr. Martina Vorlová, vorlova.1zs@seznam.cz  
Koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Marcela Marvanová, marvanova22@seznam.cz  
   
Školní parlament - žáci  3. – 9. ročníku (2 žáci z každé třídy) a zástupce pedagogického sboru (koordinátor), 
členové ŠP volí ze svých řad pětičlennou Radu parlamentu (po jednom zástupci z 6., 7. a 8. ročníku a dva 
zástupci 9. ročníku). 
Školská rada 
Členové zvolení zákonnými zástupci : Ing. Jitka Gregorová, předsedkyně ŠR, Mgr. Marika Palivcová  
Členové zvolení pedagogickými pracovníky : Mgr. Milena Mouchová, Mgr. Marcela Skučková 
Členové jmenovaní zřizovatelem : Ing. Roman Hvězda, Mgr. Radka Soukupová 
Web: www.1zsrako.cz  
Školní řád: http://www.1zsrako.cz/zadosti-ke-stazeni/ 
Výuka probíhá podle  Školního vzdělávacího programu 1. ZŠ Rakovník 
 
Výchovná komise jedná ve složení:  ředitel školy – Mgr. Karel Folber 
     výchovný poradce -  Mgr. Milena Mouchová 
                                      metodik prevence – Mgr. Martina Vorlová 
                                      třídní učitel 
                                      zákonný zástupce žáka 
 
 Komise se schází v případě nutnosti řešení závažných výukových či výchovných problémů, které jsou 
dlouhodobé nebo přerostly kompetence třídního učitele. Členové VK projednají problém, připraví jednání s 
přizvanými osobami, rodiči a zástupci dalších orgánů ( Policie, OSPOD, apod.). 

VK je obvykle posledním pokusem školy řešit potíže s žáky nebo rodiči, než se obrátí na další orgány – 
např. odbor sociálních věcí a zdravotnictví obecního úřadu. Z jednání VK pořizuje vých. poradce zápis, který 
rodiče a ostatní přítomní podepisují. Zápis slouží jako doklad o jednání s rodiči. 

Za přípravu jednání VK odpovídá výchovný poradce. 
Jednání VK řídí výchovný poradce. 
Archivace zápisů dokumentů - u jednotlivých žáků po celou dobu školní docházky v dokumentaci 

výchovného poradce 
 

2. Situace 
 
 Škola se nachází blízko historického centra města, komplex tvoří hlavní školní budova, budova  
tzv.“Omáčkovny“ (přípravná třída), tělocvična (vybudována r.2003), nová budova školní jídelny (vybudována 
2010), společná se strávníky okolních škol, budova školní družiny v Čermákových sadech. 
 
Počet žáků: 284 
I. st.: 150 
II. st.: 134 
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Pedagogický sbor: 26 pedagogů, 3 vychovatelky ŠD, 6 provozních zaměstnanců 
 
Žáci: věkové složení 6-16 let, většinou místní, menší počet dětí dojíždí z okolních obcí, hlavně po ukončení 
docházky v malotřídních školách (Kněževes, Chrášťany, Olešná). 
Přípravná třída: nově zřízena pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí na základě doporučení PPP 
Rakovník, vyučování probíhá v budově „Omáčkovny“, výuku vede Mgr. M. Poulová. 
 
Aktuální problémy: záškoláctví 

vandalismus 
hrubé chování k vrstevníkům, mladším spolužákům 
chování s rysy šikanování 
 

Riziková místa: v budově - prostor šaten - zčásti zajištěn kamerovým systémem, na základě vyhodnocení 
dotazníků „Pohoda“(2012) vyučující odvádějí po skončení výuky děti do šaten, dohlíží na odchod 
prostory WC, chodby - zajištěny dozorem 
mimo budovu - okolí Letního kina, lesopark V Jamce - zajištěno Městskou policií 
 
Garant programu: okresní metodik prevence Mgr. Blanka Černá 
Spolupracovníci: ředitel školy, výchovný poradce, pedagogický sbor, Školní  parlament, Rada rodičů 
Spolupráce s odborníky: neziskové nevládní organizace (programy akreditované  MŠMT), Policie ČR - 
nprap. Jana Žáčková, metodik prevence 
Městská policie: Bc. Josef Pořádek 
Spolupráce s dalšími organizacemi: PPP Rakovník, MěÚ Rakovník, OSPOD - Mgr. Luboš Kejla,  
 
