
1 

 

Základní škola a mateřská škola 

Načeradec, 

příspěvková organizace 

 

 

 

 
 

 
 

Školní preventivní strategie 
 

 

 
platnost od roku  2013 

 

aktualizováno dne 29.8.2019 

 

(dle nové Vyhlášky o poskytování služeb ve školách a škol. poradenských 

zařízení č.j.  197/2016 Sb., dále dle Metodického pokynu ministryně školství, 

mládeže a tělovýchovy k prevenci řešení šikany ve školách a školských zařízení 

č.j. 21149/2016Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitelka školy :  Ing. Bc. Jana Beránková 

Zpracovala  :       Mgr. Marie Fišerová 
 



2 

 

  

 Úvod            2 

 Stav školy z hlediska projevů rizikového chování, její zaměření   2 

 Řízení a realizace preventivních aktivit       4 

 Vzdělávání           5 

 Cíle programu          5 

 Primární prevence v rámci jednotlivých předmětů I. a II. stupně    6 

 Postupy při řešení jednotlivých projevů rizik. chování     9 

 Poradenství a důležité kontakty        13 

 Co je to šikana?          13 

 Další informace pro rodiče         15 

 Vyhodnocení školní preventivní strategie       19 

 

 

Úvod 

   Základním principem preventivní strategie na naší škole je osvojování základních kompetencí v 

oblasti zdravého životního stylu a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech 

druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Uvědomujeme si, že 

pouze dítě zdravé, spokojené a sebevědomé má větší šanci odolat negativním vlivům okolí. Proto 

věnujeme pozornost žákům problémovým, se špatným prospěchem, s méně podnětným rodinným 

zázemím. Snažíme se u všech dětí podporovat sebevědomí navozováním pozitivních zážitků, 

působíme v roli poradců pro účelné využívání volného času. Na základě zkušeností z každého 

školního roku hledáme tu nejefektivnější cestu, která vede ke zkvalitnění vlivu na naše žáky. 

   Škola má zpracován Minimální preventivní program, který je plněn průběžně. Ve výroční zprávě 

je každoročně vyhodnoceno řešení projevů rizikového chování ve škole i opatření daná Minimálním 

preventivním programem. 

   Škola má zpracovanou směrnici – pravidla pro užívání informačních komunikačních technologií 

(internetu a mobilních telefonů). V tematických plánech jednotlivých ročníků jsou zařazena 

opatření k protidrogové prevenci i k sexuální výchově.  

 

 

Stav školy z hlediska projevů rizikového chování, její zaměření 
 

    Naši venkovskou školu nazýváme „ školou rodinného typu“. Každé dítě je bráno jako člen velké 

rodiny. Tuto výhodu malé školy si chceme udržet i do budoucna. Budeme dále usilovat o příjemné a 

klidné prostředí ve škole, o dobré vztahy mezi učiteli, rodiči a žáky. Snažíme se budovat pozitivní 

vztahy uvnitř třídních kolektivů i mezi jednotlivými žáky.  
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Vztah učitel – žák 

Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit,  

že jeho názor bude respektován, stejně jako jeho potřeby. Učitel se zajímá o žáka, podněcuje dialog. 

Učitel získává důvěru žáka i prostřednictvím budování vztahu s rodinou, poznáváním sociálního 

prostředí žáka. Při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci se žákem, s rodiči, širší rodinou, 

ostatními pedagogy, výchovným poradcem, atd. Na základě dosažení dohody o společných cílech  

a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře žáka. Velmi důležitou pozitivní funkci plní 

třídnické hodiny. 

 

Skupinová práce 

Žáci velkou část vyučování spolupracují ve dvojicích, ve skupinách, ve skupinách napříč třídami. 

Učitel věnuje pozornost spolupráci ve skupinách, podporuje naslouchání, zapojení všech členů 

skupiny, reflektuje s žáky skupinovou práci a podporuje tak rozvoj kompetencí týmové práce, řešení 

konfliktu (učitel podporuje odpovědnost žáka za řešení konfliktu). Žáci se učí vést diskuzi, 

vyjadřovat své názory, naslouchat druhým a vhodným způsobem reagovat na kritiku. Jednou 

z možností je například vedení komunitního kruhu, ve kterém má každý právo diskutovat na 

základě pravidel diskuse, sdílet své pocity, obavy, radosti, zážitky, podněty k životu třídy, klást 

otázky.  

 

Projektové vyučování a celoškolní projekty 

V rámci projektů se žáci mohou blíže seznámit s děním kolem sebe a aktuálními tématy. 

Umožňuje intenzivní spolupráci tříd v rámci ročníku. Celoškolní projekt navíc podporuje spolupráci 

žáků napříč třídami a napříč ročníky. Žáci se navzájem poznávají a dokážou spolupracovat starší 

s mladšími. Je to podstatný prvek prevence šikany starších žáků vůči žákům mladším.  

 

Individualizované hodnocení, slovní hodnocení, sebehodnocení, zpětná vazba skupiny 

Žáci dostávají komplexní zpětnou vazbu od učitele. Jsou informováni o svém pokroku i 

nedostatcích. Je oceňováno úsilí žáka a míra jeho pokroku bez srovnávání s výkonem ostatních. Je 

podporován jeho individuální talent a zájem. Diferenciace výuky může probíhat prostřednictvím 

práce ve skupinách podle zaměření žáka. Pomáháme žákovi vybudovat si důvěru sám v sebe, ve 

vlastní síly a pozitivní vztah k okolnímu světu.  

 

Komunikace s rodiči, veřejností 

Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace. Metodik prevence nabízí 

konzultační hodiny jak pro rodiče, tak i pro žáky. Rodiče mají také možnost navštívit po domluvě s 

vyučujícím i výuku, a tak poznat prostředí školy a lépe chápat potřeby svých dětí ve škole. Každý 

rok organizuje školy i Dny otevřených dveří.  

