
MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM  
 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

 

 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Název a adresa školy  Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Vladimír Fiedler 

Telefon na ředitele 416 737 095 

E-mail na ředitele skolazalhostice@seznam.cz 

 

Jméno a příjmení školního 

metodika prevence (ŠMP) 

Mgr. Adéla Nerglová 

po dobu trvání mateřské dovolené zastoupena Mgr. Radkem 

Voženílkem 

Telefon 416737095 

E-mail  adelanerglova@seznam.cz  

skolazalhostice @seznam.cz 

 

Jméno a příjmení výchovného 

poradce (VP) 

Mgr. Miroslava Fiedlerová 

Telefon 416 737 095 

E-mail  skolazalhostice@seznam.cz 

 

 

 

 

MPP  vypracoval(a): Mgr. Adéla Nerglová  

Mgr. Vladimír Fiedler  

 

28. srpna 2017 

 

 

 Datum  Podpis ředitele/ředitelky 

školy 

Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP 1. 9. 2017  

Seznámení pedagogického sboru školy s MPP 1. 9. 2017  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 
 

Charakteristika školy 

 

Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice je úplnou devítiletou základní 

školou s malým počtem žáků, což je výhodou pro práci s třídním kolektivem i v rámci 

preventivních aktivit (třídy jsou po 11 – 18 žácích). Vzhledem k tomu, že většina žáků je 

z venkova, výhodou je častý pobyt v přírodě a znalost venkovské problematiky, nevýhodou 

horší sociální zázemí některých žáků, „nepřipravenost“ na život ve městě (například při 

přechodu na jinou školu).  

Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice se skládá ze dvou budov, které jsou spojeny přízemní 

chodbou. Součástí školy je školní jídelna a dvě družiny. Škola má dva vchody – hlavní pro 

žáky a návštěvy a zadní pro personál a družinu. Oba vchody jsou zamčeny a je u nich umístěn 

zvonek. Žáci do školy většinou dojíždějí z okolních obcí (autobusem, vlakem, autem, na 

kole), nebo chodí pěšky (většinou jen ze Žalhostic). 

Škola disponuje poměrně velkým avšak neupraveným hřištěm, které umožňuje některé 

volnočasové aktivity.  

V současné době naši školu nenavštěvují žáci jiné národnosti, rasy, ani etnika. 

Jako riziková místa ve škole se dají označit snad pouze toalety, i ty jsou ovšem pečlivě 

hlídány dozorem. Žáci nemají povoleno sami procházet budovu školy, do odborných učeben 

chodí vždy za doprovodu učitele a jejich pohyb po budově je hlídán dozorujícími učiteli na 

chodbách. Šatny, které se nacházejí v suterénu budovy, se zamykají a klíče má pouze personál 

školy.  

 

ŠMP, preventivní tým, vedení školy 

 

Školní metodik prevence (ŠMP):    Mgr. Adéla Nerglová 

- po dobu trvání mateřské dovolené zastoupena  Mgr. Radkem Voženílkem 

      

ŠMP disponuje místností pro konzultační a poradenskou činnost a má k dispozici počítač.  

 

Školní preventivní tým:  ŠMP úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a vedením 

školy. Porady celého učitelského sboru jsou pravidelně jednou týdně.  

 

Vnitřní informační zdroje: 

 

Ve sborovně se nachází odborná literatura (výčet v příloze MPP), škola také odebírá 

odborné časopisy (Prevence, Rodina a škola). 

Škola má webové stránky: http://www.skolazalhostice.cz/ 

Ve vestibulu u hlavního vchodu do školy se nachází „schránka na dotazy“, kam 

mohou žáci vhazovat podepsané i anonymní dopisy, na anonymní bude odpovídáno stručně 

na nástěnce vedle schránky. E-mailová adresa pro rodiče a žáky: adelanerglova@seznam.cz, 

skolazalhostice@seznam.cz. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Vnější zdroje školy pro tvorbu MPP 

 
webové stránky: 

 

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/prevence 

 http://www.prevence-info.cz/ 

 http://www.odrogach.cz/ 

 http://www.drogy-info.cz/ 

 http://www.adiktologie.cz 

 http://www.vpsmp.cz/ 

 https://www.kclitomerice.cz/ 

 http://www.pppuk.cz/poradny/litomerice 

 http://www.ddu-liberec.cz/ 

 http://vuboletice.cz/ 

 