 

3. Cíle prevence na škole 
 

 Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu 

 Osobnostní a sociální rozvoj   

 Rozvoj sociálně komunikativních dovedností  

 Podpora vlastní aktivity žáků 

 Pestrost forem preventivní práce s žáky 

 Zapojení celého pedagogického sboru školy 

 Spolupráce se zákonnými zástupci žáků školy 

 Omezení záškoláctví, nesnášenlivosti, užívání návykových látek (kouření, alkohol, marihuana), projevů 
vandalismu, šikanování 

 Zapracování a aktualizace konkrétních témat do ŠVP 
 

4. Realizace MPP 
       
 Na realizaci se podílí: 

 ředitel školy - má odpovědnost za podporu, vytváření a realizaci programu, konzultační hodiny každý 
čtvrtek 14:00 – 15:00, 

 školní metodik - koordinuje přípravy a realizace programu (vyhláška č. 72/2005 Sb., příloha č. 3 – 
standardní činnosti ŠMP), konzultační hodiny – každé pondělí 15:15-16:00, v případě potřeby kdykoli po 
domluvě 

 pedagogický sbor - jednotliví učitelé začleňují preventivní témata do výuky jednotlivých předmětů, účastní 
se vzdělávacích akcí s tematikou prevence rizikového chování, mají konzultační hodiny (zveřejněny na 
webu), 

 třídní učitelé - stěžejní úloha při naplňování MPP, monitorují situaci mezi žáky, jsou v kontaktu s rodiči. 
Třídní učitelé získávají a udržují si přehled o osobních problémech a zvláštnostech žáků a jejich rodinném 
zázemí, respektují důvěrnosti sdělení týkajících se žáků a jejich situace. 

 žáci –  podílejí se  na přípravě a realizaci programu, 

 metodik prevence PPP - zajišťuje odbornou a metodickou pomoc pro ŠMP a je garantem kvality programů, 
zajišťuje spolupráci s jinými organizacemi v regionu. 

 



 K dosažení cílů MPP přispívají následující opatření:  

 Pedagogický sbor - dozory, třídnické hodiny (dle aktuální potřeby TU), přednášky, besedy, dotazníky, 
krizový plán školy 

 Žáci - možnost obrátit se v případě potíží na kteréhokoli pracovníka školy, seznam kontaktů na viditelném 
přístupném místě (nástěnka na chodbě školy), školní parlament, schránka důvěry, konzultační hodiny 
učitelů (na webových stránkách školy) 

 Rodiče - individuální konzultace v rámci konzultačních hodin pedagogů, popř. dle telefonické či jiné 
domluvy, účast na akcích školy, informace o situaci na škole 

 
5. Okruhy prevence 

 
Netolismus 

 Primární prevence bude obsažena v hodinách informatiky, občanské výchovy a výchovy ke zdraví. Beseda 
s odborníkem pro žáky. 

 Informace pro rodiče na třídních schůzkách. 

 Interaktivní hodiny – bezpečný internet pro děti. 
 
Kouření 

 Primární prevence bude obsažena v hodinách přírodopisu, chemie, prvouky, občanské výchovy a výchovy 
ke zdraví.  

 Využití PC k interaktivní výuce, internetové odkazy, PEER program zaměřený na prevenci proti kouření 
(pro žáky 6. roč.).  

 Dobrá informovanost rodičů při výskytu kouření (přes žákovskou knížku, na třídních schůzkách apod.). 

 Problémové místo v okolí školy - prostory před letním kinem. 
 
Vandalismus 

 Hlavním bodem prevence bude důslednost ve výchovně vzdělávacím procesu. 

 Sankce za svévolné ničení věcí jsou uvedeny ve školním řádu. 

 Důkladné seznámení žáků se školním řádem na začátku školního roku (záznam v třídní knize, včetně 
dodatečného poučení nepřítomných žáků) 

 Seznámit rodiče se školním řádem a sankcemi na třídních schůzkách 

 Primární prevence bude náplní třídnických hodin, bude obsažena v hodinách prvouky, občanské výchovy a 
výchovy ke zdraví. 

