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1 ÚVOD 
Krizový plán školy je sestaven na základě metodických doporučení a metodických pokynů 

v oblasti primární prevence rizikového chování schválených vedením Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy. Cílem krizového plánu školy je sestavit závazný postup pro všechny 
pracovníky školy v případě podezření či výskytu sociálně patologických jevů mezi žáky. 
Krizový plán obsahuje postupy pro řešení krizových situací, nikoli však charakteristiky 
jednotlivých sociálně patologických jevů. Základem pro jeho zpracování jsou dokumenty, které 
také slouží k hlubšímu prostudování pro všechny pedagogické pracovníky školy1: 

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

 Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany mezi žáky škol a školských 
zařízení č. j. 21149/2016 

Jednotlivé kapitoly plánu obsahují výňatky ze školního řádu a školní předpisy.  
S krizovým plánem jsou seznámeni všichni pracovníci školy a je k dispozici u ředitele školy a 
u školního metodika prevence.  

V rámci prevence sociálně patologických jevů je potřeba věnovat zvýšenou pozornost na 
jakékoliv změny chování či prospěchu skupin i jednotlivce. Při zjištění jakýkoliv projevů 
rizikového chování jednotlivce postupujeme: 

 Promluvit sis s ním v bezpečném a chráněném prostředí a pokusit se zjistit 
příčinu změny. 

 Informovat třídního učitele, ředitele školy, výchovného poradce a metodika 
prevence o zjištěných poznatcích. 

Při zjištění projevů rizikového chování skupiny postupujeme: 

 Informovat třídního učitele, ředitele školy, výchovného poradce a metodika 
prevence o zjištěných poznatcích. 

 Celou situaci projedná třídní učitel na třídnických hodinách mimo výuku 
s pomocí výchovného poradce nebo školního metodika prevence. 

Třídní učitel následně informuje o zjištěném stavu zákonné zástupce žáků a nabídne jim 
formu řešení, pomoc při řešení, poradenská zařízení apod.  

Rodiče žáků jsou učiteli pravidelně informováni o prospěchu jednotlivých předmětů a o 
chování v i mimo vyučování. Všichni rodiče mají právo žádat vysvětlení a objasnění hodnocení 

                                                           
1 Tyto dokumenty jsou volně ke stažení na stránkách https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-

programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny.  
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a postupů řešení, mají možnost obrátit se na ředitele školy a požadovat opětovné prošetření 
dané situace.  

2 KRIZOVÉ OBLASTI 

2.1 Záškoláctví  
 

Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka do tří 
kalendářních dnů. V případě, že žák odchází během vyučování nebo před odpolední výukou 
domů, k lékaři apod. je vyžadována omluvenka před odchodem žáka. V případě náhlé 
nevolnosti žák odchází ze školy pouze v doprovodu zákonného zástupce (případně v doprovodu 
osoby stanovené zákonným zástupcem). Omluvenky z výuky zadává zákonný zástupce žáka 
prostřednictvím elektronické žákovské knížky EduPage třídnímu učiteli.  
 Při dlouhodobé absenci žáka (např. v případě rodinné rekreace) požaduje škola předem 
podanou žádost o uvolnění z výuky.  
 
Doporučené řešení při zjištění záškoláctví: 

1) První kontakt se zákonným zástupcem při neomluvené absenci žáka. 

2) Vyčkat do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. 

3) Upomenout zákonného zástupce žáka k doložení důvodu nepřítomnosti vhodným způsobem. 

4) Kontaktovat metodika prevence a výchovného poradce. 

5) Učinit záznam, který bude obsahovat – datum nepřítomnosti, datum nástupu žáka do školy, 
datum a text upomínky – písemně/elektronicky jako WORD dokument. 

6) Neformální rozhovor třídního učitele se žákem a zákonným zástupcem a učinit záznam 
z jednání, kde bude uveden předmět jednání a postup řešení.  
 
7) Výchovná komise - kontaktovat zákonného zástupce žáka, následuje pozvánka (telefonicky, 
EduPage) k osobnímu setkání zákonných zástupců s třídním učitelem, metodikem prevence, 
výchovným poradcem,… Z tohoto setkání je opět učiněn zápis.  
 
8) Výchovná komise - nedaří – li se kontaktovat zákonného zástupce žáka, následuje PÍSEMNÁ 
(doporučený dopis) pozvánka k osobnímu setkání zákonných zástupců s třídním učitelem, 
metodikem prevence, výchovným poradcem,… Z tohoto setkání je opět učiněn zápis.  
 
8) Pokud ani přes veškerou podporu nedojde k odstranění rizikového chování žáka je rodina 
indikována pro spolupráci s další stranou, která má k řešení dané situace potřebné nástroje 
(odborné či právně vymahatelné) - OSPOD, Policie ČR apod. 
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2.2 Nekázeň 
 

Dle školního řádu jsou všichni žáci povinni docházet do školy a řádně se vzdělávat, 

dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy, plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v 

souladu s právními předpisy a školním řádem, ve škole i na akcích školy vystupovat slušně a 

ohleduplně, nepoškozovat majetek školy a spolužáků, informovat školu o změně zdravotní 

způsobilosti a o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít 

vliv na průběh vzdělávání. 

 
Doporučené řešení při nekázni: 

1) Informovat zákonné zástupce, důvod nekázně lze také zjistit formou neformálního rozhovoru 
se žákem, z tohoto rozhovoru udělat zápis z jednání se žákem. 