 

metodická pomoc: 

 

 okresní metodik prevence při PPP Litoměřice: Mgr. Kateřina Davídková 

 ostatní viz příloha s kontakty 

 

 

 

3. Analýza výchozí situace, monitoring 
 

 

Na základě anonymních anket a z jiných zdrojů víme, že někteří žáci naší školy kouří 

a někteří požívají alkohol, přičemž se jedná patrně o experimentování odpovídající jejich 

věku. Občas se objeví šikana, resp. jednání, které nese určité znaky šikany. Dále se potýkáme 

s tím, že někteří žáci požívají ve větší míře kofeinové nápoje (energetické nápoje, Coca Colu 

apod.). V dnešní době informačních technologií je ovšem čím dál častější kyberšikana, kterou 

škola odhalí jen zřídka a má velmi omezené možnosti ji řešit. 

To vše jsou nejpalčivější problémy, kterých jsme si vědomi a chtěli bychom je řešit 

pomocí preventivních aktivit a programů.  

Zdroje monitoringu: diskuze, dotazníky, ankety, výstupy záznamů ŠMP z předchozího 

školního roku.  

 

 

4. Stanovení cílů MPP podle cílových skupin 
 

Cílové skupiny: 

žáci 

pedagogové 

rodiče 

 

Dlouhodobé cíle: 

Jsou zakotveny ve školní preventivní strategii. 

 



Krátkodobé cíle: 

1. Realizovat preventivní program na téma Kyberšikany a bezpečného pohybu na internetu 

dle aktuální nabídky organizací, se kterými škola spolupracuje. 

2. V odpovídajících předmětech se zaměřit na nácvik bezpečného pohybu na internetu a 

způsob vytváření vhodného hesla. 

3. V rámci třídních schůzek seznámit rodiče s projevy, podle kterých lze rozpoznat 

kyberšikanu. 

4. Žákům bude důrazně doporučeno nenosit do školy energetické nápoje. Na třídních 

schůzkách bude tato problematika probrána. 

5. Realizovat vzdělávací program pro pedagogický sbor na téma vedení třídnických hodin. 

 

 

5. Metody a způsoby dosažení cílů 
 

a) Aktivity pro pedagogické pracovníky 

Všichni učitelé jsou seznámeni s obsahem MPP. Vzájemné předávání informací probíhá 

především na poradách (jednou týdně) a v rámci pedagogických rad, dále dle potřeby 

individuálně. Školní metodik prevence a výchovný poradce nabízí rodičům také konzultace, 

které probíhají dle dohody na půdě školy. 

 

b) Aktivity pro žáky 

 

Preventivní aktivity zahrnuté ve výuce a popsané v ŠVP: 

 

1. ročník 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její 

zaměření 

Učitel 

Český jazyk prosba, omluva za nevhodné 

chování, rozlišení vhodného 

a nevhodného chování v 

textech, smysluplná relaxace, 

cvičení sebekontroly a 

sebeovládání 

Mgr. Ivana Vítová 

Matematika spolupráce ve skupině, 

vyjádření vlastního názoru, 

respektování názoru druhých 

Mgr. Ivana Vítová 

Prvouka nejbezpečnější cesta do 

školy, respektování školního 

řádu a pravidel ve skupině, 

mezilidské vztahy, tolerance 

a spolupráce, tolerance k 

odlišnostem spolužáků, lidí v 

okolí, snášenlivost, vyhledání 

pomoci v případě ohrožení, 

psychohygiena a relaxace, 

kontakt s cizím člověkem a 

reakce na sliby cizího 

člověka, chování při nabízení 

nebezpečných látek staršími 

spolužáky, osobní bezpečí, 

Mgr. Ivana Vítová 



čísla tísňového volání 

Tělesná výchova bezpečnost při pohybových 

činnostech, nebezpečí 

dopingu při tělesných 

aktivitách, energetických 

nápojů a nápojů obsahujících 

kofein 

Mgr. Ivana Vítová 

 

 

2. ročník 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její 

zaměření 

Učitel 

Prvouka osobní bezpečí, nežádoucí 

chování ve škole i mimo ni, 

nebezpečí návykových látek, 

opatrnost při setkávání s 

cizími lidmi 

Mgr. Jitka Řeháková 

 

 

3. ročník 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její 

zaměření 

Učitel 

Prvouka Vztahy mezi členy rodiny, 

spolužáky. Cestou do školy. 