 
Šikana 

 Základní primární prevence šikany proběhne v hodinách Občanské výchovy a Výchovy ke zdraví a také v 
třídnických hodinách.  

 Využití didaktického materiálu (knihy, dvd, pc,)  

 Besedy ve vyučování (Policie ČR, Městská policie) 

 Proškolení učitelů, orientace v základních pojmech 

 Povinné doškolování nově příchozích učitelů  

 Vzdělávací akce dle nabídky DVPP 

 Informace pro rodiče o organizacích, které poskytují intervenční pomoc (na třídních schůzkách) 
 
Záškoláctví 

 Pravidla omlouvání absence ve školním řádu  

 Seznámení rodičů a žáků se školním řádem 

 Důslednost při omlouvání absence  

 Spolupráce s OSPOD - ohlašovací povinnost při neomluvené absenci 
 
Rasismus a xenofobie 

 Primární prevence bude náplní třídnických hodin, bude obsažena v hodinách zeměpisu, dějepisu, prvouky, 
občanské výchovy a výchovy ke zdraví. 

 Motivovat žáky pozitivní sociální zkušeností s jinými etniky 
 
Alkohol 



 Primární prevence bude obsažena v hodinách přírodopisu, chemie, prvouky, občanské výchovy a výchovy 
ke zdraví. 

 Využití PC k interaktivní výuce, internetové odkazy 

 Okamžitá informace rodičům 
 
Drogy 

 Drogová prevence pro žáky 

 Primární prevence bude obsažena v hodinách přírodopisu, chemie, prvouky, občanské výchovy a výchovy 
ke zdraví.  

 Využití didaktických materiálů (video, dvd), využití PC k interaktivní výuce, internetové odkazy 

 Přednáška odborníka (Policie ČR, Pedagogicko-psychologická poradna) 

 Drogová prevence pro učitele a správní zaměstnance 

 Proškolení, jakým způsobem postupovat při nálezu drog ve škole 

 Drogová prevence pro rodiče 

 Okamžitá informace rodičům 

 Možnost přednášky pro rodiče o změnách v chování uživatelů drog, poskytování informačních materiálů 
 
Předčasný sexuální život 

 Primární prevence bude obsažena v hodinách přírodopisu, prvouky, občanské výchovy a výchovy ke 
zdraví.  

 Využití didaktických materiálů (video, dvd), využití PC k interaktivní výuce, internetové odkazy 

 Informace o formách sexuálního zneužívání, riziku pohlavních chorob/AIDS, sexuálních úchylkách, 
sexualitě a právním rámci, věkové hranici 

 
Kriminalita a delikvence 

 Základní primární prevence šikany proběhne v hodinách Občanské výchovy a Výchovy ke zdraví a také v 
třídnických hodinách. 

 Využití didaktického materiálu (knihy, dvd, pc,)  

 Besedy ve vyučování (Policie ČR, Městská policie) 
 

6. Konkrétní aktivity v oblasti prevence 
 
Projekty a programy realizované během školního roku 
 
Grantový projekt SUPER-NATURE - projekt rozšíření výuky AJ na ZŠ, který realizuje Vzdělávací institut 
Středočeského kraje ve spolupráci se 13 základními školami Středočeského kraje. Jedná se o výuku anglického 
jazyka v 1. a 2. ročníku, která na těchto školách probíhá již třetím rokem. Zodpovídá: vedení školy 
 
Školička - Cílem Školičky je hravou a nenásilnou formou rozvíjet u dětí dovednosti potřebné pro zvládnutí 
1. třídy. Zodpovídají: Mgr. Zuzana Ledvinová, Mgr. Alena Rojíková. 
 