2) Kontaktovat metodika prevence a výchovného poradce. 

3) Pozvat zákonné zástupce žáků k formálnímu, či neformálnímu jednání (viz výše), a to 
s ohledem na závažnost nekázně. Z toho jednání učinit zápis.  
 
4) Podle závažnosti a druhu nekázně lze řešit pomocí kázeňských opatření – napomenutí 

třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy a snížená známka z chování.  

5) Při přetrvávajících problémech je rodina indikována pro spolupráci s další stranou, která má 
k řešení dané situace potřebné nástroje (odborné či právně vymahatelné) - OSPOD, Policie ČR 
apod. 
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2.3 Krádeže a vandalismus 

 Krádeže jsou protiprávním jednáním. Škola má povinnost takové jednání ohlásit 
orgánům činným v trestním řízení, případně může doporučit poškozenému či jeho zákonným 
zástupcům, aby takto učinil. Žákům a jejich zákonným zástupcům není doporučeno nosit do 
budovy školy větší obnosy peněz či cenné věci, případně mohou požádat o uložení peněz a věcí 
třídního učitele do trezoru školy.   

 V případě vandalismu je každý žák zodpovědný za vzniklé škody, které způsobil 
úmyslně i z nedbalosti. Zákonní zástupci žáka jsou povinni buď vzniklou škodu na svoje 
náklady opravit (případně zakoupit věc novou), nebo opravu (náhradu) vzniklé škody uhradit.  

Doporučené řešení při zjištění krádeží: 

1) Informovat ředitele školy. Každý, kdo se dopustí krádeže na školní půdě, by měl mít možnost 

pohovořit si o svém jednání s ředitelem nebo ředitelkou školy. 

2) Informovat výchovného poradce a metodika prevence.  

3) Informovat zákonné zástupce poškozeného i zloděje.  

4) Pečlivě se zabývat příčinami, které mohou být polehčující okolností (dítě je ke krádeži 

donuceno někým jiným, z koho má strach). Někdy se může jednat i o formu kompulzivního 

chování, kterou je nutné řešit v rámci odborné péče. 

5) Náprava vztahu mezi poškozeným a zlodějem – trvejte na tom, aby zloděj věc vrátil přímo 

poškozenému, omluvil se a nabídnul za své chování nějakou kompenzaci. 

6) Informovat Policii ČR v případě, že se jedná o škodu většího rozsahu (škola/zákonní zástupci 

poškozeného).  

7) Pozvat zákonné zástupce žáků (poškozeného i zloděje) k formálnímu, či neformálnímu 

jednání (viz výše), a to s ohledem na závažnost situace. Z tohoto jednání učinit zápis.  

8) O krádeži a jejím šetření proveďte záznam, ze kterého budou jasně vyplývat všechny důležité 

skutečnosti: kdo – kdy – kde – jak – proč – čím….. 

9) Podle závažnosti lze řešit pomocí kázeňských opatření – napomenutí třídního učitele, důtka 
třídního učitele, důtka ředitele školy a snížená známka z chování.  
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Kdy hlásit rodičům? 

Rodičům poškozeného vždy ihned, rodičům zloděje rovněž vždy, nicméně mělo by 
tomu předcházet precizní zjištění příčin. Celá řada dětí krade proto, že je někdo krást poslal a 
oni z něj mají strach. Není to sice o nic menší krádež, ale je to informace, kterou by rodič měl 
vědět také. 

Kdy hlásit policii? 

V případě, kdy je škoda nikoliv nepatrná, nikdo nejeví snahu o nápravu a škola není 
vlastními silami schopná domoci se takové nápravy. Musí se jednat o úmyslné zcizení, 
poškození nebo zničení věci. Hlásíte také tehdy, jestliže o to žádá poškozený nebo poškozená 
nebo jejich zákonní zástupci. Důležité upozornění - Škola a školské zařízení není orgán činný 
v trestním řízení, takže nemůže nic vyšetřovat. Pokusy o „vyšetřování“ ze strany školy, mohou 
nenapravitelně ovlivnit další vyšetřování Policie ČR. 

Kdy hlásit OSPOD? 

V případech, kdy se jedná o opakované jednání a výchovná a další opatření, která zvolila 
škola, neměla žádný účinek. 
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Doporučené řešení při zjištění vandalismu: 

1) Odhalit viníka. 

2) Informovat ředitele školy, výchovného poradce a metodika prevence. 

3) Informovat zákonné zástupce viníka.  

2) Pozvat zákonné zástupce žáků k formálnímu, či neformálnímu jednání (viz výše), a to 

s ohledem na závažnost situace. Z tohoto jednání učinit zápis.  

3) O vandalismu a jeho šetření provést záznam, ze kterého budou jasně vyplývat všechny 

důležité skutečnosti: kdo – kdy – kde – jak – proč – čím….. 

4) Podle závažnosti lze řešit pomocí kázeňských opatření – napomenutí třídního učitele, důtka 
třídního učitele, důtka ředitele školy a snížená známka z chování.  

5) V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o 
náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou. 

 

 
Kdy hlásit rodičům? 
           Vždy.   
 
Kdy hlásit policii? 

Pokud nedojde ke smíru – náhrada vzniklé škody, ohlásit věc Policii ČR (do 5 000 Kč 
řešeno jako přestupek, nad 5 000 Kč řešeno jako trestný čin). 
 