Bezpečnost při pohybu v 

přírodě. Bezpečnost při 

pohybu na veřejných 

prostranstvích. Odlišnosti 

mezi lidmi, rasová 

diskriminace, jednání s 

cizími lidmi. 

Mgr. Miroslava Fiedlerová 

 

4. ročník 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její 

zaměření 

Učitel 

Přírodověda Ochrana zdraví: alkohol, 

kouření, další omamné látky. 

Mgr. Dagmar Komárková 

 

5. ročník 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její 

zaměření 

Učitel 

Přírodověda Ochrana člověka za 

mimořádných situací: 

návykové látky ohrožující 

zdraví a život, formulace 

odmítnutí nabídnuté 

návykové látky. 

Mgr. Dagmar Komárková 

Tělesná výchova prevence šikany, negativní 

vliv alkoholu a dalších 

omamných a návykových 

Jana Diviáková 



látek 

Informatika kyberšikana, počítačová a 

síťová bezpečnost, zásady 

ochrany soukromí 

Mgr. Radek Voženílek 

 

6. ročník 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její 

zaměření 

Učitel 

Občanská výchova osobní bezpečí, důležitá 

telefonní čísla, rozpočet, 

rodiny, obce – finanční 

gramotnost, respekt k 

„jiným“(zdravotně, duševně, 

rasově), aktivní odpočinek a 

naplnění volného času, lidská 

práva, první pomoc 

Ing. Petr Musil 

Výchova ke zdraví Osobní bezpečí: způsoby 

chování v krizových 

situacích – šikanování, 

deviantní osoby. 

Prevence zneužívání 

návykových látek: 

alkoholismus, kouření, 

propagace tabákových 

výrobků a alkoholu formou 

reklamy a modelové situace 

zaměřené na nácvik způsobu 

odmítání. Komunikace, 

duševní a tělesné zdraví, 

řešení problémů a krizové 

situace, osobní bezpečí, 

zneužívání návykových 

látek, sexuální výchova – 

úvod 

Mgr. Dagmar Komárková  

Tělesná výchova prevence šikany, negativní 

vliv alkoholu a dalších 

omamných a návykových 

látek 

Jana Diviáková 

Český jazyk tolerance k odlišnostem 

druhých (nářečí, přejaté 

výrazy apod. - 

multikulturalismus), 

průběžné upozorňování na 

sociálně-patologické jevy ve 

společnosti 

Mgr. Dana Michalcová 

Dějepis prevence šikany - ostrakizace 

(v rámci probírané látky - 

antické Řecko - střepinový 

soud) 

Mgr. Radek Voženílek 

Informatika kyberšikana, počítačová a Mgr. Radek Voženílek 



síťová bezpečnost, zásady 

ochrany soukromí 

 

7. ročník 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její 

zaměření 

Učitel 

Občanská výchova sociální skupiny, 

komunikace, člověk a kultura 

– psychická onemocnění, 

víra a náboženství, slušnost 

pro každý den – pravidla, 

potřeby a vlastnictví – 

finanční gramotnost, 

tolerance k menšinám, 

ochrana obyvatel za 

mimořádných událostí, lidská 

práva 

Ing. Petr Musil 

Výchova ke zdraví Zneužívání návykových 

látek: drogy – zrádný přítel, 

zloděj tvého ,,JÁ“, nejčastěji 

užívané drogy, drogy a jejich 

účinky, záludnosti drog, 

drogy a legislativa, vznik 

závislosti, doping. Osobní 

bezpečí: nebezpečné situace, 

skupina vrstevníků a násilí, 

agresoři a oběti, násilí 

v sexualitě. Práva a 

povinnosti, komunikace, 

ekonomika domácnosti – 

finanční gramotnost, zdravý 

životní styl, zneužívání 

návykových látek, 

nebezpečné situace, skupina 

vrstevníků a násilí, BESIP, 

sexuální násilí, první pomoc, 

sexuální výchova 

Ing. Petr Musil 

Zeměpis Vztahy mezi náboženstvími. 

