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Školní preventivní program (ŠPP) vychází z dlouhodobého strategického projektu „Život 

v pohodě,” na který navazují činnosti školy střednědobého či krátkodobého charakteru ve 

specifické i nespecifické oblasti. Cílem je vytvoření podmínek pro:  

• formování osobnosti žáka z pozice tělesné kultury v nejširším slova smyslu (jako souhrn 

činností, hodnot a norem v oblasti péče o všestranný a harmonický rozvoj osobnosti) 

• naučení žáků aktivně uplatňovat osvojené vědomosti, dovednosti, hodnotové postoje a 

jejich využívání ve vlastním životě (ve stejném smyslu pozitivním ovlivňování i svého 

nejbližšího okolí).  

Cílovou skupinou jsou učitelé a žáci Gymnázia, SOŠ a VOŠ v  Ledči nad Sázavou.  

Učitelé musí volbou vhodných výchovných a vzdělávacích strategií vytvářet pro žáky optimální 

podmínky pro rozvoj klíčových kompetencí. 

• k celoživotnímu učení  

• k řešení problémů 

• k efektivní komunikaci 

• ke kooperaci 

• k podnikavosti 

• k objevování a orientaci v informacích 

Život v pohoděŽivot v pohoděŽivot v pohoděŽivot v pohodě    

Teze:Teze:Teze:Teze:    

1. spokojenost ve škole podporují: 

• smysluplné činnosti 

• výběr atraktivních témat 

• vnímání praktické využitelnosti získávaných poznatků 

• vytváření podmínek pro moderní formy výuky (od frontálního vyučování ke skupinovému 

s důrazem na individuální schopnosti a kreativní činnosti) 

• přechod ke slovnímu hodnocení výkonu 

• předcházení riziku osobního selhávání žáků individuálními přístupy  

• bezpečné prostředí 
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2. život bez patologických závislostí podporují tyto skutečnosti: 

Toxikomanie alkoholová i nealkoholová; gamblerství mají důsledky v kvalitě dalšího života. 

• omezení fyzická 

• omezení psychická 

• problémy ve škole 

• problémy v zaměstnání  

• problémy rodině  

• problémy v partnerských vztazích  

• problémy v založené rodině  

• pád na dno, vyčlenění na okraj společnosti  

• podlomené zdraví 

• předčasné úmrtí 

3. smysluplné sportovní aktivity ve volném času v nejširších souvislostech podporují tyto 

skutečnosti: 

• větší fyzická zdatnost 

• větší psychická odolnost 

• snadnější zvládání životních situací 

• větší výdrž a výkon v činnostech 

• trvalejší a pevnější zdraví  

• poznání sám sebe, svých možností  

• poznání své odolnosti až v mezních situacích 

4. nepokleslé kulturní aktivity ve volném času v nejširších souvislostech podporují tyto 

skutečnosti: 

• pochopení filozofie světa 

• získání nadhledu na  dění okolo sebe  

• nahrazování pasivních forem přístupu k realitě  

• získání představy o efektivním pohybu a pobytu ve sdíleném prostředí   

• získání správných vzorců chování  

• získání kultivovaného vyjadřování  

• získání kultivovaného jednání a vystupování 
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Příloha 1Příloha 1Příloha 1Příloha 1    ––––    Plán nespecifické primární prevence na SOŠ a VOŠ pro školní rok 2014 – 2015 

ad 1) 

a) ve spolupráci s vedením školy, předsedy předmětových komisí připravit pro školní rok 2015 – 

2016 úpravy ve vzdělávacích programech vzhledem požadovaným kompetencím a případně 

zařadit do ŠVP.  