Kdy hlásit OSPOD? 

Při odmítnutí spolupráce rodičů, zákonných zástupců nebo při opakovaném vandalismu 
vyrozumět OSPOD (obecní úřad). 

Při každém vandalskému činu podávat vždy objektivní informace pedagogickému 
sboru, vychovatelům, žákům a rodičům, aby bylo zamezeno „informačnímu šumu“ a 
překrucování stavu věci; při opakovaném vandalismu stejným žákem oslovit pedagogicko-
psychologické poradenství nebo střediska výchovné péče (souhlas rodičů, zákonných zástupců, 
u nezletilých i zletilých žáků).      
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2.5 Omamné látky 
 Všem osobám je v prostorách školy přísně zakázáno konzumovat či manipulovat 
s omamnými látkami. Výjimkou jsou návykové látky, které jsou užívány v rámci léčebného 
procesu, který byl stanoven lékařem. 

Doporučené řešení při zjištění užití omamných látek ve škole: 

1) Odebrat látku a zabránit v další konzumaci.  

2) Posoudit podle stavu žáka, zda je v nebezpečí. V případě, že je žák ohrožen na životě, 
informovat zdravotníka a poskytnout žákovi nezbytnou moc. Následně zavolat službu první 
pomoci.  

3) Pokud žák není ohrožen na životě, informovat vedení školy, výchovného poradce a metodika 
prevence. 

4) Bez ohledu na to, zda žák je, nebo není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole, je, nebo není 
schopen pokračovat ve výuce, informovat zákonné zástupce.  

5) Výchovná komise - pozvat zákonné zástupce žáka k formálnímu jednání (viz výše). Z tohoto 
jednání učinit zápis.  

6) Informovat orgán sociálně - právní ochrany dítěte. 

7) Distribuce a držení omamných látek je v České republice považováno za protiprávní jednání, 
proto je nutné vždy informovat Policii ČR.  

Doporučené řešení při nálezu omamných látek ve škole: 

1) Informovat vedení školy. 

2) Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vložit látku do obálky, napsat datum, čas a místo 
nálezu. Obálku přelepit, opatřit razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního 
trezoru.  

3) Informovat o nálezu Policii ČR. 

Doporučené řešení při nálezu omamných látek u žáka: 

1) – 6) Postupovat stejně jako při konzumaci omamných látek. 

7) O nálezu sepsat stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo 

a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku 

odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a 

rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy a  její/jeho zástupce.  
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Doporučené řešení při podezření držení omamné látky: 

 Je zcela v rukou Policie ČR. 

1) Izolovat žáka od ostatních. 

2) Přivolat Policii ČR.  
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2.6 Alkohol 
Všem osobám je v prostorách školy přísně zakázáno konzumovat či manipulovat 

s alkoholem.  

Doporučené řešení při zjištění užití alkoholu ve škole: 

1) Odebrat alkohol a zabránit v další konzumaci.  

2) Posoudit podle stavu žáka, zda je v nebezpečí. V případě, že je žák ohrožen na životě, 
informovat zdravotníka a poskytnout žákovi nezbytnou moc. Následně zavolat službu první 
pomoci.  

3) Pokud žák není ohrožen na životě, informovat vedení školy, výchovného poradce a metodika 
prevence. 

4) Bez ohledu na to, zda žák je, nebo není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole, je, nebo není 
schopen pokračovat ve výuce, informovat zákonné zástupce.  

5) Výchovná komise - pozvat zákonné zástupce žáků k formálnímu jednání (viz výše). Z tohoto 
jednání učinit zápis.  

6) Informovat orgán sociálně - právní ochrany dítěte. 

 

Doporučené řešení při nálezu alkoholu u žáka: 

1) – 6) Postupovat stejně jako při konzumaci alkoholu. 

7) O nálezu sepsat stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, 

místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který 

alkohol odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. 

Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy a její/jeho zástupce.  

 

Doporučené řešení při nálezu alkoholu ve škole: 

1) Nalezenou tekutinu uložit u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.  

2) Zpracovat stručný záznam o události.  
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2.7 Kouření  
Všem osobám je v prostorách školy přísně zakázáno kouřit, používat elektronické 

cigarety a tabákové výrobky.  

Doporučené řešení při konzumaci tabákových výrobků ve škole: 

1) Zabránit další konzumaci. 

2) Učinit zápis s vyjádřením žáka.  

3) Informovat vedení školy, výchovného poradce a metodika prevence. 

4) Informovat zákonné zástupce žáka.  

5) Výchovná komise - pozvat zákonné zástupce žáků k formálnímu jednání (viz výše). Z toho 
jednání učinit zápis.  
 
7) Lze zvolit adekvátní výchovné opatření – napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, 
důtka ředitele školy, snížená známka z chování.  
 
6) Při přetrvávajících problémech je rodina indikována pro spolupráci s další stranou, která má 
k řešení dané situace potřebné nástroje (odborné či právně vymahatelné) - OSPOD, Policie ČR 
apod. 
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2.8 Rasismus, xenofobie 
 

 Škola v žádném případě nepodporuje jakékoliv rasistické a xenofobní chování. Škola 
žáky učí toleranci vůči původu všech rasových skupin a zprostředkovává demokratické hodnoty 
a principy lidských práv. V rámci hodin dějepisu a občanské výchovy jsou žáci také 
informováni o extremismu a o negativech spojených s minulostí a současností extremismu, 
rasismu, xenofobie a antisemitismu a možnostech sankcí za projevy extremismu a souvisejících 
jevů. 