Nelegální pěstírny drog: Jižní 

Amerika, Mexiko, Laos, 

Afghánistán. 

Mgr. Dagmar Komárková 

Tělesná výchova prevence šikany, negativní 

vliv alkoholu a dalších 

omamných a návykových 

látek 

Jana Diviáková 

 

8. ročník 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její 

zaměření 

Učitel 

Občanská výchova osobnost, psychické stavy a Ing. Petr Musil 



procesy, sociální vztahy, 

hospodaření – finanční 

gramotnost, právní 

minimum, lidská práva 

Výchova ke zdraví partnerské vztahy, zdravý 

životní styl, prevence 

zneužívání návykových 

látek, osobní bezpečí, 

ochrana za mimořádných 

událostí, lidská sexualita a 

možná rizika 

Mgr. Dagmar Komárková 

 

Zeměpis Migrace v Evropě – způsoby 

řešení konfliktů, mezilidské 

vztahy. 

Mgr. Dagmar Komárková 

Tělesná výchova prevence šikany, negativní 

vliv alkoholu a dalších 

omamných a návykových 

látek 

 

Mgr. Radek Voženílek 

Chemie Výchova k ochraně člověka 

za mimořádných situací. 

Mgr. Šárka Raková 

 

9. ročník 

Vyučovaný 

předmět 

Preventivní aktivita a její 

zaměření 

Učitel 

Občanská výchova majetek a jeho ochrana, 

právní ochrana, vztahy 

v rodině, hospodaření – 

finanční gramotnost, 

záchranná sociální síť, 

globální problémy 

Ing. Petr Musil 

Výchova ke zdraví rodinné krize, péče o duševní 

i fyzické zdraví, zdravý 

životní styl, prevence 

zneužívání návykových 

látek, osobní bezpečí, první 

pomoc, partnerské vztahy, 

sexuální výchova – 

nebezpečí spojená se sexem 

Mgr. Dagmar Komárková 

Zeměpis Rasismus, antisemitismus – 

lidská práva. Problémy 

migrantů z cizích zemí. 

Mgr. Radek Voženílek 

Chemie Výchova k ochraně člověka 

za mimořádných situací. 

Léčiva a návykové látky. 

Mgr. Šárka Raková 

Německý jazyk Zdravý životní styl – 

prevence kouření.  

Jana Grella 

Tělesná výchova prevence šikany, negativní 

vliv alkoholu a dalších 

omamných a návykových 

látek 

Jana Diviáková 



Český jazyk Hromadné sdělovací 

prostředky – fungování a vliv 

médií, kritické čtení 

a vnímání mediálních sdělení  

Mgr. Dana Michalcová 

Dějepis Svět po I. světové válce - 

vlast, vlastenectví, 

nacionalismus, soužití 

s přistěhovalci. Rasismus, 

antiseminismus, xenofobie, 

extremismus. Právní základy 

státu, právní řád České 

republiky, totalitní režimy. 

 

Mgr. Dana Michalcová 

 

Programy specifické primární prevence 

- dle aktuální nabídky (spolupráce s PPP, DDM Rozmarýn, K-centrem, atd.) 

 

 

c) Aktivity zaměřené na rodičovskou veřejnost 

- informační servis pro rodiče (uveřejnění MPP, seznámení se školním řádem, třídní schůzky) 

- aktivní formy spolupráce s rodiči (kvalitní práce třídních učitelů směrem k rodičům, školní 

akce určené pro rodiče s dětmi, funkčnost poradenského systému školy (ŠMP, výchovný 

poradce, vedení školy), poradenství – zprostředkování odborníků poskytujících terapii) 

- pasivní formy spolupráce s rodiči (písemná sdělení rodičům, distribuce informačních 

materiálů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHY MPP 

 
1. Školní program proti šikanování 

2.  Krizový plán pro řešení kyberšikany 

3.  Kontakty 

4.  Seznam literatury 

5.  Č.j. MŠMT- 22294/2013-1 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních 

6. CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním 

prostředí - rámcový koncept Příloha č. 7 Kyberšikana  

7. CO DĚLAT, KDYŽ - INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním 

prostředí - rámcový koncept Příloha č. 1 Návykové látky – drogy 

8.  CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním 

prostředí - rámcový koncept Příloha č. 13 Tabák  

9.  CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním 

prostředí - rámcový koncept Příloha č. 4 Alkohol u dětí školního věku 

10.  Č.j.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a 

omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví 

11. Č.j.: MSMT-1999/2015 1 CO DĚLAT, KDYŽ – INTERVENCE PEDAGOGA 

Rizikové chování ve školním prostředí – rámcový koncept Příloha č. 15 Netolismus  

12. Č.j.: MSMT-5217/2017-1 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového 

chování u dětí a mládeže. Příloha č. 22. Dodržování pravidel prevence vzniku 

problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za 

účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví. Nastavení systémové metodické 

podpory a práce s rodinou a školou či školským zařízením. 

13. CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním 

prostředí - rámcový koncept Příloha č. 21 Hazardní hraní 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ  

 

Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné a 

vzdělávací cíle školy. V místech jejího výskytu dochází ke ztrátě pocitu bezpečí žáků, který je 

nezbytný pro harmonický rozvoj osobnosti a efektivní výuku. Na rozdíl od jiných druhů násilí 

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

intenzitě šikany může u jejích obětí docházet k závažným psychickým traumatům 

s dlouhodobými následky a k postupné deformaci vztahů v kolektivu. 

 

Charakteristika šikanování 

 

Šikanování je jakékoliv jednání, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, 

případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a/nebo 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. Může se realizovat i 

prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky 

pomocí e-mailů, chatu, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky 

(blogy, sociální sítě atd.) vytváření falešných profilů za účelem poškodit spolužáka apod. 

Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či 

žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště 

v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví 

oběti. 

 

Projevy šikanování 

 

Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu: 

 

1. Fyzické aktivní přímé (př. útočníci oběť kopou, fackují či jinak fyzicky napadají) 

2. Fyzické aktivní nepřímé (př. ničení věcí oběti, agresor pošle někoho, aby oběť zbil) 

3. Fyzické pasivní přímé (př. agresor fyzicky brání oběti dosahovat svých cílů např. 

ji nepustí sednout do lavice) 

4. Fyzické pasivní nepřímé (př. agresor odmítá splnit požadavky oběti – odmítne 

požádání oběti odejít na záchod) 

5. Verbální aktivní přímé  (př. nadávání, urážení, zesměšňování) 

6. Verbální aktivní nepřímé (př. rozšiřování pomluv, symbolická agrese – vyjádřená 

v kresbách, básních apod.) 

7. Verbální pasivní přímé (př. neodpovídání na pozdrav, otázky apod.) 

8. Verbální pasivní nepřímé (př. spolužáci se oběti nezastanou, když je obviněna 

z něčeho, co udělal agresor)
1
 

  

 

Postupy řešení šikanování 

 

Odhalení šikany bývá obtížné. Významnou roli při jejím zjišťování hraje strach, a to nejen 

strach obětí, ale i pachatelů a dalších účastníků. Strach vytváří obvykle prostředí „solidarity“ 

agresorů i postižených. 

 Účinné a bezpečné vyšetření šikany vychází z kvalifikovaného odhadu stadia a formy 

šikanování. Existuje rozdíl mezi vyšetřováním počátečních a pokročilých stádií šikanování.  

 

Metody vyšetřování šikanování: 

A.  Pro vyšetřování počáteční šikany (se standardní formou):  

 

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, vyžaduje následující postup: 

 

1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti.  
                                                           
1
 Zdroj: http://www.nicm.cz/sikana-charakteristika 



2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. 

3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi a ovlivňování svědků. 

4. Pokračující pomoc a podpora oběti. 

5. Nahlášení policii. 

6. Vlastní vyšetřování. 

 

 V rámci první pomoci je nutné při pokročilých a brutálních šikanách spolupracovat s 

dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou, 

střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR. 

 

 

Výchovná opatření 

 

S agresorem se bude nadále pracovat (jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné 

prostředí). V případě potřeby mu zprostředkujeme péči pedagogicko-psychologické poradny, 

střediska výchovné péče nebo jiných odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů 

nebo psychiatrů.  

Pro potrestání agresorů budou užita i následující běžná výchovná opatření: 

 Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele. 

 Snížení známky z chování. 