 T: září - červen 2014 - 15 

 Z: předsedové PK 

b) ve spolupráci s vedením školy vytvářet podmínky pro další vzdělávání výchovných pracovníků 

v oblasti asertivních a empatických technik, zážitkové pedagogice formou školení na 

externích pracovištích; vytvořením knihovny, videotéky 

 T: průběžně 

 Z: MP 

c) ve spolupráci s vedením školy prověřit možnosti hodnocení žáků formou map učebního 

pokroku, zpočátku ve výchovách 

 T: červen 2015  

 Z: MP, ředitel 

d) ve spolupráci s CVČ v Ledči nad Sázavou znovu uspořádat Adaptační kurz pro 1. ročníky 

 T: září 2015 

 Z: ŘŠ, TU 

ad 2) 

podporovat spolupráci s organizacemi, které se problematikou zabývají, využívat jejich 

programy. Každý student alespoň jednou za školní rok účastníkem některého programu. 

 T: průběžně 

 Z: všichni výchovní pracovníci 

ad 3) 

vytvářet podmínky pro řízené i neřízené sportovní aktivity žáků s cílem zapojení maximálního 

možného počtu žáků i v době vyučování (různé soutěže organizované školou, ASŠK) a hlavně 
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mimo tuto dobu (prostřednictvím dostatečné nabídky zájmových kroužků kopírujících dnešní 

trendy a nezbytného zázemí pro jejich kvalifikované a kvalitní provozování). 

 T: průběžně 

 Z: všichni výchovní pracovníci  

ad 4) 

pasivní formy přístupu ke vnímání dění okolo sebe nahrazovat aktivními, zprostředkované 

nahrazovat vlastní zkušeností - všechny žáky motivovat pro účast na různých exkurzích, kurzech, 

poznávacích zájezdech pořádaných školou i jinými organizacemi. Každý žák  2–3 formy ročně. 

 T: průběžně  

 Z: všichni výchovní pracovníci 

Další, různéDalší, různéDalší, různéDalší, různé    

• konzultační hodiny pro rodiče, žáky stanoveny 

• schránka důvěry instalována 

• informační nástěnka instalována  

• jednotlivé informace zpřístupněny ve třídách 
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Příloha 2Příloha 2Příloha 2Příloha 2    ––––    Plán specifické primární prevence na Gymnáziu SOŠ a VOŠ v Ledči nad Sázavou pro 

kalendářní rok 2015  

Tento plán vychází ze schváleného a dobíhajícího dotačního projektu „Prevence rizikového 

chování 2014“ v rámci programu MŠMT „Dotační program pro oblast prevence na období 2013 

– 2018; rok 2014. Rok 2015 bude vykryt případným schváleným dotačním programem MŠMT 

pro rok 2015 a v případě jeho neschválení redukován podle finančních možností školy.  

Pracujeme s ním už desátý rok, náplň přizpůsobujeme závěrům evaluačních dotazníků, které 

zadáváme na obou částech školy. 

 

POPIS PROJEKTUPOPIS PROJEKTUPOPIS PROJEKTUPOPIS PROJEKTU    

1. ÚVOD1. ÚVOD1. ÚVOD1. ÚVOD    

Náš projekt pro realizaci specifické primární prevence jsme nazvali Prevence rizikového chování 

2015 (dále jen projekt).  Pokrývá potřebnou oblast rizikového chování a je zaměřen 

diferencovaně na všechny žáky, hlavně z pohledu specifické primární prevence. Navazuje na 

grantový projekt z loňského roku jako pokračující. Podle poznatků z dotazníků a rozhovorů se 

žáky byly doplněny charakteristiky cílových skupin. Využíváme řadu zkušeností z minulých a 

loňského projektu. Realizátorem projektu je škola Gymnázium, SOŠ a  VOŠ  Ledeč n. S. 

Na obou původně samostatných subjektech již programy pod dřívějším názvem Programy 

primární prevence sociálně patologických jevů, zaměřené především na specifickou primární 

prevenci sociálně patologických jevů (SPPSPJ). SPPSPJ probíhaly (na gymnáziu již 8 let, na VOŠ a 

ISŠ 4 roky) a byly připravovány hlavně výchovnými poradci a školními metodiky prevence za 

spoluúčasti ostatních učitelů. Ve školním roce 2004/05 jsme programy propojili a poprvé 

požádali o grant. Od té doby společný program upřesňujeme a realizujeme každý rok jako 

dotační, pokračující a dlouhodobý v trvalé spolupráci se subjekty, které se danou problematikou 

zabývají. 