Rodiče jsou informováni o programu především prostřednictvím informativních schůzek – 2x ročně 

a také prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách. Informovanost je zaměřena zejména 

na oblast prevence užívání návykových látek a šikany. Rodiče každého žáka mohou získat 

informace i z webových stránek školy. 

 

Pedagogická diagnostika  

Učitel věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá příčiny a 

vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči a výchovným poradcem, který se 

zapojí do diagnostického a terapeutického procesu. Poradenskou činnost na škole vykonává Školní 

poradenské pracoviště. Případně je využíváno dalších odborných institucí (PPP, SPC, aj.). 

 

Řešení přestupků 

Porušování Školního řádu, týkajícího se držení, distribuce a užívání návykových látek v 

prostorách školy, je klasifikováno jako hrubý přestupek a jsou z něho vyvozeny patřičné sankce. 

Jsou sledována i další riziková chování – šikana, vandalismus, brutalita, rasismus atd. Při jejich 
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zjištění jsou navržena cílená opatření. Bude přistoupeno k následujícím opatřením: 

Ze strany školy 

 individuální pohovor se žákem, který zajistí třídní učitel, popřípadě předchozí třídní učitel, 

vyučující, který na problém upozornil nebo ho zjistil, výchovný poradce, který celou 

činnost koordinuje, školní metodik prevence 

 výsledky šetření je nutné bezodkladně nahlásit ředitelce školy a svolat jednání  

s rodiči, v případě opakování nežádoucího chování na úrovni výchovné komise 

 doporučení kontaktu s odborníky  

Za pomoci přizvaných  

 odborníků z Pedagogicko-psychologické poradny Vlašim, 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 

 v resortu sociální péče – v případě nezájmu rodičů upozornění sociálního odboru, oddělení 

péče o dítě (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými 

stranami a s rodinou) 

  v případě nutnosti oznámení Policii ČR  

 

Zveřejnění informací 

Informace budou zveřejňovány na nástěnkách na chodbách (nástěnka metodika prevence – 

přízemí, chodba směrem k ředitelně) a budou obsahovat důležitá telefonní čísla, adresy (linky 

důvěry apod.) a další informace, které se vztahují k tématům zařazeným do Minimálního 

preventivního programu, zásady první pomoci při výskytu šikany. Na výběru témat umístěných na 

nástěnku se mohou žáci sami podílet právě svými dotazy vhazovanými do schránky důvěry. 

Program bude propagován a zveřejňován na školních webových stránkách. 

 

 

Řízení a realizace preventivních aktivit 

   Při řešení problémů negativních jevů bude i nadále pomáhat tým, jehož členové jsou: zástupce 

vedení školy, výchovný poradce, školní metodik prevence a členové pedagogického sboru a 

vychovatelky. 

 

Výchovný poradce 

Zajišťuje výchovné složky činnosti školy, profesní orientaci, péči o problémové žáky, žáky 

s poruchami učení a chování – integrované žáky, dále spolupráci s PPP a dalšími odborníky, vede 

kartotéku a evidenci problémových žáků, účastní se jednání s rodiči spolu s třídními učiteli a podle 

pokynů vedení školy uskutečňuje další akce (např. práce se třídou, besedy s odborníky…). 

 

Metodik prevence 

Koordinuje MPP školy, spolupracuje s dalšími odborníky, zajišťuje potřebné akce a besedy, 

doporučuje vhodné programy a sleduje informace v tisku. Koordinuje předávání informací  

o problematice projevů rizikového chování ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. 

Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu. K činnostem metodika prevence patří i 

metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování a 

koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence.  

 

Pedagogové  

Věnují se v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle 

principů a metod v rámci koncepce školy. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na 

pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují 
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opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, 

osobních setkání a dalších možností komunikace.  Vypracovává přehled volnočasových aktivit 

žáků, sleduje školní docházku, vypracovává IVP. Všichni učitelé do tematických plánů 

zapracovávají oblast prevence.  

Ředitelka školy 

Sleduje efektivitu prevence sociálně patologických jevů. Sleduje problémy v kontextu celé školy 

a navrhuje personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Svolává 

v případě potřeby výchovnou komisi za účasti rodičů, pedagogů, pracovníků orgánů péče o dítě. 

 

Za realizaci Školní preventivní strategie zodpovídá školní metodik prevence. Koordinuje práci 

jednotlivých učitelů. Školní metodik prevence se podílí na analýze současného stavu a zároveň na 

řešení jednotlivých problémů. O průběhu naplňování Školní preventivní strategie informuje vedení 

školy a pedagogický sbor a spolu s nimi vyhodnocuje aktuální situaci ve škole.  

  

Vzdělávání 

    Důležitou činností podporující další rozvíjení znalostí a dovedností souvisejících s prevencí 

projevů rizikového chování je  účast školního metodika prevence na odborných seminářích, kurzech 

a dalším vzdělávání. Pro pedagogy podílející se na realizaci Školní preventivní strategie se pak 

stává metodickým pomocníkem, který pro ně vyhledává nové informace, podněty nebo vhodné 

odborné semináře. Toto další vzdělávání bude odvislé od aktuální situace a nabídky.  

Dále školní metodik prevence seznamuje vyučující se Školní preventivní strategií a sjednocuje 

vedení záznamů o rizikovém chování. 

 

Cíle programu 

   Cílem Školní preventivní strategie je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která 

je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat 

rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat 

základní sociální dovednosti.  

   Za velmi důležitou oblast  považujeme prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, 

rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů, překonávání 

překážek, odmítání ve vztahu k vrstevníkům a cizím osobám, práce s emocemi, obrana proti 

manipulaci, boj proti nudě a  smysluplné využívání volného času. 

Cíle: 

a) dlouhodobé 

Základními cíli strategie primární prevence rizikového chování jsou: 

 podpora výchovy ke zdravému životnímu stylu, 

 rozvoj a podpora sociálních kompetencí,  

 rozvoj další činnosti v oblasti prevence rizikového chování. 

