Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín,
příspěvková organizace

Školní preventivní strategie na roky 2013 – 2018
Charakteristika školy
Zřizovatelem školy je město Valašské Meziříčí. Je to městská škola, kterou navštěvují
převážně děti z okolního sídliště, někteří jsou i ze vzdálenějších částí města. Mnoho žáků
dojíždí i z okolních obcí.
Škola má kapacitu 560 žáků, stav se pohybuje okolo 450.
Vzdělání probíhá podle Školního vzdělávacího programu – Vyhlídka do života

Platná legislativa:

- Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 v souladu se Strategií prevence rizikového
chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy, Národní
strategií protidrogové politiky, Strategií prevence kriminality – všechny strategie vždy na
příslušná období
- Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a
zařízení č. j. 24 246/2008-6

školských

- Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole a
při prevenci a postihu záškoláctví č. j. 10 194/2002-14
- Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j.
14 423/99-22
- Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
zařízeních
- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. j. 11 691-24.
- zákon č. 379/2005Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
1. Současný stav problematiky
Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek
v realizaci preventivních aktivit, program je nejméně jednou ročně vyhodnocován, sleduje se
účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit. Pro školu je závazný a podléhá
kontrole České školní inspekce.
Nárůst různých projevů rizikového chování nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit
primární prevenci právě v době základní včetně zneužívání návykových látek v populaci
mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Děti patří ke školní
docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice (přiměřeně k věku
žáků), naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni.
Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská
zařízení. Je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného rámcového
vzdělávacího programu, popř. přílohou dosud platných osnov a učebních plánů. Vychází z
omezených časových, personálních a finančních investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu,
jasně definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle, je naplánována tak, aby mohla být řádně
uskutečňována. Přizpůsobuje se kulturním, sociálním či politickým okolnostem i struktuře
školy či specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí, respektuje rozdíly ve školním
prostředí. Oddaluje, brání nebo snižuje výskyt rizikových forem chování, zvyšuje schopnost
žáků a studentů činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí. Má dlouhotrvající výsledky,
pojmenovává problémy z oblasti rizikových forem chování. Pomáhá zejména těm jedincům,
kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin (minoritám, cizincům, pacientům či dětem) při
zajištění jejich lidských práv a povinností. Podporuje zdravý životní styl, tj. harmonickou
rovnováhu tělesných a duševních funkcí s pocitem spokojenosti, chuti do života, tělesného i
duševního blaha (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity).
Poskytuje podněty ke zpracování Minimálního preventivního programu.

Primární prevence je u žáků ve školách a školských zařízeních zaměřená na předcházení
zejména následujícím rizikovým projevům v chování žáků:
- záškoláctví – důslednost při omlouvání absence, zpráva pro rodiče ve školním zpravodaji
- agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové foremy komunikace prostřednictvím
multimedií, násilí vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a
xenofobie, homofobie – interaktivní hodiny ve výuce, proškolení pedagogů
- závislostní chování, užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní
látky), netolismus (závislost na virtuálních drogách- video, televize, počítačové hry), gambling
(počítačové hráčství) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími
s užíváním návykových látek – besedy s odborníky, interaktivní formy práce, proškolení
pedagogů

- rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
- kriminality, delikvence – důslednost ve výchovně vzdělávacím procesu, besedy
s odborníky
- negativní působení sekt, závislosti na politickém a náboženském extremismu – beseda
s odborníky
- spektrum poruch příjmu potravy
- sexuální rizikové chování

Rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:
- ohrožování mravní výchovy mládeže – proškolení pedagogů
- domácí násilí – proškolení pedagogů
- poruch příjmu potravy (mentální anorexie bulimie), beseda s odborníky,
- týrání a zneužívání dětí

Hlavní aktivity strategie
- Odpovědnost za systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v metodikách
preventivní výchovy, v technikách pedagogické preventivní práce, nácviky praktických
psychologických a sociálně psychologických dovedností, techniky rozvíjení osobnosti, metody
vytváření pozitivních vztahů mezi žáky a řešení problémových situací,
- systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu, oblastí
preventivní výchovy do výuky,
- uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny dětí a mládeže,
zaměřeného na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování,
- vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže,
- spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu,
- průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole či školském zařízení z hlediska
rizik výskytu patologických jevů a uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné
zachycení ohrožených dětí a mladistvých,
- diferencované uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených na
jednotlivé rizikové skupiny dětí a mládeže,

- poskytování poradenských služeb a zajišťování poradenských služeb specializovaných
poradenských a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a pedagogy
a) stav školy z hlediska patologických jevů, její zaměření

Vztah učitel – žák
Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit a
bude respektován jeho názor, jeho potřeby. Učitel se zajímá o žáka, podněcuje dialog. Učitel
získává důvěru žáka i prostřednictvím budování vztahu s rodinou, sociálním prostředím žáka.
Při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci s žákem, s rodičem, širší rodinou, ostatními
pedagogy, výchovným poradcem, ad. Na základě dosažení dohody o společných cílech a
postupech dochází k celkové a jednotné podpoře žáka.