Ekokrok -  Celoroční projekt aktivit, zaměřených na zvyšování spoluzodpovědnosti žáků za stav životního 
prostředí současného i budoucího, za místo, ve kterém žijí; rozvíjení tvořivosti v přístupu k problematice péče o 
přírodu. Součástí projektu je mj. sběrová soutěž, velmi úspěšná v loňském školním roce), třídění odpadu v 
budovách školy, účast v ekologických soutěžích. Zodpovídá: Mgr. Marcela Marvanová 
 
Rodiče vítáni - Značka Rodiče vítáni označuje ty školy, které zaručují rodičům svých žáků základní pravidla 
vstřícné komunikace – respekt k pracovnímu času rodičů, flexibilitu při sjednávání schůzek, přístup do školy i v 
odpoledních hodinách, dostupnost všech telefonických kontaktů a informací o škole, diskrétnost při 
projednávání záležitostí týkajících se žáků. 
 
Čtyřlístek - Na základě nominací všech vyučujících budou v červnu ředitelem školy během slavnostního 
společenského setkání oceněni určení žáci. Dáváme tímto najevo, že si vážíme žáků s vynikajícími školními 
výsledky a se zvláštními zásluhami o školu; žáků, kteří školu reprezentují na soutěžích i jinak propagují dobré 
jméno svoje a školy. Zodpovídá: Mgr. Karel Folber, všichni pedagogové  
 



Nejlepší sportovec školy - Soutěž o nejlepšího sportovce a nejlepší sportovní třídu. Celoroční aktivita je vypsána 
pro kolektivy a jednotlivce 6. - 9. ročníku. Soutěže se může zúčastnit každý žák školy během celého školního 
roku.  Žáci sbírají body v průběhu školního roku za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích. Počet bodů 
závisí na umístění reprezentantů v jednotlivých soutěžích. Zodpovídá - Bc. Robert Chytrý, Mgr. Ivana Hejdová. 
 
Adaptační kurz pro žáky 6.a 7. třídy - Proběhne na přelomu září/října ve spolupráci se Sdružením STAN v 
Březové u Třebíče, se zaměřením na prevenci proti šikanování, blokem protidrogové prevence, upevnění 
přátelských vztahů ve skupině, začlenění nově příchozích žáků. Zodpovídá: Mgr. Martina Vorlová, Mgr. Marcela 
Marvanová. 
 
Kurz zážitkové pedagogiky v přírodě - Proběhne ve IV. čtvrtletí, koncipován v návaznosti na adaptační kurzy pro 
žáky 8. a 9. tříd, cyklisticky, popř. jinak sportovně zaměřený. Cílem je budování pozitivních vztahů mezi žáky 
jednotlivých ročníků, vztahu k přírodě a památkám regionu. Zodpovídá: Mgr. Martina Vorlová, Bc. Robert 
Chytrý 
 
Lyžařský a snowboardový kurz  
Zodpovídá - Martin Borský 
 
Školní časopis – Přispívají žáci v rámci volitelného předmětu. Zodpovídá: Mgr. Karel Folber. 
 
Den Země - 22.4., účast na akcích pořádaných v regionu. Zodpovídají: Mgr. Danuše Šťáhlavská, Mgr. Jana 
Erlebachová, všichni pedagogové 
 
Den jazyků - 26. září, prolínání výuky cizích jazyků a reálií všemi předměty denního rozvrhu ve všech ročnících. 
Zodpovídají: PaedDr. Květa Emingerová, Mgr. Šárka Divišová, Mgr. Ivana Hejdová 
 
Vánoční jarmark –   prosinec, prodej žáky zhotovených výrobků, pořádá Městská knihovna Rakovník 
 
Křeslo pro hosta ve školní družině  
Zodpovídá: Romana Hubková, vedoucí ŠD 
 
Pohádková škola pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče – Zábavné odpoledne pro děti z okolních MŠ a jejich 
rodiče, na přípravě se podílejí žáci hlavně 9. roč. Zodpovídají: Mgr. Marika Palivcová, Mgr. Šárka Divišová 
 
PEER program – Ve spolupráci s proškolenými peery - studenty Gymnázia Z. Wintra v Rakovníku, program 
zaměřený na prevenci proti kouření v 6. třídě. Zodpovídá: Mgr. Martina Vorlová 
 
Nabídka volitelných předmětů pro 6. – 9. ročník 
 
6. ročník  Základy ruského jazyka  
  Sportovní výchova 
7. ročník  Základy německého jazyka 