 

b) střednědobé 

 Zkvalitňování spolupráce rodiny a školy. 

 Další vzdělávání metodika prevence, koordinace vzdělávání dalších pedag.pracovníků 
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 Školní preventivní strategii a Minimální preventivní program naplňovat při práci s třídními 

kolektivy i s jednotlivými žáky. 

Cílem působení v oblasti prevence rizikového chování je dítě odpovědné za vlastní chování 

a způsob života v míře přiměřené jeho věku 

 s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům, 

 schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí, 

 přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi, 

 schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů, 

 s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám, 

 podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek. 

c) krátkodobé 

 Sledování potřeb v oblasti primární prevence.  

 Zkvalitňování práce třídních učitelů při práci s kolektivem třídy.  

 

 

Primární prevence v rámci jednotlivých předmětů I. a II. stupně 

Strategie je zaměřena na všechny žáky 1. – 9. ročníku základní školy, se zvláštním přihlédnutím 

k dětem s odlišnými životními podmínkami a k dětem z  málo podnětného rodinného prostředí, 

dětem s nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování. 

 

U pedagogů je další vzdělávání zaměřeno na celý tým se zvláštním přihlédnutím k začínajícím 

pedagogům a pedagogům bez odborné kvalifikace. Intenzivní vzdělávací aktivity jsou směřovány 

k pracovníkům, kteří zajišťují činnost školního poradenského pracoviště – výchovný poradce, 

metodik prevence. Do systému informování jsou zapojeni všichni rodiče.  

Způsob realizace 

Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou 

 zvyšování sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají 

efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků 

jednání 

 posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, 

adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku 

 vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, 

zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez 

strachu a nejistoty 

 formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování právního vědomí, 

mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod. 

Klíčové vyučovací oblasti jsou 

 oblast přírodovědná (např. biologie člověka, fyziologie, biologické účinky drog, chemické 

aspekty drog atd.)  

 oblast zdravého životního stylu (např. výchova ke zdraví, osobní a duševní hygieně, 

podmínky správné výživy, volný čas apod.)  



7 

 

 oblast společenskovědní (proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, 

jedinec ve vzájemné interakci se sociálním prostředím apod.)  

 oblast výchovy k občanství (postavení rodiny ve společnosti, formy komunikace, zvyšování 

sociální kompetence dětí a mládeže, subjekty participující v oblasti prevence drog atd.)  

 oblast sociálně právní (právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy apod.)  

 oblast sociální patologie (postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování, 

kriminalita, xenofobie, šikanování, rasismus apod.) 

Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech: 

Výchova k občanství 

Výchova ke zdraví 

Přírodopis 

Přírodověda, vlastivěda 

Český jazyk 

Prvouka 

Informatika 

Pracovní výchova 

Tělesná výchova 

Chemie 

Cizí jazyky – anglický, německý 

Znalostní kompetence žáků 

1. – 3. ročník 

- žáci dokážou pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, 

zneužíváním léků 

- znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

- znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu 

- mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu 

- mají právní povědomí v oblasti rizikového chování 

3. – 5. ročník  

- žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě 

- znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdravý 

životní styl 

- podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví 

- znají zákony omezující kouření, požívaní alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog 

- umí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc 

- umí pojmenovat základní mezilidské vztahy 

- umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti 

- vědí, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva 

- mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí, 

zastrašování aj.), je protiprávní 

- znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky 
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6. – 9. ročník 

- žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví 

- respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou 

tolerantní k menšinám 

- znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem 

- znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích 

- umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly 

- znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí 

- znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů  

- uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní činy  

- umí chápat zdraví ve smyslu holistickém, ve složce fyzické, duchovní, sociální 

- umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky 

- umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví 

- ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci 

- znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny 

- ví, že zneužívání dítěte je trestné 

- umí diskutovat o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice 

návykových látek 

- ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít 

- bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, sexuální 

zneužívání apod.) a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího ohrožení 

- dokážou komunikovat se specializovanými službami ( linky důvěry, krizová centra) 

- odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat 

Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny 

Program je zaměřen na: 

1. – 5. ročník; 

 společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli, 

 zvyšování zdravého sebevědomí žáků, 

 zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti, 

 vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů, 

 nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry, 

 rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty (například formou 

komunitního kruhu), 

 rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, 

 navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě,  

 osvojování a upevňování základních návyků – hygiena, životospráva, sdělení základních 

informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami,  

 základy etické a právní výchovy,  

 zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných 

postižení,  

 všestranný rozvoj osobnosti žáka,  
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 soustředěnost na včasné diagnostikování  rizikového chování  ve třídních kolektivech,  

 důraz na spolupráci s rodiči,  

 široká nabídka volnočasových aktivit, 

 ekologická výchova, 

 návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů, besed apod. Účast v soutěžích 

výtvarných, sportovních, zdravotnických, dopravních atd. jako v předchozích letech.  

6. – 9. ročník  

Přechod na druhý stupeň základní školy přináší řadu změn a z nich vyplývajících zátěžových situací 

– změna třídního učitele, střídání vyučujících v jednotlivých předmětech, odchod některých 

spolužáků (víceletá gymnázia, sportovní třídy apod.) a příchod nových spolužáků, zvýšené nároky 

na objem a strukturu učiva. 