Doporučené řešení při zjištění rasistického a xenofobního chování: 

1) Zjistit hloubku extremistického přesvědčení či rasistických, xenofobních anebo 
antisemitských postojů u jednotlivců a zjistit jejich případné vazby na extremistickou scénu 
mimo školu. 

2) Je třeba okamžitě a razantně vystoupit proti projevům intolerance mezi žáky. 

3) Informovat výchovného poradce a metodika prevence.  

4) Zjistit rozšíření uvedených postojů v kolektivu, třídě, škole. 

5) Vyvolat diskusi o problémech souvisejících s uvedenými postoji s cílem odhalit jejich 
příčinu. 

6) Pozvat experty k diskusi s žáky/studenty. 

7) Informovat rodiče v případě zjištění uvedených hlouběji zakotvených postojů a nabídnout 
jim spolupráci. 

8) V případě závažných projevů (především násilných) informovat bezpečnostní složky 
(Policii ČR).   
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2.9 Poruchy příjmu potravy 
 

O rizikách poruch příjmu potravy jsou všichni žáci informováni v hodinách tělesné 
výchovy a prostřednictvím výchovy ke zdraví v rámci rodinné výchovy.  

Doporučené řešení při zjištění projevů poruch příjmu potravy: 

1) Informovat třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence a následně třídní učitel 
informuje rodiče. 

2) Rodiče informujeme vždy, když dítě výrazně zhubne, opakovaně bylo přistiženo, že zvrací 
(stačí informace od vrstevníků).  

3) Pokud rodiče odmítají řešit situaci, je nutné se spojit s pediatrem, popř. OSPOD (možnosti a 
limity pedagoga).  

4) Doporučit nebo zprostředkovat kontakt s lékařem nebo psychologem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2.10 Týrání a zneužívání dětí, syndrom CAN  

 

Pokud se objeví jakýkoli signál, že by dítě mohlo být týráno či zneužíváno, pokusit se 

zajistit výpovědi případných svědků, pokud žádní nejsou nebo jsou nevěrohodní, okamžitě 

kontaktovat příslušné orgány – OSPOD. Není nutný předchozí kontakt s rodiči, vždy je na 

prvním místě ochrana bezpečí dítěte. Je nezbytné postupovat velmi opatrně a citlivě s ohledem 

na závažnost podezření. 

 
 
Doporučené řešení při zjištění či podezření z fyzického i psychického týrání a zneužívání 

a syndromu CAN: 

 
1) Informovat ředitele školy, výchovného poradce a metodika prevence.  

 

2) Promluvit si se žákem. Rozhovor by měl udělat pedagog, kterému žák důvěřuje. Nenutit dítě 

mluvit. Učitel by měl žákovi naslouchat, věřit mu a zprostředkovat možnosti řešení. Z toho jednání 

učiní zápis.  

3) Pozvat zákonné zástupce žáků k formálnímu jednání (viz výše). Z toho jednání učinit zápis. 

– tento a následné kroky lze vynechat. Vyšetření je vhodné přenechat odborníkům, kteří zjistí, 

zda se jedná o důvodné podezření.  

 

4) V kontaktu s rodiči by měl učitel postupovat maximálně opatrně, nevyslovovat žádné dohady ani 

obvinění. Rodičům pouze sdělí důvod obav o dítě, ale měl by se při tom vyhnout odkazům na 

sdělení samotného dítěte.  

5) V případě, že je podezření pravdivé a dítě je v rodině skutečně ohroženo, je pravděpodobné, že 

budou rodiče reagovat agresivně a zaujmou obrannou pozici ještě dříve, než je podezření zcela 

vysloveno.  

6) Pokud má pedagog podezření, že se násilí netýká jen dítěte, ale i jednoho z rodičů, je vhodné s 

ním hovořit také o samotě bez potenciálního pachatele domácího násilí.  

7) V případě, že se dítě stalo obětí zneužívání mimo rodinu, budou rodiče pravděpodobně reagovat 

odlišně. Budou spolupracovat a uvítají jakékoli aktivity zaměřené na prokázání zneužívání, 
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ubližování a ochranu dítěte. Zjištění, že bylo jejich dítě fyzicky týráno, sexuálně zneužito je pro 

rodiče obrovský šok. Mohou prožívat návaly hněvu a agresivity spolu s pocity viny a selhání. V 

této situaci je vhodné jim doporučit návštěvu psychologa, jehož terapeutická první pomoc a péče je 

pro ně stejně důležitá, jako pro jejich dítě. 
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2.11 Šikana 
Škola v žádném případě netoleruje jakékoliv formy šikany. Ve školním řádě je 

definováno, jak se žáci mají chovat k pedagogům i všem pracovníkům školy a ke svým 

spolužákům. Např.: Žák školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem 

zaměstnancům školy i spolužákům. Nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Používání výrazů 

jako „Děkuji“, „Prosím“, „Dovolte“ apod. je samozřejmostí. Žáci mluví takovým jazykem, 

který neobsahuje urážlivé, sprosté a neuctivé výrazy. Žák je povinen respektovat práva 

spolužáků a zaměstnanců školy, které nesmí v jejich právech omezovat. Vyjadřuje-li žák své 

mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem. 