Sportovní výchova 
Domácnost 

8. ročník  Základy německého jazyka 
Sportovní výchova 
Domácnost 

9.ročník  Sportovní výchova 
Základy německého jazyka 

8. - 9. ročník      Výtvarné činnosti 
Seminář z matematiky 
Školní časopis 

 
Nabídka kroužků 
 

Vyučující Název Čas 



Rojíková Šikovné ruce - 1.třída St - 12,40 - 13,25 

Ledvinová Kytara- pokračující 2.stupeň St - 7,00 - 7,45 

Palivcová Sportovní kroužek - 1.a 2.třída Čt - 11,45 - 12,30 

Palivcová Sportovní kroužek - od 4.roč. - dívky Čt - 12,40 - 13,25 

Hejdová Sportovní kroužek - 4. a 5.tř. Čt - 12,40 - 13,25 

Dyršmídová Kroužek keramiky 1,2 - 1.stupeň Po - 13,30 - 15,00 - 1x za 14 dní 

Dyršmídová Kroužek keramiky 3  - 1.stupeň Čt - 13,15 - 14,45 - 1x za 14 dní 

Skučková, 
Marvanová 

Tvořivá dílna Po - 15,15 - 16,00 

Dušková Přírodověda Pá - 13,00 - 14,00 

Chytrý Florbal chlapci St - 13,00 - 14,00 

Chytrý Florbal dívky Pá - 13,00 - 14,00 

Borská Sborový zpěv Út - 15,15 - 16,00 

Borský Volejbal dle zájmu žáků 

Šťáhlavská Zdravotní kroužek - pro 1. i 2. stupeň Čt - 15,15 - 16,00 

Fridrichová, Vorlová Keramika St - 13,00 - 14,00 

Emingerová, 
Divišová 

Dramatický kroužek St - 13,00 - 14,00 

 
Zahájili jsme společný projekt 1., 2. a 3. základní školy v Rakovníku zaměřený na rozvoj spolupráce 

těchto subjektů, rozšíření nabídky volnočasových aktivit žáků a prohloubení meziškolních žákovských vztahů. 
V rámci projektu jsme vytvořili nabídku sedmi sportovních kroužků, do kterých se již nyní mohou hlásit 

zájemci z řad žáků 1. i 2. stupně. V nabídce jsou kroužky volejbalu, basketbalu, florbalu, futsalu a gymnastiky.  
 

7. Financování prevence 
 
Rozpočet školy - zakoupení didaktického materiálu ( dvd, video, pc), programy apod. 
Příspěvky rodičů – ve formě vstupného na preventivní programy organizované spolupracujícími organizacemi 
Granty a dotace - možnost získat grant v oblasti prevence, vypsaný MěÚ Rakovník, dalšími organizacemi 
Projekt EU peníze školám - zajištění vhodného akredit. programu realizovaného některou z neziskových 
nevládních organizací 
 
 Financování aktivit se vždy řídí aktuální finanční situací školy 
 

8. Důležité kontakty 
 
800 111 113  linka vzkaz domů 
724 727 777 linka bezpečí 
840 11 234  rodičovská linka 
ilb@linkabezpeci.cz 
222 221 431   linka pomoci DROP IN O.P.S. Praha 
241 480 511   dětské krizové centrum 
235 311 791   anonymní AT linka 
235 311 793   (čtvrtek 8-22hod.) 
 
Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví: Mgr. Luboš Kejla – tel.: 313 259 285 
Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí: Marcela Kuželová – tel.: 313 259 250 
Policie ČR: 313 512 441 , mob. 602 394 543  
metodik prevence (nprap. Jana Žáčková)  944 880 207, mob. 606 665 994 
Městská policie: 313 512 441, mob. 602 394 543 
Pedagogicko-psychologická poradna Rakovník: Vedoucí Mgr. Marcela Patolánová – tel.: 313 518 271 



Probační a mediační služba Rakovník: Mgr. Petr Zelenka, Mgr. Kšírová – tel: 313 286 603 
Intervenční centrum Kladno: Petra Cinková, DiS, Tomáš Němeček, DiS, Lucie Vaníčková Horníková – tel.: 312 
292 334, 605 765 883 
 