 

 Pro nápravu situace ve skupině budeme pracovat s celým třídním kolektivem (ŠMP, 

přizvání pracovníka PPP). Je nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale 

nezasáhli (mlčící většina). 

 

 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 (tj. Dětský diagnostický ústav 

Liberec). 

 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. 

 

Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení školy, 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. 

 

 

 

Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování 

 

1. Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.: 

 

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

 Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními. 

 O 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!) 

 

 

2. Přímé znaky šikanování mohou být např.: 

 

 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. 

 

 

1. Rodiče žáků se doporučuje upozornit zejména na to, aby si všímali těchto 

možných příznaků šikanování: 

 

 Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. 

 Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. 

 Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. 

 Nechuť jít ráno do školy (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 ho trápí. 

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

je ztratilo), případně doma krade peníze. 

 Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí. 



 Dítě je neobvykle, nečekaně 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.), avšak nemusí (psychosomatické projevy). 

 Dítě se vyhýbá docházce do školy. 

 Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku. 

 

 

Příloha č. 2 

KRIZOVÝ PLÁN PRO ŘEŠENÍ KYBERŠIKANY 
 

Kyberšikana  

Kyberšikana je nový druh šikany plynoucí z rozšíření používání informačních 

technologií (mobilní telefony, sociální sítě a internet všeobecně). Kyberprostor totiž nabízí 

jiné možnosti než tradiční šikana, čímž se kyberšikana stává obtížněji řešitelnou a agresor 

těžko odhalitelným.  

Dítě se často rodičům nesvěří, protože má strach, že by mu byl počítač zakázán.  

 

Specifické projevy kyberšikany
2
: 

1. Publikování ponižujících záznamů nebo fotografií (např. v rámci webových stránek, 

MMS zpráv). 

2. Ponižování a pomlouvání v rámci sociálních sítí, blogu nebo jiných webových 

stránek. 

3. Krádež identity, zneužití cizí identity ke kyberšikaně nebo dalšímu sociálně 

patologickému jednání (např. zcizení elektronického účtu). 

4. Ztrapňování pomocí falešných profilů (např. v rámci sociálních sítí). 

5. Provokování a napadání uživatelů v online komunikaci (především v rámci 

veřejných chatů, diskuzí, online her). 

6. Zveřejňování cizích tajemství s cílem poškodit oběť (např. v rámci sociálních sítí, 

blogu nebo jiných webových stránek, pomocí SMS zpráv apod.). 

7. Vyloučení z virtuální komunity (např. ze skupiny přátel v rámci sociální sítě). 

8. Obtěžování (např. opakovaným prozváněním, voláním nebo psaním zpráv). 

 

Když dítě nahlásí kyberšikanu 

1. Okamžitě informovat školního metodika prevence! 

 

2. Poskytnout oběti rady a pomoc: Nejprve zajistit všechny důkazy (tisk, screenshot) a 

shromáždit je. Zablokovat útočníka, nahlásit správci serveru (ten však většinou smaže 

nevhodné příspěvky, proto je nutné nejprve zajistit důkazy!), popř. smazat profil oběti. 

 

3. Kontaktovat rodiče oběti – navrhnout jim spolupráci s Policií ČR. 

 

4. Vyšetřovat – rozhovory se spolužáky. Vhodnými metodami zjistit agresora. 

 

5. Kázeňské postihy – pokud se dělo na půdě školy, pokud zjištění agresoři lhali atd. a dle 

závažnosti prohřešku. Výchovná komise s rodiči a Orgánem sociálně-právní ochrany dětí 

(OSPOD).  (Pozn. Kázeňský postih nelze udělit, pokud ke kyberšikaně nedocházelo na půdě 
                                                           
2
 Převzato z KOPECKÝ, K., KREJČÍ, V. Rizika virtuální komunikace. 2010. Dostupné online: 

https://www.zsmalse.cz/phprs/storage/enebezpeci_a5_3.pdf  



školy, to však neznamená, že škola nemá případ řešit. Naopak! Zde je nutná spolupráce 

s rodiči a navržení společných řešení.) 

 

6. Spojit se s externím odborníkem (PPP, PČR,…). 

 

7. Po ukončení vyšetřování a potrestání viníků zorganizovat besedu na téma kyberšikana 

v nezúčastněných třídách. V postižené třídě objednat intervenční program PPP pro obnovení 

dobrých vztahů – pokud to odborník doporučí. 