Obsah programu: 

 

 vytváření vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem, 

 stanovení pravidel soužití třídní komunity, 

 formování skupiny, která je pro žáky bezpečným místem, která jim pomůže vyhnout se 

rizikovému společensky nežádoucímu chování – šikanování, užívání alkoholu a drog, 

vzniku různých typů závislostí apod., 

 začlenění nových žáků do komunity třídy, 

 trénink obrany před manipulací, 

 trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí, 

 zvládání náročných fyzických duševních situací, 

 umění vyrovnat se s neúspěchem, 

 upevňování vztahů v komunitě vrstevníků, 

 rozvoj schopností přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí, 

 nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků, 

 nácvik řešení zátěžových situací, 

 zvýšení schopnosti odolávat nebezpečím, krizím, stresu, zátěžovým situacím (včetně 

odmítání alkoholu, drog, nikotinu, nevhodných způsobů chování), 

 přehled životních rizik, 

 společenské vztahy (včetně mediální hygieny, vlivu reklamy apod.), 

 modelové, projektové situace poskytující návody k řešení problémů. 

 

 

Postupy při řešení jednotlivých projevů rizikového chování 

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže zahrnuje především aktivity v oblastech: 

a) násilí a šikanování, 

b) záškoláctví, 

c) kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování, 

d) ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže, 

e) xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, 



10 

 

f) užívání návykových látek (alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek, 

g) patologického hráčství (gambling), 

h) domácího násilí, 

i)  sexuálního zneužívání dětí, 

j) syndromu týraných a zneužívaných dětí, 

k) sekt a sociálně patologických náboženských hnutí, 

l) netolismu – chorobná závislost na televizi, počítačových hrách, mobilním telefonu, zábavě na 

internetu – chatování, facebook, e-maily. 

 

   Násilí a šikanování – základem prevence šikanování a násilí na škole je podpora pozitivních  

vzájemných vztahů mezi žáky (a mezi žáky a učiteli). Škola při efektivní realizaci prevence 

šikanování usiluje o vytváření bezpečného prostředí a za tím účelem: 

 podporuje solidaritu a toleranci 

 podporuje vědomí sounáležitosti 

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

 uplatňuje spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt 

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

 

V primární prevenci šikany na naší škole je nejdůležitější se žáky srozumitelně hovořit, pěstovat 

v nich co největší pocit důvěry k vyučujícím a vycházet vstříc v řešení podstatných i zdánlivě 

banálních problémů. 

Všichni pedagogové vyučující na naší škole jsou seznámeni s jednotným postupem při řešení 

šikanování, provádějí prevenci v průběhu vyučování (všechny předměty, mezipředmětové vztahy) i 

mimo ně (mimoškolní činnost, ŠD). Snaží se o vytvoření příznivého klima ve třídě, spolupracují 

s rodiči a se specializovanými zařízeními. Fungují účinné dohledy učitelů. V neposlední řadě se 

vyučující průběžně seznamují s dalšími novými trendy v této problematice. 

Cílem pedagogického působení všech vyučujících na naší škole je posilovat sebevědomí žáků, 

vést žáky ke zdravému sebeprosazování, k efektivnímu využívání volného času, k získání 

dovedností, jak čelit negativnímu vlivu vrstevníků a rozvíjet u žáků schopnost vypořádat se 

s odmítnutím, zklamáním, selháním. 

 Záškoláctví, kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování, ohrožení 

mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže– xenofobie, rasismu, intolerance antisemitismu, 

kyberšikaně, internetu, žákům není ve škole dovoleno navštěvovat stránky obsahující tématiku, 

která může způsobit psychickou nebo morální újmu dětí (sexuální, rasistickou,extremistickou, 

brutální, s drogovou problematikou a další…). 

 

 

   Šikana  

Postup v případě ohlášení šikany nebo při podezření na šikanu: 

• Řešení počáteční šikany 

1. Pozorovat chování žáků a atmosféru ve třídě, odhadnout závažnost.  

2. Oznámit své podezření vedení školy a MP a domluvit se na jednotném postupu. 

3. Zjistit informace od obětí i spolužáků, pořídit zápis. 

4. Najít vhodné svědky. 

5. Provést individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (ne oběti s agresorem). 

6. Chránit oběti šikany. 

7. Provést rozhovor s agresory, případně konfrontaci mezi nimi, pořídit zápis. 

8. Informovat rodiče oběti i agresora.  

9. Informovat zřizovatele. 

11. Svolat výchovnou komisi. Řešit problém v pedagogické radě.  
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12. Rozebrat situaci se třídou, dále sledovat a pracovat se vztahy. 

13. Informovat zák. zástupce oběti šikanování o možnostech odborné pomoci při řešení takové 

situace, nabídnout psychoterapeutickou péči PPP nebo jiného poradenského zařízení. 

14. Výchovná opatření pro agresory:  

- pokárání, napomenutí, důtka TU, důtka ŘŠ 

- snížení známky z chování 

- doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení SVP pro děti a mládež 

nebo v obdobných organizacích 

V mimořádných případech: 

- doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, 

případně DÚ 

- podání návrhu OSPOD k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení 

předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v DÚ 

- vyrozumění Policie ČR 

 

• Řešení pokročilé šikany  

(výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování) 

1. Překonat šok, odhadnout závažnost a formu šikany. 

2. Bezprostředně zachránit oběť, zastavit násilí.  

3. Zabránit domluvě agresorů na křivé výpovědi. 

4. Pokračovat v pomoci a podpoře oběti (přivolat lékaře). 

5. Nahlásit situaci vedení školy, MP. Domluvit se na spolupráci pedagogických pracovníků při 

vyšetřování. 

6. Oznámit situaci Policii ČR, OSPOD, požádat je o pomoc při řešení. 

7. Informovat rodiče oběti i agresora. 

8. Zahájit vlastní vyšetřování.  

9. Informovat zřizovatele. 

10. Navázat kontakt se specialistou na šikanování – Mgr. J. Sixta 607557296. 

11. Svolat výchovnou komisi. Řešit problém v pedagogické radě. 

12. Rozebrat situaci se třídou, dále sledovat a pracovat se vztahy. 

13. Informovat zák. zástupce oběti šikanování o možnostech odborné pomoci při řešení takové 

situace, nabídnout psychoterapeutickou péči PPP nebo jiného poradenského zařízení. 