Další užitečné odkazy 
http://www.stredocech.cz/portal/odbory/Skolstvi/prevence/ 
http://www.mesto-rakovnik.cz/ 
http://www.msmt.cz/socialni-programy/prevence 
http://www.drogy-info.cz/index.php/pomoc_a_podpora/protidrogova_politika/prevence_rizikoveho_chovani 
http://www.prevence-praha.cz/rizikove-chovani-charakteristiky 
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/Skolstvi/nabidky-a-pozvanky-pro-skoly/prevence-rizikoveho-
chovani-v-praxi-skol.htm 
 

9. Podklady v legislativě 
 

 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a 
školských zařízeních č.j. MŠMT č.j. 21291/2010-28 

 Metodický pokyn MŠMT ČR Č.j.: .: 20 006/2007-51 k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, 
žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 

 Metodický pokyn MŠMT ČR Č.j.: 24 246/2008-6 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských 
zařízení 

 Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a 
tělovýchovy  

 Národní strategie protidrogové politiky 

 Strategie prevence kriminality 

 § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 § 18 písm. c) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 

 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže  
 

10. Školní poradenské pracoviště 
 
 ŠPP zajišťují podle vyhlášky MŠMT ČR č. 72/205 Sb. tito pracovníci školy:  
metodik prevence - Mgr. Martina Vorlová 
výchovný poradce - Mgr. Milena Mouchová 
 Poradenství je poskytováno po předchozí domluvě, krizová intervence ihned. 
 

11. Seznam dostupné literatury a metodických materiálů 
 

 Kouření a alkohol, Řekni drogám Ne, Poznej svého nepřítele - brožury vydavatelství Medea kultur 

 Výchova k toleranci a proti rasismu, T. Šišková, Portál 

 Problematika dětské pornografie a její prevence na škole, Praha 2003 

 Vybraná sexuální témata, Praha 2009 

 Nejlepší praxe školních programů prevence kriminality, E. Havrdová, Centrum pro veř. politiku 2009 

 Tvorba a realizace projektů prevence kriminality mládeže, E. Havrdová, Centrum pro veř. politiku 2009 

 Speciální vzdělávací potřeby žáků a potřeby učitelů, Lumen Vitale 2008 

 Metodika práce s dětmi v oblasti prim. prevence, SČ kraj 

 Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí Sananim 2005 

http://www.stredocech.cz/portal/odbory/Skolstvi/prevence/
http://www.mesto-rakovnik.cz/
http://www.msmt.cz/socialni-programy/prevence
http://www.drogy-info.cz/index.php/pomoc_a_podpora/protidrogova_politika/prevence_rizikoveho_chovani
http://www.prevence-praha.cz/rizikove-chovani-charakteristiky
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/Skolstvi/nabidky-a-pozvanky-pro-skoly/prevence-rizikoveho-chovani-v-praxi-skol.htm
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/Skolstvi/nabidky-a-pozvanky-pro-skoly/prevence-rizikoveho-chovani-v-praxi-skol.htm


 
12. Program proti šikanování 

 
Cíl: Vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. Důležité je zaměřit se na oblast 
komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách. 
 
Strategie šetření 
 
A. Počáteční šikana  
 
1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi.  
2. Nalezení vhodných svědků.  
3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů).  
4. Zajištění ochrany obětem.  
5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.  
 
B. Pokročilá šikana s neobvyklou formou – výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování.  
 
1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti.  
2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.  
3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.  
4. Pokračující pomoc a podpora oběti.  
5. Nahlášení policii.  
6. Vlastní vyšetřování.  
Spolupráce s PPP, Policií - MŠMT ČR č.j.: 25 884/2003-24 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. 
 
Výchovná opatření 
 
 Práce 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 psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů.  

 Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele, podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia na střední 
škole.  

 Snížení známky z chování.  

 Převedení do jiné třídy.  
 Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. V mimořádných 
případech se užijí další opatření:  

 Ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně 
doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu.  

 Ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k 
zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v 
diagnostickém ústavu.  

 
Spolupráce s rodiči 
 
 Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření záležitosti 
zodpovědný ředitel školy. Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení školy nebo školského zařízení, 
školního metodika prevence, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků, jak s rodinou oběti, tak i 
s rodinou agresora. 

Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména na zachování důvěrnosti 
informací. Je nutné předem informovat rodiče o tom, co dělat v případě, když se dozvědí o šikanování – co 
nejdříve kontaktovat třídního učitele, popř. výchovného poradce, metodika prevence, vedení školy. 
 
Spolupráce s institucemi 
 



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

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

 v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence, NNO 
specializujícími se na prevenci a řešení šikany.  

 
 Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou 
podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy nebo školského zařízení oznámí tuto skutečnost Policii ČR. 

Ředitel školy oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví 
žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, ředitel školy zahájí 
spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu.  
 
Čeho si všímat? 
 
Varovné znaky šikanování 

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

 Při týmových sportech bývá jedinec volen do družstva mezi posledními.  

 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 mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť přizpůsobovací 
konflikty nejsou vzácností!)  

 
Přímé znaky šikanování 

 Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet. 
Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák konkrétní přezdívkou nebo "legrací" zranitelný.  

 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, a skutečnost, že 
se jim podřizuje.  

 Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k 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.  
 
Na co by měli reagovat rodiče 

 Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.  

 Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se 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 při bedlivější pozornosti pozorovat 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 objeví výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá 
svěřit se s tím, co je trápí.  

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

 Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.  

 Dítě je neobvykle, nečekaně agresívní 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 víc, než mělo ve zvyku 
 
 
 

V Rakovníku 3. září 2011 
 
Zpracovala: Mgr. Martina Vorlová 
 
 

Mgr. Karel Folber, ředitel školy 



Příloha 

13. Informační leták pro žáky 
 

PRAVIDLA SOUŽITÍ NA NAŠÍ ŠKOLE 

Nikdo nemá právo druhému ubližovat!  
 
Spolužáci se k tobě chovají nepřátelsky, ubližují ti a ty 
nevíš, jak dál.  
Víš o někom, kdo je šikanován, a je ti ho líto.  
 
PŘEKONEJ STRACH A ZAJDI ZA UČITELEM, KTERÉMU 
DŮVĚŘUJEŠ (ŠKOLNÍM METODIKEM PREVENCE, VÝCHOVNÝM PORADCEM).  
 
Co je to šikanování?  
Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně 
ubližuje druhým. Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co ti je 
nepříjemné, co tě ponižuje, nebo to prostě bolí. Strká do tebe, nadává ti, schovává ti 
věci. Ale může ti znepříjemňovat život i jinak. Pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, 
navádí spolužáky, aby s tebou nemluvili a nevšímali si tě. 
Později se otravování života stupňuje a zdokonaluje. Nastupuje fyzické násilí (bití, 
krádeže a poškozování věcí). Šikanování je vážná věc a v řadě případů bývá trestným 
činem.  
 
Proč bývá člověk šikanován?  
Není to proto, že by byl špatný, nebo proto, že by si to nějak zasloužil. Chyba není v 
něm, ale ve špatných vztazích mezi některými spolužáky. Převládá v nich 
bezohlednost a násilí.  
 
Jak se můžeš bránit?  
Když se ptali jednoho zoufalého žáka, proč o svém trápení neřekl rodičům, 
odpověděl: „Já nevím, když přijdu domů, tak se na to snažím nemyslet. A doufám, že 
už to bude lepší.“ Myslet si, že to bude lepší, je omyl. Nikomu nic neříct, je strkání 
hlavy do písku, které situaci jenom zhoršuje. Nevzdávej to a udělej následující:  

 Obrať se na učitele, kterému důvěřuješ. Může ti skutečně pomoci, bude ti 
věřit a neprozradí tě.  

 Svěř se svým rodičům.  

 V případě, že nenajdeš odvahu říct to ani svým rodičům, zavolej na pražskou 
Linku bezpečí, telefon 800 155 555 nebo 116 111. Bezplatně můžeš 
telefonovat z celé republiky. Nepotřebuješ k tomu peníze ani telefonní kartu. 
Tito lidé ti budou věřit, protože nejsi sám, komu se něco podobného děje.  



 

 

 

 

 

 
 