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU    

Projekt je realizován v kontinuitě smluvních subjektů a učitelů školy (třídními učiteli a vyučujícími 

předmětů občanské nauky, základů společenských věd, práva, psychologie, českého jazyka a 

literatury, biologie, chemie a  tělesné výchovy). Nedílnou součástí je také vzdělávání učitelů 

v dané problematice, spolupráce s rodiči na třídních schůzkách, zahrnutí dané problematiky do 

krizového scénáře školy, apod. Dále jsme do programu primární prevence zahrnuli činnosti 
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méně specifické, ale velmi důležité pro formování pozitivních životních postojů a zdravého 

životního stylu (etickou výchovu, estetickou výchovu, právní výchovu, aktivní sociální učení, 

předmětové olympiády, kroužky, divadelní soubor, sportovní soutěže, exkurze, lyžařské 

výchovně výcvikové zájezdy, sportovně turistické kurzy, kulturní akce a zájezdy, studentské 

výměnné pobyty v cizině, studentské plesy, volný přístup k výpočetní technice, volný přístup na 

sportoviště školy, např. sportovní haly (pro házenou, košíkovou, odbíjenou, tenis, florbal, futsal, 

fitcentrum, aj.). Náklady s tím spojené nese škola, často za spoluúčasti rodičů žáků, za pomoci 

sponzorů, za finanční výpomoci Sdružení rodičů a přátel gymnázia a Sdružení pracovníků školy. 

Počítáme s dalším rozvíjením těchto činností s účastí většiny učitelů.  

3. ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU3. ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU3. ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU3. ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU    

Nárůst rizikových jevů různého druhu stále více ohrožuje zdravý vývoj dětí a mládeže. Skupinou, 

kde je zaznamenáván trvalý vzestup některých rizikových jevů a chování, je středoškolská 

mládež (viz. závěry studií o nárůstu tabakismu, alkoholismu, gamblerství, užívání konopných 

drog, tanečních drog, zbraních na školách a agresivních útocích s nimi, šikany, kyberšikany aj.). 

Už žáci ZŠ jsou konfrontováni s výše uvedenými rizikovými jevy. Cílem našeho projektu je vzniku 

těchto jevů na naší škole předcházet, a vyskytnou-li se, účinně je eliminovat.  

Poznatky z evaluací z předchozích projektů (hodnocení ze strany učitelů a lektorů, rozhovory 

s žáky, anonymní dotazníky a schránka důvěry) používáme v přípravě tohoto projektu. 

Poznatky z evaluacíPoznatky z evaluacíPoznatky z evaluacíPoznatky z evaluací::::    

• žáci preferují třídní kolektivy 

• úspěch mají akce založené na zážitku (besedy s gamblery, alkoholiky, HIV pozitivními, 

apod.) 

• žáci oceňují i besedy organizované v rámci společenských předmětů 

• třetina žáků program vítá s tím, že získají nové informace 

• stejný počet žáků chce pokračování besed zážitkových 

• 35% dotázaných žáků odmítá jakoukoli formu toxikomanie 

• 68% dotázaných uvádí, že programy primární prevence (PP) pro ně jako jednotlivce mají 

význam 

• 60% dotázaných se domnívá, že programy PP mají význam pro jejich spolužáky 

• za nejhorší (nejnebezpečnější) jev jsou považovány AIDS (20% respondentů), nelegální 

drogy (25% respondentů) a agresivita a šikana (45% respondentů) 

• největší vliv v oblasti PP mají škola (50% respondentů), rodiče (30%) a televize (15%) 
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• přístup mladých lidí lze pomocí PP změnit (55% dotázaných) 

• v odpovědích na otázku „Kdo je povolán se PP zabývat?“ je výrazně preferována škola 

(60%, důvěra) a rodiče (40%) 

• větší pozornost než dosud by měla být věnována agresivitě a šikaně (40%), legálním 

drogám (20%), gamblerství (20%) a pohlavním chorobám (10%) 

• 60% dotázaných uvádí, že by dokázali poradit kamarádovi, který má problém s drogou 

nebo jinou závislostí, kam se obrátit (nebo mu i sami pomoci). 