Komunikace s rodiči, veřejností
Rodiče mají také možnost navštívit i výuku, často se zapojují do výuky v rámci svých možností
a poznávají tak prostředí školy a lépe tak chápou potřeby svých dětí ve škole.
Rodiče budou o programu informovat především třídní učitelé na třídních schůzkách.
Informovanost bude zaměřena zejména na oblast prevence užívání návykových látek a šikany.
Rodiče každého žáka obdrží informace, které budou obsahovat nezbytná telefonní čísla a
adresy, základní seznam změn chování, které by se mohli u jejich dětí vyskytnout, ale i několik
užitečných rad, jak se zachovat, zjistí-li u svého potomka závislost či stane-li se jejich dítě obětí
šikany. Pokud rodiče projeví zájem, rádi pro ně zajistíme alespoň jeden seminář nebo besedu s
odborníkem. Budeme se snažit zapojit rodiče do programu i tak, že je požádáme, aby se k jeho
průběhu prostřednictvím ankety vyjádřily. Na jejich dotazy a připomínky budeme zpětně
reagovat.

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. Případně je využíváno dalších odborných
institucí (PPP aj.)

Řešení přestupků
Porušování školního řádu, týkajícího se držení, distribuce a užívání návykových látek v
prostorách školy, je klasifikováno jako hrubý přestupek a jsou vyvozeny patřičné sankce. Jsou
sledovány i další rizikové chování - šikana, vandalismus, brutalita, rasismus atd. Při jejich

zjištění jsou navržena cílená opatření. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno
k následujícím opatřením:
1. individuální pohovor se žákem
2. jednání s rodiči i na úrovni výchovné komise
3. doporučení kontaktu s odborníky
4. v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě
5. v případě dealerství oznámení Policii ČR

Zveřejnění informací
Informace budou zveřejňovány na nástěnce umístěné v budově školy. Informace obsahují
důležitá telefonní čísla a 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.

2. Personální zajištění prevence
Výchovný poradce
Výchovný poradce koordinuje společně s metodikem prevence aktivity školy v oblasti
prevence. Aktivně nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Zaměřuje
se na žáky, kteří jsou ohroženi ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými. Učitelé
informují výchovného poradce o případech výskytu agresivního chování ve třídě, signálů o
potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové), náhlém i trvalém neúspěchu v učení, obtížné
komunikaci, konfliktu s rodiči, porušování pravidel soužití ve škole žákem, krádežích ve
třídách. Výchovný poradce navrhuje opatření, navrhuje řediteli školy svolání výchovné komise,
vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o možnostech odborné péče a další
pomoci (adresář sociálních služeb, linku bezpečí, apod.). Jedná se sociálním odborem.
Konzultuje problémy s odbornými pracovišti – SPC, PPP.

Metodik prevence
Metodik prevence spoluvytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci.
Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vniklého problému dává podněty
k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence.
Koordinuje předávání informací o problematice rizikového chování ve škole, dokumentuje
průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu.

Svolává výchovnou komisi, účastní se výchovných komisí a spolupodílí se s třídními učiteli na
zápisech z jednání na výchovných komisích.

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 opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních
schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace.

Ředitel školy.
Sleduje efektivitu prevence rizikového chování. Sleduje problémy v kontextu celé školy a dělá
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,
psychologů apod.

Za problémy v oblasti primární prevence u dětí a mládeže jsou považovány:
1

nechuť pedagogů vyvíjet aktivity, které nepřinášejí okamžitý viditelný výsledek

2

nedostatečné využití stávající legislativy

3

nedostatečná ochrana dětí před alkoholem a pasivním kouřením v rodině a na veřejnosti

4

vysoká společenská tolerance k legálním drogám

5

mobilní telefony, Internet

6

liberalizace drogové politiky

7

absence pocitu zodpovědnosti za vlastní zdraví

8

podceňování primární prevence

9
prevence pouze ve škole, po skončení vyučování nemožnost postihu, nekontrolovatelnost
žáků
10

prevence jen ve školách, absence prevence v rodinách

11

neodbornost pedagogů v dané oblasti (absence právního vědomí)

12

nedostatečné pravomoci školních metodiků prevence

Základní cíle strategie primární prevence rizikového jsou:
-

výchova ke zdravému životnímu stylu

-

rozvoj a podpora sociálních kompetencí

funkční informační systém, funkční systém vzdělávání školních metodiků, vícezdrojové a
víceleté financování projektů primární prevence.