14. Výchovná opatření pro agresory:  

- napomenutí, důtka TU, důtka ŘŠ 

- snížení známky z chování 

- doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení SVP pro děti a mládež 

nebo v obdobných organizacích 

V mimořádných případech: 

- doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, 

případně DÚ 

- podání návrhu OSPOD k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení 

předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v DÚ 

- individuální výchovný plán pro agresora 

 

 První pomoc při otravě návykovými látkami 

1. přivolat lékaře  

2. dostatek čerstvého vzduchu 

3. opatřit informace o látce, která byla požita  

4. pokud je při vědomí – došlo k otravě ústy  
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- podat větší množství vody(případně s živočišným uhlím) 

- vyvolat stlačením kořene jazyka zvracení 

- zabránit prochladnutí 

- zajistit nepřetržitý dohled 

- ošetřit případná poranění 

- zjistit informace o požité látce a předat je lékaři 

 5. pokud je při vědomí – k otravě došlo nitrožilní cestou nebo vdechnutím 

- zajistit maximálně možný dostatek čerstvého vzduchu 

- zabránit prochladnutí 

- zajistit nepřetržitý dohled 

- ošetřit případná poranění 

 zjistit informace o požité látce a předat je lékaři 

           6. při bezvědomí – nikdy nepodávat nic ústy a nesnažit se vyvolávat zvracení  

-  položit postiženého do stabilizované polohy na bok, aby nezapadl jazyk 

- sledovat dýchání – při zástavě dechu uvolnit dýchací cesty a zahájit dýchání z úst do 

úst 

- zabránit prochladnutí 

- zajistit nepřetržitý dohled 

- ošetřit případná poranění 

- zjistit informace o požité látce a předat je lékaři 

 

Záškoláctví (dle  metodického pokynu č.j. 10 194/2002-14) 

1. při neomluvené a zvýšené neomluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel ředitele školy  

2. ověřit věrohodnost omluvené nepřítomnosti  

3. neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným  zástupcem 

žáka třídní učitel formou pohovoru. Zde projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob 

omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Třídní učitel 

provede zápis z pohovoru podepsaný zákonným zástupcem. 

4. při počtu nad 10 neomluvených hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi – 

ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, zástupce orgánu sociálně- právní ochrany dětí, 

školní metodik prevence. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede 
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zápis, který  zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu 

zákonnými zástupci se v zápisu zaznamenává.  

5. neomluvená nepřítomnost žáka nad 25 hodin – ředitel školy zašle oznámení o 

pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně- právní 

ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu  

6. při opakovaném záškoláctví v průběhu školního roku je třeba postoupit druhé hlášení o 

zanedbání školní docházky Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro 

podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže.  Kopie hlášení bude 

zaslána příslušnému okresnímu úřadu.  

  

Poradenství a důležité kontakty  

(Konkrétní adresy  uvedeny v MPP) 

 Školní metodik prevence 

 Pedagogicko - psychologická poradna Vlašim, Benešov 

 Městský úřad Vlašim – Sociální odbor ( péče o dítě ) 

 Centrum adiktologických služeb Magdaléna Benešov 

 

Co je to šikana? 

Co je šikanování: 

Šikana je agresivní chování ze strany žáka/ů vůči žákovi nebo skupině žáků či učiteli, které  se 

v čase opakuje (nikoli nutně) a je založeno na vědomé, záměrné, úmyslné a obvykle skryté 

snaze ublížit fyzicky, emocionálně, sociálně a/nebo v případě šikany učitele také profesionálně. 

Šikana je dále charakteristická nepoměrem sil, bezmocností oběti, nepříjemností útoku pro 

oběť  a samoúčelností agrese.    
• jakékoliv dlouhodobé chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného 

žáka, případně skupinu žáků 

• spočívá v cílených a opakovaných útocích 

• zahrnuje jak fyzické nebo psychické útoky, tak i slovní útoky realizované přímo nebo 

prostřednictvím elektronické komunikace (kyberšikana), poškozování věcí, nápadné přehlížení, 

ignorování  

Podoby šikany:  

 Přímá šikana může mít podobu fyzickou (např. bití, plivání, tahání za vlasy), verbální 

(např. vulgární nadávky, zraňující komentáře k rase, národnosti, etnicitě, náboženství nebo 

sexualitě, výhružky, násilné a manipulativní příkazy); nebo neverbální (např. urážlivá 

gesta a zvuky, zírání, používání zastrašujících nebo výhružných výrazů ve tváři, nebo v 

řeči těla, ničení/schovávání/kradení věcí nebo učebních pomůcek).    

 Nepřímá šikana má za cíl způsobit emocionální a psychologické utrpení a poškodit sociální 

status oběti. Tato šikana je vykonávána způsobem, kdy útočník působí bolest tak, aby to 

vypadalo, že žádný takový záměr ve skutečnosti nemá. Hlavní agresor k útoku často 
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využívá prostředníka, neútočí přímo. Nepřímá šikana je většinou nefyzická, nicméně v 

některých případech může být také třetí strana manipulována do situace, kdy má zapříčinit 

fyzické ublížení. Nefyzické formy nepřímé šikany pak mohou zahrnovat záměrnou 

ignoraci nebo izolování žáka nebo učitele rozšiřování zákeřných pomluv a lží, 

neoprávněná nařčení ze sexuálního obtěžování nebo nespravedlivého hodnocení (u 

učitele), ničení pověsti a reputace, ponižování před ostatními žáky i pedagogy, nepříjemné 

sexuální provokace.    