Doporučený postup při zjištění šikany:  
 
a) Vyšetřování počáteční šikany:  
 
1) Oznámit své podezření vedení školy, školnímu metodikovi prevence, výchovnému poradci, 

konzultovat další postup, dohodnout se, kdo povede vyšetřování.  

2) Odhadnout stadium a formu šikany. 2 

 

4) Vyslechnout (mezi čtyřma očima) co nejvíce nezaujatých svědků – spolužáků, těch, co na 

šikanu upozornili, důležité věci si zapisovat, je zejména důležité získat odpovědi na následující 

otázky:  

 

Kdo je obětí, popřípadě kolik obětí je?  

Kdo je agresorem, kolik agresorů je. Kdo z nich je iniciátor, kdo aktivní účastník 

šikanování a kdo je obětí i agresorem?  

Co, kdy, kde, a jak dělali agresoři obětem?  

K jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo?  

Jak dlouho šikana trvá?  

 

5) Pozvat zákonné zástupce oběti k formálnímu, či neformálnímu jednání, a to s ohledem na 

závažnost situace (viz výše). Z toho jednání učinit zápis. Poprosit je o pomoc a spolupráci.  

6) Teprve nyní vyslechnout oběť, citlivě, diskrétně, zaručit bezpečí a důvěrnost informací, vše 

zapisovat, tento pohovor musí provádět osoba, které oběť důvěřuje. Učinit záznam z jednání. 

                                                           
2 Metodická příloha č. 6. 
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7) Zajištění ochrany oběti.  

8) Vyslechnout agresory – překvapivě, znemožnit domluvu, soustředit se na rozpory ve 

výpovědích agresorů, vytipovat nejslabší článek vyřešení. Nikdy nekonfrontovat oběti a 

agresory!  

9) Svolat výchovnou komisi s vedením školy, výchovným poradcem, třídním učitelem, školním 

metodikem prevence. Ta na základě shromážděných informací posoudí, zde se jedná o šikanu 

a jaký je stupeň její závažnosti, navrhne další postup vůči obětem, agresorům i třídě jako celku. 

Potrestání agresorů je individuální, závisí na věku, intenzitě šikany a na tom, zda se jedná o 

první případ či recidivu.  

10) Individuálně pozvat rodiče agresorů. Seznámit je se situací, sdělit jim navrhovaná opatření 

(zdůraznit možnost nápravy) a požádat je o spolupráci. Pokud odmítají, zvážit oznámení na 

Policii ČR.  

11) Individuálně pozvat rodiče obětí šikany. Seznámit je se situací, domluvit se na opatřeních 

(terapie, osobnostní výcvik…).  

12) Rozebrat situaci ve třídě (vynechat citlivé detaily), vysvětlit nebezpečí a důsledky šikany, 

oznámit potrestání viníků. Třídu i nadále pozorně sledovat.  

 

b) Scénář vyšetřování pokročilé šikany  

1) Záchrana oběti.  

2) Domluva s pedagogy na spolupráci při vyšetřování. 

3) Zabránění domluvě agresorů.  

4) Podpora oběti.  

5) Nahlášení policii, případně jiným orgánům.  

6) Zprostředkování péče PPP či psychiatra pro oběť.  

 

c) Výchovná opatření a další opatření po vyšetření šikany  

1) Svolat poradu a s ostatními pedagogy prodiskutovat vzniklou situaci. 

2) Seznámit s výsledky jednání učitelský sbor a zapojit ostatní pedagogy do dalších forem 

ošetření třídy – zvýšený dohled, monitoring třídy apod.  
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3) Svolat třídní schůzky a informovat zákonné zástupce o postizích a dalších formách ošetření 

třídy – zvýšený dozor, další práce s třídou – programy PPP, SVP, práce s pravidly třídy, 

monitoring třídy apod.  

 

Doporučený postup při zjištění kyberšikany: 

Postup obdobný jako u vyšetřování šikany (viz výše). 

1) Zajistit ochranu oběti.  

2) Informovat školního metodika prevence či výchovného poradce.  

3) Informovat vedení školy.  

4) Zajistit důkazy s podporou IT kolegy.  

5) Vyšetřit všechny souvislosti.  

6) Provést zápis.  

7) Informovat zákonné zástupce.  

8) Spolupracovat s Policií ČR, IT expertem, OSPODem  

9) Vyvodit sankce.  
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3 DŮLEŽITÉ KONTAKTNÍ ÚDAJE  
 

Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Kolompárová, lenka.kolomparova@zsdoubrava.cz 

Výchovný poradce: Mgr, Kristina Sýkorová, kristina.sykorova@zsdoubrava.cz 

jméno, příjmení obvod pro výkon agendy Č. telefon, e-mail 
 

Petra BILÍKOVÁ 
Metodik náhradní 

rodinné péče 

 
Nepříbuzenská  pěstounská                     
a poručenská péče, žadatelé o 
pěstounskou péči, pěstounskou 
péči na přechodnou dobu, 
adopci  .    
Pěstounská péče na přechodnou 
dobu. 
 