3. Vymezení cílové skupiny
Strategie je zaměřena na všechny žáky 1. - 9. ročníku základní školy, se zvláštním
přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího a 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, speciální pedagog, školní psycholog.
Do systému informování jsou zapojeni všichni rodiče. Zvláštní pozornost je věnována
skupinám rodičů tříd, kde se vyskytly negativní jevy jako šikana, nebo výskyt drog.
Individuální pozornost je pak věnována rodičům žáků, u kterých byl zjištěn výskyt návykových
látek, konzumace alkoholu a kouření, rodičům žáků – agresorů v případech šikany.
4. 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.)
oblast společenskovědní
(proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, jedinec ve vzájemné
interakci se sociálním prostředím apod.)
oblast rodinné a občanské výchovy
(postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti, správná výživa, zdravý vývoj a
příprava na život, 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.)

Postup školy při řešení rizikového chování
ŠIKANA
Šikanou myslíme:
Posmívání, nadávky, urážky, bití, kopání, vydírání, ničení a manipulace s věcmi postiženého,
ponižování apod. konané opakovaně. Je to mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje
cíle a zásady vzdělávání.
Škola musí chránit před násilím, musí klást důraz na budování kamarádských a bezpečných
vztahů nejen mezi žáky, ale i mezi ostatními zaměstnanci školy.
Pedagog je povinen neprodleně zjištěnou šikanu řešit a postiženému pomoci. Pokud tak
neučiní, vystavuje se postihu.

Náznaky šikany:
-

viditelná poranění (modřiny, oděrky apod.)

-

žák se stává samotářem, vyhledává blízkost učitele

-

poničené učební pomůcky

-

zesměšňování ze strany spolužáků, nevhodné poznámky

-

plnění nesmyslných úkolů

-

psychické ubližování (kyberšikana)

Metodické pokyny k řešení šikany:
- Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, mládeže a studentů ve
školách a školských zařízeních, čj. 21291/2010-28
- Zákon č. 561/2004 Sb.,§29
- Trestní zákoník č.40/2009 Sb.
- Zákon o odpovědnosti mládeže…..č.218/2003 Sb.
- Vyhláška č.72/2005 Sb.
- Vyhláška č.116/2011 Sb.

Kontakty:
Sdružení Linka bezpečí (116111), www.linkabezpeci.cz
Poradna webu Minimalizace šikany, www.minimalizacesikany.cz
Internet poradna, www.internetporadna.cz
Poradna E-Bezpečí – poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na
Internetu, www.napisnam.cz

A. Situace, které škola zvládne vlastními silami
Do této skupiny patří počáteční stádia šikanování, 1, a 2. stádium a třídní program pro řešení
zárodečného stádia. Řešíme vše, co by mohlo být šikanou.
Šetření provádí pracovní (preventivní) tým.
Strategie vyšetřování počáteční šikany v pěti krocích:
1.) Rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili a s oběťmi, informovat rodiče oběti.
2.) Nalezení vhodných svědků.
3.) Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace oběti
a agresora).
4.) Zajištění ochrany obětem.
5.) Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.
Výsledky šetření zapíše metodik prevence do sešitu přestupků a sejde se výchovná komise.

Výchovná opatření: výchovná komise navrhne výchovná opatření
Pro nápravu situace je třeba pracovat s celou třídou.
Dále pracovat s agresorem i obětí. V případě potřeby zprostředkovat péči PPP, psychologa,
ŠMP.
Pro potrestání agresorů užít výchovná opatření:
napomenutí třídního učitele
důtka třídního učitele
důtka ředitele školy
snížená známka z chování
přeřazení do jiné třídy
Spolupráce s rodiči:
1. Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanu, je za vyšetření situace zodpovědný
ředitel školy.
2. Při nápravě šikanování bude situace projednaná s rodiči agresora i oběti, vždy odděleně.
Jednání s rodiči budou přítomni: vedení školy, metodik prevence, třídní učitel, výchovný
poradce. Rodiče budou seznámeni se závěry šetření a domluví se na výchovných opatřeních.