 Jednou z nejčastějších forem šikany je také elektronická šikana, tj. kyberšikana, která 

může mít podobu např. zakládání falešných profilů na jméno žáka či učitele s 

dehonestujícím obsahem, prezentace ponižujících videí na portálech, jako je youtube.com, 

spoluzaci.cz nebo facebook.com apod., prezentace zraňujících komentářů na webu, 

rozesílání vulgárních nebo výhružných koláží s tváří žáka nebo učitele či příslušníků jeho 

rodiny, výhružné SMS nebo  e-maily apod. Oproti šikaně tváří v tvář má kyberšikana ze 

své podstaty mnohem větší dosah, čímž ještě více zhoršuje prožívání oběti. Kyberšikana 

bývá u dětí školního věku často doplňkem klasické přímé a nepřímé šikany. Je tedy 

důležité při řešení prověřit případné souvislosti s klasickou šikanou. 

Kyberšikana je šikanou, která se děje prostřednictvím informačních komunikačních technologií. 

Jde o urážení, napadání, vydírání, vyhrožování, manipulování prostřednictvím těchto technologií - 

díky rozšíření využívání internetu i mobilů.Nejde pouze o závislost, nevhodné hry, ale o zneužívání, 

jde o dlouhodobé trvání. Kyberšikana může vyústit ve vážné fyzické, psychické a sociální 

problémy. Oběti mohou pociťovat hanbu, zlost, deprese, výjimkou nejsou ani sebevraždy. 

 Projekty, které se zabývají kyberšikanou  - E-bezpečí (www.e-bezpeči.cz), projekt 

Minimalizace šikany ( www.minimalizacesikany.cz)  

 

Stadia šikanování   
První stadium: Zrod ostrakismu  
Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je 

neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, 

spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situace je již 

zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje.   

Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace  

V zátěžových situacích (což může být i školou vytvářené konkurenční prostředí), kdy ve skupině 

stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich 

odreagovávají nepříjemné pocity, například z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem 

nebo prostě  jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se 

zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese. Stupňování agrese může být dáno také neřešením předchozí 

situace.   

Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra  
Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat  a systematicky, 

nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří 

jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Třída ví, o koho jde. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii 

nejníže, tedy ti „slabí“. Většinou platí mezi ostatními žáky názor - „raději on, než já“.   

Čtvrté stadium: Většina přijímá normy  
Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává 

neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. Platí „Buď jsi s 

námi, nebo proti nám.“ U členů „virem“ přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní 

identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě – aktivně se 

účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení.    

Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana  
Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým programem. 

Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, které  pro 

přehlednost můžeme označit jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají 

http://www.e-bezpeči.cz/
http://www.minimalizacesikany.cz/
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práva žádná. Ve čtvrtém a pátém stadiu hrozí reálné riziko prorůstání parastruktury šikany  do 

oficiální školní struktury. Stává se to v případě, kdy iniciátor šikanování je sociometrickou hvězdou. 

Je žákem s výborným prospěchem, má kultivované chování a ochotně pomáhá pedagogovi plnit 

jeho úkoly.   

Zvláštnosti u psychických šikan  
U psychických šikan zůstává princip stadií nezměněn. Nicméně jejich podoba je jiná. V popředí je 

nepřímá a přímá verbální agrese čili psychické násilí. Často se zraňuje „jen“ slovem a izolací. 

Rozdíl je pouze v tom, že se nestupňuje násilí fyzické, ale psychické. Krutost psychického násilí si 

však v ničem Stádia šikanování nezadá s nejbrutálnější fyzickou agresí. 

 
Zkrácený popis stadií šikanování (Kolář, 2011) 
 
 

Další informace pro rodiče 

Varovné signály šikany pro rodiče 

 dítě nemá kamaráda  

 nechuť jít do školy  

 střídá různé cesty do školy a ze školy  

 ztráta chuti k jídlu, neklidný spánek  

 ztráta zájmu o učení  

 výkyvy nálad, odmítá se svěřit, co ho trápí  

 žádá peníze, často „ztrácí“ své věci  

 přichází domů vyhladovělé, s potrhaným oblečením, s poškozenými školními pomůckami  

 nedokáže uspokojivé vysvětlit svá občasná zranění (odřeniny, modřiny, popáleniny)  

 je nečekaně agresivní vůči sourozencům  

 trpí zdravotními potížemi (bolesti hlavy, břicha, bolesti jsou někdy simulované)  

 zdržuje se většinou stále doma 

  

Konkrétní kroky  

 Zjistěte přesně – pozor – „nevyslýchejte jako vyšetřovatel“ – co, kdy, kde se odehrávalo, 

kdo další byl přítomen.  

 Společně vytipujte svědky, kterým dítě ještě důvěřuje, o kterých ví, že nestojí na straně 

agresora a věří, že mu mohou pomoci.  

 Poskytněte dítěti veškerou ochranu (např. při cestě do školy a ze školy, i za cenu, že se 

budete uvolňovat z práce).  

 Poskytněte dítěti dostatek péče, více s ním komunikujte, věnujte se mu ve volném čase, 

odjeďte na chatu, chalupu či k prarodičům.  

 Nemáte-li jistotu , že dítě nebude ohroženo během pobytu ve škole, ponechejte je doma, ale 

pozor – pečlivě zvažte, zda v jeho situaci může být samo.  

 Znovu dítě ubezpečujte, že udělalo dobře, že vám vše sdělilo, mluvte s ním více než dříve.  

 Zhodnoťte a to velice kriticky, co mohlo vyvolat stav, který skončil šikanou. Neobviňujte 
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pouze školu, nastavte si „zrcadlo pravdy“. Neomlouvejte sami sebe, ani své dítě. Se svým 

zjištěním se v první fázi dítěti nesvěřujte, ale připravujte nápravu.  

 

INFORMACE PRO RODIČE  

JAK POZNÁM, ŽE MOJE DÍTĚ PIJE ALKOHOL NEBO BERE DROGY? 

Změnila se osobnost Vašeho dítěte v poslední době v nějakém významném ohledu?  

 Má časté výkyvy nálad?  

 Straní se Vás? Je zlostný nebo depresivní?  

 Tráví hodně času ve svém pokoji sám?  

 Ztratil zájem o školu a o vyučování, případně další aktivity, např. sport?  