• 80% dotázaných uvádí, že ví o někom ve svém okolí, který se stal terčem pomluvy na 

sociálních sítích 

4. KONKRÉTNÍ POPIS CÍLOVÝCH SKUPIN4. KONKRÉTNÍ POPIS CÍLOVÝCH SKUPIN4. KONKRÉTNÍ POPIS CÍLOVÝCH SKUPIN4. KONKRÉTNÍ POPIS CÍLOVÝCH SKUPIN    

Žáky jsme rozdělili do těchto přirozených věkových kategorií: 

1) 12 - 13 let, dvě třídy na nižším stupni gymnázia, - starší školní věk, začátek puberty u chlapců, 

o 1 - 2 roky pokročilejší puberta u děvčat. Odlišení citových projevů a chování obou pohlaví. 

Řeší problémy přechodu na jinou školu, zvykají si na nové učitele a náročnější studium. 

Problémy formování vztahů v novém kolektivu, jiné zařazení v hierarchii vztahů, zčásti jiní 

kamarádi, dojíždění do školy, někdy odlišné známky. Hodně aktivit - kroužky, sportovní 

oddíly, ZUŠ. Velmi oblíbené jsou hry na PC. 

2) 14 - 15 let, dvě třídy na nižším stupni gymnázia, - starší školní věk, dobíhá puberta i u chlapců 

(klackovité chování, trumfování se, hrubý slovník). Navazování partnerských vztahů, diskotéky, 

ve všem velké individuální rozdíly, včetně přístupu k povinnostem, někdy soustředění jen na 

úzký okruh zájmů (počítače). Výrazné sledování módních trendů - mobilní telefony, oblékání. 

Až na výjimky nikdo neuvažuje po ukončení povinné školní docházky o změně školy – 

oddalují se úvahy o volbě povolání. Často hodně aktivit - jazyky, počítače, sportovní oddíly, 

ZUŠ. Začínají experimentovat s cigaretami i alkoholem. 

3) 16 - 17 let, l. a 2. ročníky SŠ, 6 tříd, - dorostový věk, doznívání puberty, postpuberta, blíží se 

tělesná dospělost. Klackovité chování chlapců ještě trvá, nemizí ani hrubý slovník. Navštěvují 

taneční kurzy, běžné jsou diskotéky a taneční zábavy. Předvádějí se v módě, navazují vážnější 

známosti. Projevuje se úbytek mimoškolní zájmové činnosti. Na osmiletém gymnáziu neřeší 

přechod na vyšší stupeň - kolektiv zůstal, ale studium je náročnější, na čtyřletém gymnáziu a 

SOŠ se formují nové kolektivy - zvykání na novou školu, nové učitele, náročnější studium, 

odborné předměty, dojíždění do školy nebo internát. Obtížná snaha sehnat brigádu, tj. mít 

„vlastní“ peníze. 
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4) 18 - 19 let, 3. a 4. ročníky SŠ, 6 tříd, - dorostový věk, adolescence, nejranější dospělost, 

tělesná vyspělost. Vážné známosti. Běžně diskotéky, taneční zábavy, plesy, někdy hospodská 

zábava – automaty, kulečník, pivo, cigarety. Formují se „hrdí" kuřáci (cigareta hned před 

školou) i pivaři. Ustálení mimoškolní zájmové činnosti (ZUŠ, sportovní oddíly), běžná je 

autoškola. Kolektivy jsou zformovány, hlubší úvahy o maturitě, volitelných předmětech, volbě 

VŠ nebo VOŠ, volbě povolání. Občasný výdělek na víkendových brigádách, delší brigády o 

prázdninách. Jízda do školy autem, občasné vyhýbání se škole a školním povinnostem, 

někteří jedinci časté absence. 