 
202 

 
596 581 462 
petra.bilikova@muor.cz 

 
Bc. Denisa 

HOLOŠOVÁ  
Sociálně-právní ochrana 

dětí 
 

 
Orlová-Lutyně:                                     
ul. Na Stuchlíkovci 693-699 
Orlová-Město  
Orlová-Lazy 
AD Hannah 
 

 
104 

 
596 581 465 
denisa.holosova@muor.c
z 
 
 

 
Bc. Kateřina 

KULOVÁ  
Specialista syndrom 

CAN 
Sociální kuratela pro 

děti a mládež 

 
Orlová-Lutyně:  
ul. Adamusova 
Orlová - Poruba 
Doubrava 
Petřvald 
 
 

 
105 

 
596 581 463 
katerina.kulova@muor.c
z 
 

 
Mgr. Kateřina 
SORDYLOVÁ 

Specialista syndrom 
CAN 

Sociálně-právní ochrana 
dětí 

 

Orlová-Lutyně, č.p. 800-899, 
1000-1052, 1370, 1390 , 
rodinné domky 
 
 

 
105 

 
596 581 463 
katerina.sordylova@muo
r.cz 
 
 

 
Bc. Sandra 

KOVÁČOVÁ, DiS. 
Sociálně-právní ochrana 

dětí 

 
Orlová-Lutyně, č.p. 1201 – 
1283 
DOZP Benjamín 
 

 
106 

 
596 581 456 
sandra.kovacova@muor.
cz 

Mgr. Monika 
Martinková 

Sociálně – právní 
ochrana dětí 

 

Statutární město Karviná 
Fryštátská 72/1 
733 24 Karviná 
 

C/506 596 387 776 
Monika.Martinkova@kar
vina.cz 
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Mgr. Michaela 
SKŘÍŽALOVÁ 
Oblastní metodik 

prevence 

Pedagogicko-psychologická 
poradna 
Víta Nejedlého 591/4, 734 01 
Karviná 

 597 582 371 
metodik@pppkarvina.cz  
 

 

Důležitá telefonní čísla: 
Linka bezpečí - 116 111 

Linka bezpečí dětí a mládeže – 800 155 555 

Hasičský záchranný sbor – 150 

Zdravotnická záchranná služba – 155 

Policie České republiky – 158 

Městská policie – 156 

Tísňová linka – 112 
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4 POKRYTÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ V ŠVP 
 

4.1 Krádeže, vandalismus, šikana, nekázeň, záškoláctví 
  

RVP ŠVP PŘEDĚMĚT A ROČNÍK 
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké 
příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a 
vztahy mezi nimi, projevuje 
toleranci k přirozeným 
odlišnostem spolužáků i 
jiných lidí, jejich přednostem 
i nedostatkům 
 

- seznamuje se s 
příbuzenskými vztahy v 
rodině 
- zná role jednotlivých 
rodinných příslušníků a 
vztahy mezi nimi, pochopí 
význam rodinné pohody 

Prvouka 2 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké 
příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a 
vztahy mezi nimi, projevuje 
toleranci k přirozeným 
odlišnostem spolužáků i 
jiných lidí, jejich přednostem 
i nedostatkům 
 

- rozlišuje širší příbuzenské 
vztahy, pojmenuje základní 
povinnosti členů rodiny, 
chová se vhodně ke všem 
členům rodiny, ovládá 
pravidla slušného chování a 
chápe jejich potřebu 

Prvouka 3 

ČJS-5-2-01 vyjádří na 
základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, 
vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi 
chlapci a dívkami, v rodině, 
v obci (městě) 

- rozumí základním vztahům 
mezi lidmi, dodržuje daná 
pravidla soužití ve škole, v 
rodině a obci 

Vlastivěda 4 

VZ-9-1-01 respektuje přijatá 
pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky 
a přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v 
komunitě 

- zná pravidla soužití ve 
škole, nalézá vhodná řešení 
problémů v kolektivu i 
komunitě 

RV 6 

VZ-9-1-02 vysvětlí role 
členů komunity (rodiny, 
třídy, spolku) a uvede 
příklady pozitivního a 
negativního vlivu na kvalitu 
sociálního klimatu 
(vrstevnická komunita, 
rodinné prostředí) z hlediska 
prospěšnosti zdraví 

- chápe společenskou úlohu a 
důležitost rodiny, vysvětlí 
postavení jednotlivých členů 
rodiny a jiné komunity, 
uvědomuje si sociální vliv 
rodiny a komunity na své 
zdraví 

RV 6 

VÝCHOVA 
DEMOKRATICKÉHO 
OBČANA  

- seznamuje se se systémem 
školství, pravidly ve škole  
PT 

OV 6 
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Občanská společnost a škola, 
Život ve škole 
VO-9-1-03 zdůvodní 
nepřijatelnost vandalského 
chování a aktivně proti němu 
vystupuje 

- uvědomuje si nepřijatelnost 
vandalského chování, 
aktivně vystupuje proti 
vandalismu 

OV 7 

OSOBNOSTNÍ A 
SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace - život mezi 
lidmi  

PT OV7 

VO-9-4-05 přiměřeně 
uplatňuje svá práva včetně 
práv spotřebitele a respektuje 
práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam 
ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem 
občana při zajišťováni 
obrany státu 

- objasní výhody 
demokracie v běžném životě 
občana, 
uplatňuje svá práva ve 
společnosti, rozliší zájmy 
druhých lidí 

OV 7 

VO-9-4-10 rozpozná 
protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede 
jejich příklady 

- rozliší právní a protiprávní 
jednání a chování, které 
ohrožuje duševní a fyzické 
zdraví jeho osoby nebo 
druhých (OČ) 
- dbá na dodržování právních 
a etických norem 

OV 8 

VO-9-4-05 přiměřeně 
uplatňuje svá práva včetně 
práv spotřebitele a respektuje 
práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam 
ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem 
občana při zajišťováni 
obrany státu 