 Zhoršil se jeho prospěch?  

 Přestal trávit čas se starými kamarády? Přátelí se s dětmi, které se Vám nelíbí? Nesvěřuje se 

a nemluví o tom, kam chodí a co dělá?  

 Máte pocit, že se Vám doma ztrácí peníze nebo věci (peníze potřebné na alkohol a drogy) 

nebo máte pocit, že má víc peněz, než byste očekávali (peníze získané z prodeje drog)?  

 Reaguje nepřiměřeně, když s ním mluvíte o alkoholu a o drogách nebo se snaží změnit 

téma?  

 Lže nebo podvádí?  

 Pozorujete fyzické příznaky užívání drog nebo alkoholu? Rozšířené nebo zúžené zornice? 

Nejasné vyjadřování a myšlení?  

 Ztratilo Vaše dítě zájem o koníčky? Ztratilo motivaci, nadšení a vitalitu?  

 Našli jste někdy důkazy užívání drog nebo alkoholu, prášky, lahve?  

 Zhoršil se vztah dítěte k členům rodiny?  

 Zdá se Vaše dítě být nemocné, unavené a protivné ráno, po možném užití drog předešlý den?  

 Přestalo se Vaše dítě o sebe starat, změnil se jeho styl oblečení?  

 Zdá se být méně soustředěný?  

  

DOPORUČENÍ RODIČŮM, JEJICHŽ DÍTĚ MÁ PROBLÉMY S NÁVYKOVÝMI 

LÁTKAMI 

A. Co dělat 

Jestliže je dítě pod vlivem drog a hrozí otrava, neváhejte zavolat lékaře. Používání drog není 

trestné, a dítěti proto žádný soudní postih nehrozí. S dítětem pod vlivem drog nemá smysl se hádat. 

Vážný rozhovor odložte na pozdější dobu.  

 Nespoléhejte na zázračné okamžité řešení, ale spíše na dlouhodobou výchovnou strategii. 

Jejím základem je nepodporovat a neusnadňovat pokračující braní drog, naopak 

odměňovat každou změnu k lepšímu a povzbuzovat k ní. To, že taková strategie nepřináší 

vždy okamžitý prospěch ještě neznamená, že je neúčinná. Může se totiž jednat o příliš velký 

problém, jehož řešení vyžaduje více času a spojenců.  

 Získejte důvěru dítěte a naslouchejte mu. To je těžké, zvlášť když říká a hlavně dělá z 

hlediska rodičů nesmysly a když hájí hodnoty pro rodiče nepřijatelné. Vyslechnout dítě ale 
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ještě neznamená přistupovat na jeho stanovisko.  

 Naučte se s dítětem o alkoholu a drogách mluvit. Bude-li dítě nějakou drogu obhajovat, 

vyslechněte ho, ale opatřete si protiargumenty.  

 Uvědomte si své možnosti. Dítě, které bere drogy nebo pije, bývá většinou nezralé a 

neschopné se o sebe postarat. Může tisíckrát pohrdat názory rodičů, ale většinou si 

nedokáže opatřit základní prostředky k životu. V tom je Vaše šance a síla. Určitou 

základní péči jste sice povinni nezletilému dítěti poskytnout, ale mělo by cítit, že Vaše péče 

je jiná, když se chová rozumně a když ne. Cílem je, aby dítě pochopilo, že skutečná 

samostatnost předpokládá schopnost se o sebe postarat.  

 Vytvořte zdravá rodinná pravidla. Dítě by mělo vědět, jaké předvídatelné důsledky bude 

mít jeho jednání. Mělo by mu být jasné, že je výhodnější, když se bude chovat přijatelně.  

 Jestliže dospívající není ochoten ke změně, měl by nést důsledky. To se samozřejmě 

netýká situací, kdy je ohrožen život, např. při předávkování. (Teprve až vážné problémy, 

které drogy způsobí, jsou často důvodem k léčbě a změně).  

 Předcházejte nudě. Musíte počítat s tím, že může být nutné trávit v prvním období s 

dítětem mnohem více času. Měli byste mít přehled, kde je, co dělá, zamyslet se nad jeho 

denním programem a životním stylem.  

 Pomozte mu se odpoutat od nevhodné společnosti. To má pro překonání problému často 

podstatný význam. Jestliže Vám potomek tvrdí, že si s lidmi, se kterými dříve bral drogy, 

chce jenom pobýt nebo si povídat, buď lže, nebo podceňuje nebezpečí. Někdy je možné 

uvažovat i změně prostředí.  

 Posilujte sebevědomí dítěte. Najděte a udržujte křehkou rovnováhu mezi kritickým 

postojem vůči chování dítěte ("nelíbí se nám, že bereš drogy") a respektem vůči jeho 

osobnosti a lásce k němu ("vážíme si tě jako člověka a záleží nám na tobě"). Je to těžké, je 

to však nutné. Stejně nutné je i oceňovat třeba drobné pokroky a změny k lepšímu. Je 

také třeba vidět silné stránky dítěte, jeho možnosti a dobré záliby, které má možná z 

předchozí doby a na které se dá navázat.  

 Spolupracujte s dalšími dospělými. Velmi důležitá je spolupráce v rodině. Rodiče by se 

měli ve výchově problémového dítěte dokázat domluvit. Jenom tak totiž nebude dítě 

uzavírat spojenectví s tím rodičem, který mu právě víc povolí. Důležitá je i spolupráce v 

rámci širší rodiny (babička), spolupráce s léčebnými zařízeními, školou, případně dalšími 

institucemi. Často až vážně míněná hrozba ústavní výchovy, nebo hrozba ohlášení krádeže v 

domácnosti na policii mohou přimět dospívajícího přijmout léčbu.  

 Osvědčuje se také, když rodiče dětí s těmito problémy spolu hovoří v rámci skupinové 

terapie nebo svépomocné organizace. Dokáží se navzájem pochopit a předávají si užitečné 

zkušenosti.  