Škola volí taktní přístup, všechny informace jsou důvěrné.
3. V případě zájmu rodičů nabídne škola rodičům agresora i oběti odbornou pomoc.
Kontakty jsou k dispozici u ŠMP.
B. Situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se
specializovanými institucemi a policií
Sem patří řešení pokročilé a brutální šikany, např. výbuchu skupinového násilí vůči oběti. Tyto
případy vyžadují následující postupy:
Plán pro pedagogy:
Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti.
Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.
Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.
Pokračující pomoc a podpora oběti.

U tohoto závažného případu šikanování nebo v případě podezření, že šikanování naplnilo
skutkovou podstatu trestného činu, oznámí ředitelka školy skutečnost policii.
Ředitelka školy oznámí orgánu sociální ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a
zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin nebo opakovaně páchá přestupky, ředitelka školy
zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu. Vlastní
vyšetřování- škola nebude vyšetřovat sama, požádá o pomoc policii, pedagogickopsychologickou poradnu, orgán sociálně právní ochrany dětí.
Další práce s celým třídním kolektivem.
Plán pro oběť:
Bezprostřední záchrana oběti.
Informování rodičů o vzniklé situaci.
Individuální rozhovor s obětí.
Dát jí jasně najevo, že nikdo nemá právo s ní takto zacházet.
Zaručit oběti ochranu ze strany školy.
Zacvičit ji do ochranných strategií.
Věnovat se rozvoji jejího sebepojetí.
Zajistit odbornou pomoc psychologa, ŠMP
Seznámit rodiče se závěry šetření a řešením situace- vedení školy, ŠMP, třídní učitel.

Výchovná opatření:
1. Budeme dále spolupracovat s agresorem- jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné
prostření, výchovný styl v rodině.
2. V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska
výchovné péče, klinického psychologa, psychoterapeuta, psychiatra.
3. V mimořádných situacích ředitelka školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do
pobytového oddělení SVP, případně realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v
diagnostickém ústavu.
4. V mimořádných situacích podá ředitelka školy návrh orgánu sociálně právní ochrany dětí k
zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření nebo
ústavní výchovy s následným umístěním do diagnostického ústavu.
5.

Pro potrestání agresora lze použít následující opatření:

důtka třídního učitele
důtka ředitele školy
snížená známka z chování
přeřazení do jiné třídy
6. Projednání výsledků šetření a závěrů s rodiči provede vždy vedení školy, třídní učitel,
ŠMP, výchovný poradce.

Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí,
žáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010 – 28.

Postup školy při výskytu nebo užití alkoholu ve škole
Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno.
Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu
podporovat.
(1) Školním řádem škola stanovuje zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního
vyučování i na všech akcích školou pořádaných.
(2) Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo
přestupkem.
Konzumace alkoholu ve škole
(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době
školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další
konzumaci zabránit.
(2)

Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.

(3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický
pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
(4) V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě,
zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
(5) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu
školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má
alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy.
(6) V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného
zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.

(7) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany
dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálněprávní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc.
(8) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v
případě, kdy je žák schopen výuky.
(9) Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní
ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou
působností podle místa bydliště dítěte.
(10) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola
potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
(11) Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit opatření stanovené školním řádem. Za
rizikové a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání
alkoholických nápojů.
(12) V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační
test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného
souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost
alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným
postupem, jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný
záznam s vyjádřením žáka.
(13) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod
vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.
Nález alkoholu ve škole
(1) V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto:
a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.
d) Zpracují stručný záznam o události.
(2) V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto:
a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
c) O nálezu sepíší 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 jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu.

Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy nebo její zástupkyně. Zápis záznamu
založí školní metodik prevence do své agendy.
d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u
téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou
působností.
e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím
intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.

Postup školy při výskytu a konzumaci tabákových výrobků ve škole

Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí
žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená.
(1) Prostory školy jsou označeny viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu
kouření. Takto jsou označeny vnitřní i vnější prostory.
(2) Školním řádem je kouření v prostorách školy zakázáno a stanovena opatření za jejich
porušování

Konzumace tabákových výrobků ve škole
(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy
nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v
další konzumaci zabránit.
(2) Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
(3) Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný
záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní
metodik prevence do své agendy.
(4) V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého
žáka.
(5) V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se
jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností.
Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce nebo jiných subjektů vyžadovat pomoc.
(6) Z konzumace tabákových výrobků ve škole budou vyvozená opatření stanovená školním
řádem.