- rozumí základním pojmům 
z oblasti práva 

OV 8 

VO-9-4-09 rozlišuje a 
porovnává úkoly orgánů 
právní ochrany občanů, 
uvede příklady jejich činnosti 
a spolupráce při postihování 
trestných činů 

- vysvětlí, proč je každý 
občan povinen dodržovat 
právní řád, respektuje 
základní právní normy 
našeho státu 

OV 9 

VO-9-4-10 rozpozná 
protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede 
jejich příklady 

- uvede příklady postihů, 
které může použít náš právní 
řád 

OV 9 
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4.2 Omamné látky, alkohol, tabák 
 

RVP ŠVP PŘEDMĚT A ROČNÍK 
ČJS-5-5-05 předvede v 
modelových situacích 
osvojené 
jednoduché způsoby 
odmítání návykových látek 

uvědomuje si škodlivost 
kouření, užívání drog a 
alkoholu, gamblerství (hrací 
automaty), počítačů, 
dokáže je odmítnout 

PŘV 5 

CH-9-7-03 orientuje se v 
přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech 
na životní prostředí a 
zdraví člověka 

- jmenuje zástupce 
významných plastů a jejich 
vlastnosti, 
zhodnotí význam plastů z 
hlediska praktického využití 
člověkem a dopady jejich 
využívání na životní 
prostředí, popíše bezpečné a k 
životnímu prostředí šetrné 
zacházení s mycími a 
čisticími prostředky v 
domácnosti, popíše vliv 
mycích a čisticích prostředků 
na životní prostředí, jmenuje 
skupiny běžně dostupných 
léčiv a způsoby jejich použití, 
porozumí základním 
instrukcím uvedeným 
v příbalových letácích léčiv, 
uvede příklady zákonně i 
nezákonně prodávaných 
omamných a návykových 
látek, popíše příklady 
následků účinků nadměrné 
konzumace drog (včetně 
kouření a požívání alkoholu) 
na lidský organismus, uvede 
zástupce látek, které 
nejčastěji znečišťují ovzduší, 
vodu a půdu, popíše zásady 
chování při nadměrném 
znečištění 
ovzduší, vody a půdy 

CH 9 

VZ-9-1-13 uvádí do 
souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika 
spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní 
perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené 
sociální dovednosti a modely 

- diskutuje o svém 
eventuálním setkání 
s návykovými látkami, 
navrhuje možnosti 
předcházení závislostem, 
diskutuje o společenském 
dopadu závislostí, dokáže 

RV 9 
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chování při kontaktu se 
sociálně patologickými jevy 
ve škole i mimo ni; v případě 
potřeby vyhledá odbornou 
pomoc sobě nebo druhým 

vyhledat centra pomoci 
drogově závislým 

TV-9-1-04 odmítá drogy a 
jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní 
etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o 
znečištění 
ovzduší 

- zná pojem droga, doping a 
zná druhy některých 
škodlivých látek, uvědomuje 
si, že užívání drog má 
negativní dopad na lidské 
zdraví 

TV 6, 7, 8, 9 
 

CH-9-6-03 rozliší vybrané 
deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a 
použití 

- zhodnotí rizika konzumace 
alkoholu z hlediska zdraví 
člověka – definuje 
karbonylové sloučeniny, 
třídí karbonylové sloučeniny 
podle charakteristické 
skupiny na aldehydy a 
ketony, vytvoří vzorce 
základních karbonylových 
sloučenin, uvede 
charakteristické vlastnosti a 
využití významných 
karbonylových sloučenin 

CH 9 

 

4.3 Rasismus, xenofobie 
 

RVP ŠVP PŘEDMĚT A ROČNÍK 
MULTIKULTURNÍ 
VÝCHOVA  
Multikulturalita 

PT Prvouka 3  

ČJS-5-2-02 rozlišuje 
základní rozdíly mezi lidmi, 
obhájí a odůvodní své 
názory, připustí svůj omyl a 
dohodne se na společném 
postupu řešení 

- prohlubuje si poznatky o 
mezilidských vztazích a 
vzájemné komunikaci 

Vlastivěda 4 

OSOBNOSTNÍ A 
SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Poznávání lidí – lidé kolem 
nás 

PT Vlastivěda 4 

MULTIKULTURNÍ 
VÝCHOVA  
Etnický původ  

 PT Přírodověda 5 

VO-9-1-09 rozpoznává 
netolerantní, rasistické, 

respektuje kulturní 
zvláštnosti i odlišné názory, 

OV 6 
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xenofobní a extremistické 
projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti 
všem projevům lidské 
nesnášenlivosti 

zájmy, způsoby chování a 
myšlení lidí, rozpoznává 
některé projevy lidské 
nesnášenlivosti, zná základní 
lidská práva, zejména práva 
dětí, popíše pojem konflikt 
ve společnosti a nastíní 
možné způsoby řešení 
konfliktů mezi lidmi 

OSOBNOSTNÍ A 
SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Mezilidské vztahy - život 
mezi lidmi 

PT OV 7 

MULTIKULTURNÍ 
VÝCHOVA  
 Kulturní diference - člověk 
a kultura 

PT OV 7 

MULTIKULTURNÍ 
VÝCHOVA  
Lidské vztahy – život mezi 
lidmi 

PT OV 7 

VO-9-1-08 objasní potřebu 
tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní 
zvláštnosti i odlišné názory, 
zájmy, způsoby chování a 
myšlení lidí, zaujímá 
tolerantní postoje k 
menšinám 