 

 

Příloha č.3 

KONTAKTY 

 
Organizace Jméno odborníka Kontakt 

PPP Litoměřice Mgr. Kateřina Davídková katerina.davidkova@pppuk.cz, 

416 733 031 

SPC Litoměřice Mgr. Václava Tomická, 

Ph.D. 

416 734011 

Policie ČR nprap. Pavla Kofrová  krpulk.kr.pis.lt@pcr.cz , 974 

436 207, 724 101 966   

HZS Ústeckého kraje, 

územní odbor Litoměřice 

kpt. Ing. Pavel Vašíček 950 425 160 

Zdravotnická záchranná 

služba Ústeckého kraje 

Jana Klapálková  klapalkova.jana@zzsuk.cz, 

475234111 

Klinický psycholog Mgr. Ludmila Jakovcová jakovcova@seznam.cz 

416731809 

Dětský psychiatr MUDr. Zlata Táborská 606 237 444 

DDM Rozmarýn Bc. Iljena Vančová  602 589 901, 

kancelar6@ddmrozmaryn.cz 

K-centrum Bc. Martin Havelka info@kclitomerice.cz, 

416 737 182, 728 262 683 

BONA HELPO s.r.o. Michaela Kormaníková  m.kormanikova@bonahelpo.cz, 

595 171 114 

Diecézní charita Litoměřice Veronika Vedejová 416 531 361, 734 435 168 

dobrovolnici@dchltm.cz 

 

OSPOD Mgr. Tereza Bíbrlík 

Mgr. Štěpánka Kňourková 
416 916 320 

416 916 323 

Výchovný ústav, dětský 

domov se školou, 

středisko výchovné péče, 

základní škola, střední 

škola a školní jídelna 

PaedDr. Pavel Bártík 412 594 901,  

info@vuboletice.cz  

OÚ Žalhostice Zdeněk Javorek 416 747 154,  

starosta@zalhostice.cz 

OÚ Velké Žernoseky Ludmila Pafelová 416 747 124, 

ouzernoseky@iol.cz 



OÚ Píšťany Mgr.Pavel Krejčík 416 737 744, 

starosta.pistany@seznam.cz 

OÚ Libochovany Vencláková Miroslava 606 544 553, 

starosta@libochovany.cz 

OÚ Michalovice Ing. Dana Horká 724 181 736, 

michalovice@seznam.cz 

OÚ Malíč Ing. Jindřich Müller    416 747 119, 725 539 245, 

omalic@iol.cz 

 

 

 

Příloha č.4 

SEZNAM LITERATURY 
 

Co dělat… Kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí 

Čtyři dohody (Ruiz) 

Emoční inteligence dítěte a její rozvoj (Shapiro; Portál 2009) 

Hrajeme si… v parku a lesoparku – soubor her (RAABE) 

Hry pomáhají s problémy (Šimanovský, Mertin; Portál 2012) 

Jak se bránit šikaně (Fieldová; ikar 2007) 

Metody a postupy poznávání žáka, pedagogická diagnostika (Mertin, Krejčová a kol.; Wolters 

Kluwer 2012) 

Metody aktivního vyučování (Sitná; Portál 2013) 

Pedagogická intervence u žáků ZŠ (kol.autorů; Wolters Kluwer 2010) 2x 

Policejní pohádky (Pokorný; 2014) 

Problémový žák na 1. stupni ZŠ (Langer; Kotva 1999) 

Problémy s chováním ve škole – jak na ně (Mertin, Krejčová a kol.; Wolters Kluwer 2013) 

Sociální dovednosti ve škole (Gillernová, Krejčová a kol.; Grada 2012) 

Škola v přírodě hrou (Zouharová; Grada 2012)  

Výchova bez trestů (Mertin; Wolters Klluwer 2013) 

Výchovné poradenství (kol.autorů; Wolters Kluwer 2009) 

Výchovné poradenství (Mertin, Krejčová a kol.; Wolters Kluwer 2013) 

300 her pro děti s autismem, rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností (Griffinová, 

Sandlerová; Portál 2012) 

 

Časopisy: 

Prevence 

Rodina a škola 

Integrace a inkluze 