Postup školy při výskytu, užití nebo distribuci návykových látek

Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních
látek (dále jen NL), a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo.
Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.
(1) Školním řádem škola stanovuje zákaz užívání NL a jejich distribuci a přechovávání.
Současně stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanovuje rovněž
tyto sankci za porušení zákazu: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka
ředitele školy. Porušení zákazu bude vždy projednáváno na pedagogické radě za účelem
hodnocení klasifikace chování žáka.
(2) Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin
nedovolené výroby a držení NL a jedů podle § 283 až 287 trestního zákona a spáchání nebo
dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit
takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci.
Konzumace NL ve škole
(1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci NL v prostorách školy nebo v době školního
vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci
zabránit.
(2) Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
O události se sepíše stručný zápis s vyjádřením žáka. Tento zápis založí školní metodik
prevence a vyrozumí vedení školy.
(3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický
pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
(4) V případě, kdy je žák pod vlivem NL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí
škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
(5 Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu
školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy.
(6) V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného
zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
(7) V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned
zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k
pobytu ve škole.
(8) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a
vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.

(9) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval NL ve škole i v případě,
kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy). Zákonný zástupce má právo se
písemně vyjádřit k této skutečnosti a postupu školy.
(10) Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.
Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště
dítěte.
(11) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola
informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
(12) Z konzumace NL ve škole je třeba vyvodit opatření stanovená školním řádem. Nicméně je
nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem.
Distribuce je trestným činem, užívání NL je porušením školního řádu.
(13) Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za rizikové a
protiprávní jednání.
(14) V případě podezření na intoxikaci žáka může ve výjimečných indikovaných případech
pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost NL (zkouška ze slin), ale pouze na
základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let s
orientačním testováním žáka na přítomnost NL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje
pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše
pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.
(15) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod
vlivem NL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.
Distribuce NL ve škole
(1) Distribuce NL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána
a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak
rozhodující.
(2) Přechovávání NL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou
chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako
přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství
nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem.
(3) Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci NL, musí o
této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o
podezření ze spáchání trestného činu.
(4) Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě
mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s
rozšířenou působností.

(5) Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem
popsaným níže.
Nález NL ve škole
A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za
omamnou nebo psychotropní, postupují takto:
(1) Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy spolu s písemným záznamem
(3) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.
(4) V případě časové překážky na straně Policie se doporučuje za přítomnosti dalšího
pedagogického pracovníka vložit látku rukavicemi do obálky, napsat datum, čas a místo nálezu.
Obálku přelepit, opatřit razítkem školy, podpisem a uložit do školního trezoru. Následně předat
Policii.
B . V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou
nebo psychotropní, postupují takto:

(1) Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
(3) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a
informuje zákonného zástupce žáka.
(4) O nálezu sepíší pracovníci školy stručný zápis s vyjádřením žáka, u kterého byla látka
nalezena a s uvedením data, místa a času nálezu a jména žáka. Pokud žák odmítá zápis
podepsat, uvede pracovník školy tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je
přítomna ředitelka školy nebo její zástupkyně.
(5) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše
uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou
známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.
C. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou NL u sebe,
postupují takto:
(1) Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu, respektive provinění v případě nezletilých
osob, nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR.

(2) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného
zástupce nezletilého žáka.
(3) Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v
žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.
Postup při řešení záškoláctví
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve
vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem (zákon 561/2004) a to takto:
Zákonný zástupce žáka je povinen omluvit nepřítomnost svého dítěte ve vyučování do druhého
dne třídnímu učiteli.
V případě častějších absencí bude třídní učitel vyžadovat potvrzení lékaře.
V případě předem známé absence je žák povinen tuto skutečnost sdělit svému třídnímu učiteli.

Postup při neomluvené absenci
O neomluvené či zvýšené absenci informuje třídní učitel školního metodika prevence.
Neomluvenou absenci do součtu 10 hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel
formou pohovoru, na který je zákonný zástupce žáka pozván doporučeným dopisem. Třídní
učitel projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na
povinnost stanovenou zákonem.
Seznámí zákonného zástupce s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené absence.
Provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem
žáka. Zákonný zástupce žáka zápis podepíše a obdrží kopii zápisu.
Při počtu neomluvených hodin nad 10 svolá ředitel školy výchovnou komisi, které se účastní
ředitelka školy, zákonný zástupce žáka, třídní učitel a výchovný poradce či metodik prevence.
Pozvání zákonných zástupců žáka na jednání se provádí doporučeným dopisem. O průběhu
jednání se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší.
V případě, že neomluvená absence žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy bezodkladně pošle
oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálněprávní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací povinnost vychází z
platné právní úpravy.

Postup řešení rizikového chování ve škole schválila pedagogická rada 29. 8. 2013