- rozpoznává netolerantní, 
rasistické, xenofobní a 
extremistické projevy v 
chování lidí a zaujímá 
aktivní 
postoj proti všem projevům 
lidské nesnášenlivost 

OV 7 

D-9-7-04 na příkladech 
vyloží antisemitismus, 
rasismus a jejich 
nepřijatelnost z hlediska 
lidských práv 

- uvědomí si nesnášenlivost 
vůči vybraným 
společenským skupinám, 
seznámí se s pojmy fašismus, 
rasismus a antisemitismus 

D 9 

Z-9-4-06 lokalizuje na 
mapách jednotlivých 
světadílů hlavní aktuální 
geopolitické změny a 
politické problémy v 
konkrétních světových 
regionech 

- uvádí příklady různé míry 
demokracie ve světě a 
lokalizuje aktuální příklady 
politických, národnostních a 
náboženských konfliktů ve 
světě 

Z 9 

 

4.4. Poruchy příjmu potravy 
 

RVP ŠVP PŘEDMĚT A ROČNÍK 
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní 
hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky 

- prohlubuje znalosti o lidském 
těle, seznamuje se zásadami 
zdravého života, osvojuje si 

Prvouka 3 
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s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle; 
projevuje vhodným chováním 
a činnostmi vztah ke zdraví 
 

základy výživy pro zdravý růst 
a vývoj, uvědomuje si význam 
péče o zdraví 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní 
hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky 
s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle; 
projevuje vhodným chováním 
a činnostmi vztah ke zdraví 

- dodržuje režim dne, 
stravovací a pitný režim, 
dodržuje hygienické návyky, 
rozpozná základní části 
lidského těla 

Prvouka 1 

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní 
názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu 
vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí 

- chápe podstatu zdravého 
stravování, v rámci svého 
stravování uplatňuje zdravé 
stravovací návyky 

OV 6 

VZ-9-1-07 dává do souvislostí 
složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem 
civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje 
zdravé stravovací návyky 

- diskutuje o problematice 
vlivu zdravé výživy na zdraví 
člověka 

OV 6 

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené 
preventivní způsoby 
rozhodování, chování a 
jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, 
civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se 
zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc 

- dává do souvislosti projevy 
nemocí a způsob chování v 
běžném životě, ví, kde 
vyhledat odbornou lékařskou 
pomoc, uvádí rozdíly v 
hodnotovém žebříčku 
zdravého a nemocného 
člověka, dává do souvislostí 
skladbu stravy a způsob 
stravování s rozvojem 
civilizačních chorob 

RV 8 

 

4.5 Týrání a zneužívání dětí  
  

RVP ŠVP PŘEDMĚT A ROČNÍK 
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké 
příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a 
vztahy mezi nimi, projevuje 
toleranci k přirozeným 
odlišnostem spolužáků i 
jiných lidí, jejich přednostem 
i nedostatkům 

rozlišuje blízké příbuzenské 
vztahy, seznámí se s 
pojmem rodinná oslava 
(narozeniny, 
svátek v rodině), aplikuje 
zásady správného chování v 
rodině 

Prvouka 1 
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VZ-9-1-04 posoudí různé 
způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za 
vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich 
osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory 
zdraví 

- chápe odpovědnost 
chování na vlastní zdraví i 
zdraví 
ostatních 

OV 6 

VO-9-4-05 přiměřeně 
uplatňuje svá práva včetně 
práv spotřebitele a respektuje 
práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí 
význam ochrany lidských 
práv a svobod, rozumí 
povinnostem občana při 
zajišťováni obrany státu 

- objasní výhody demokracie 
v běžném životě občana, 
uplatňuje svá práva ve 
společnosti, rozliší zájmy 
druhých lidí 

OV 7 
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5 PŘÍLOHY 
 

Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace 
________________________________________________________ 

Zápis z jednání s žákem 

Jméno žáka/žákyně :  

Třída – ročník :  

 

Obsah jednání:   

 

 

 

 

 

 

Závěry z jednání:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpisy zúčastněných :  
 
Jméno žáka :  …………………………………………………………………………………… 
 
Za školu :1.  …………………………………………………………………………………….. 
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                2. ……………………………………………………………………………………... 
 

Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace 
________________________________________________________ 

 

Zápis z jednání 

 

Jméno žáka/žákyně :  

Třída – ročník :  

 

Obsah jednání :   

 

 

 

Závěry z jednání :  

 

 

 

 

 

Datum: 

Podpisy zúčastněných :  

Zákonný zástupce žáka: ………………………………………………………………………... 

Za školu :  1.  …………………………………………………………………………………… 

                   2. …………………………………………………………………………………… 
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Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace 

___________________________________________________________________________ 

Zápis z výchovné komise 

 

Jméno žáka/žákyně :  

Třída – ročník :  

 

 
Účastníci jednání: zákonní zástupci žáka 
                             
                                  
 
 
Předmět jednání:     
    
       
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
Výchovná opatření:  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Zapsal/a/:  
 
S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí a zavazují se řídit závěry tohoto jednání.   
 
 
Datum:                                                 Podpis zákonných zástupců: 
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Razítko školy:                                                          Podpis zástupce ředitele: 