 Buďte pro dítě pozitivním modelem. K tomu je nutné, abyste myslel i na své zdraví a svoji 

tělesnou a duševní kondici a abyste měl své kvalitní zájmy.  

 Neváhejte vyhledat profesionální pomoc pro sebe, jestliže dítě odmítá. V případě 

manželských nebo partnerských problémů se můžete např. obrátit na poradnu pro rodinu, 

manželství a mezilidské vztahy. Pamatujte, že zvládáním problémů zvyšujete i šanci na 

ovlivnění dítěte.  

 Přístup k dítěti, které má problémy s alkoholem nebo jinou drogou, shrnuje anglické slovo 

"tough love". V češtině to znamená "tvrdá láska". Myslí se tím dobrý vztah k dítěti, snaha 

mu pomoci, ale zároveň cílevědomost a pevnost. 
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B. Čemu se vyhnout  

 Nepopírejte problém. Zbytečně by se tak ztrácel čas a rozvíjela se závislost na návykové 

látce. 

 Neskrývejte problém. Někdo se za takový problém stydí a tají ho. Aby se dokázal v situaci 

lépe orientovat a citově i rozumově ji zvládat, měl by si naopak o problému s někým 

důvěryhodným a kvalifikovaným pohovořit. Měl by také hledat spojence.  

 Neobviňujte partnera. Na to, abyste si vyřizovali s druhým rodičem dítěte staré účty a 

navzájem se obviňovali, není naprosto vhodná doba. Minulost se změnit nedá, budoucnost 

naštěstí často ano.  

 Nehledejte v dítěti zneužívajícím drogy spojence proti druhému rodiči.  

 Nezanedbávejte sourozence dítěte zneužívajícího alkohol nebo jiné drogy. Sourozenci 

problémového dítěte jsou více ohroženi, problémem v rodině trpí a Vaši péči a Váš zájem 

potřebují.  

 Nezanedbávejte bezpečnost dalších lidí v domácnosti, zejména malých dětí. Člověk pod 

vlivem alkoholu nebo drog jim může být velmi nebezpečný, i když by jim za normálních 

okolností neublížil. Je také třeba myslet na to, aby se drogami, které dospívající domů 

přinesl, neotrávil další sourozenec.  

 Nefinancujte zneužívání drog a neusnadňujte ho. S tím souvisí i to, aby rodina 

zabezpečila cenné předměty a nenechala se okrádat. Krádež nemusí uskutečnit samotné dítě, 

ale jeho "kamarádi", kterým dluží za drogy. Jestliže začalo dítě zneužívat pervitin nebo 

opiáty bývá otázkou času, kdy se začnou ztrácet peníz a cenné předměty. Nejde tu jen o 

majetek, ale také o okolnost, že ukradený majetek slouží špatné věci - totiž rozvoji 

závislosti. Argument, že by si dítě opatřilo prostředky jinak, např. prostitucí nebo krádežemi, 

neobstojí. Pokud bude závislost pokračovat, je pravděpodobné, že k tomu dojde stejně.  

 Nedejte se vydírat. Vyhrožování fetováním, útěkem, prostitucí nebo sebevraždou je častým 

a oblíbeným způsobem vydírání rodičů. Ano, všechna tato rizika u závislých na drogách 

existují. Tím, že rodiče pod jejich tlakem ustupují, ovšem riziko nesnižují, ale zvyšují.  

 Nevyhrožujte něčím, co nemůžete nebo nechcete splnit.  

 Vyhněte se fyzickému násilí. Fyzické násilí většinou nevede k cíli. Často jen živí v dítěti 

pocit ukřivděnosti, vede k sabotování snah rodičů a k útěkům.  

 Nejednejte chaoticky a impulzivně.  

 Nevěřte tvrzení, že má dospívající drogy pod kontrolou, případně, že snižuje dávky a že 

drogu brzy vysadí. Buďte připraveni na to, že dříve či později pravděpodobně přijde krize. 

Využijte ji a trvejte na změně životního stylu, případně na nějaké skutečně účinné formě 

léčby, jestliže není dospívající schopen zvládnout problém sám.  

 Do nekonečna neustupujte. Požadavek, aby lidé, kteří berou drogy, do vašeho bytu 

nechodili, je rozumný.  

 Nedělejte zbytečně "dusno". Parta a nevhodní přátelé by se tím stávali pro dítě ještě 

přitažlivější.  

 Nezabouchněte dveře navždy. I když dítě odejde, je dobré být připraven mu pomoci, 

pokud přijme určité podmínky.  

 Neztrácejte naději. Vaším tichým spojencem je přirozený proces zrání. I hrozivý problém 
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se mnohdy podaří úspěšně zvládnout 

Vyhodnocení školní preventivní strategie 

O programu a strategii metodik prevence povede průběžné záznamy, s jejichž výsledky bude 

pravidelně seznamovat vedení školy, ostatní pedagogické pracovníky a rodiče žáků. V červnu 

proběhne i vyhodnocení výše uvedených aktivit. 

Vyhodnocení se týká věcné podstaty realizace jednotlivých akcí a aktivit, dává přehled  

o počtech účastníků, finančních nákladech, schopnosti realizovat jednotlivé programy apod. 

 

Vyhodnocení výsledků uskutečňovaného procesu změn 

 zhodnocení psychosociálního klimatu ve škole, kázně a případně i prospěchu žáků 

 zhodnocení posunu v postojích a hodnotových systémech dětí 

 zhodnocení výskytu rizikového chování ve škole 

 

Rozšiřující informace, konkrétní postupy práce a cíle na školní rok jsou rozpracovány 

v Minimálním preventivním programu školy. 

 

V Načeradci 27. 8. 2019 

Projednáno na pedagogické radě 28. 8. 2019   

Účinnost od 1. 9. 2019 

 

Vypracovala: Mgr. Marie Fišerová 

  

 

 

 

 