5) 20 - 22 let 1. - 3. ročník VOŠ, 3 třídy, - raná dospělost, biologická zralost, postupné psychické 

vyzrávání, zklidnění. Ale znovu se formuje nový kolektiv po maturitách na SŠ, někde zklamání 

z neúspěchu při přijímacích zkouškách na VŠ. Odborné předměty zaměřené na praxi; hodně 

praxí, brigád; hledání si budoucího zaměstnání často v průběhu praxe. Více individuální život 

nebo pevnější partnerské vztahy. Zklidnění života u děvčat, u chlapců „neklid“ ještě trvá. 

5. CÍLE PROJEKTU5. CÍLE PROJEKTU5. CÍLE PROJEKTU5. CÍLE PROJEKTU    

a) V osvědčených aktivitách (viz bod 2.) chceme pokračovat a dál je rozvíjet. 

b) V oblasti specifické primární prevence v rámci našeho programu budeme nadále 

spolupracovat s třídními učiteli (třídní učitel jako sociální manažer) a pokračovat v širší 

dlouhodobé spolupráci s odborníky ze specializovaných pracovišť a organizací. To vyžaduje 

určitý nárůst nákladů, které bychom rádi pokryli z případně získaného grantu. Program 

umožňuje pracovat efektivně a systematicky se všemi žáky. I v této oblasti se podaří některé 

části programu realizovat s minimálními náklady (tj. bez grantových prostředků) díky 

vstřícnosti některých oslovených subjektů.  

U žáků realizací programu chceme dosahovat krátkodobě i dlouhodobě těchto cílů: 

• zvýšení ochrany zdraví 

• poznání sama sebe a svých možností 

• větší psychické odolnosti a tím snadnějšího zvládání životních situací 

• rozvíjení smysluplných činností a nahrazování pasivních činností aktivními 

• získání správných vzorců chování  

• schopnosti řešení problémů ve škole i mimo ni  

• pochopení, co vše může být rizikovým chováním 

• schopnosti odmítnout závislostní chování 
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• schopnosti života bez drog 

6. ZPŮSOB REALIZACE A ČASOVÝ HARMONOGRAM6. ZPŮSOB REALIZACE A ČASOVÝ HARMONOGRAM6. ZPŮSOB REALIZACE A ČASOVÝ HARMONOGRAM6. ZPŮSOB REALIZACE A ČASOVÝ HARMONOGRAM    

a) Problematika Prevence rizikového chování je a bude zahrnována průběžně do činnosti učitelů 

a žáků v třídnických hodinách a v předmětech občanská nauka, základy společenských věd, 

právo, psychologie, český jazyk a literatura, biologie, chemie, tělesná výchova - viz bod 2. 

b) Dále budou rozvíjeny činnosti a předpoklady k nim uvedené v bodě 2. 

c) Rozšířena a obohacena bude ta speciální část našeho programu, která je zaměřena z větší 

části na spolupráci s jinými subjekty. Každý žák v rámci cílové skupiny bude postupně 

procházet aktivitami uvedenými v následující tabulce. 

Všechny aktivity budou vyhodnocovány z pohledu kvality a efektivity (bod 7.). 

Výstupy budou využívány v práci učitelů. 

Tabulka aktivit Tabulka aktivit Tabulka aktivit Tabulka aktivit pro jednotlivé věkové kategoriepro jednotlivé věkové kategoriepro jednotlivé věkové kategoriepro jednotlivé věkové kategorie    

12-13 let 14-15 let 16-17 let 18-19 let 20-22 let 

TU a MP TU a MP TU a MP PATOLOGICKÉ 

ZÁVISLOSTI 

TU a MP 

TU a MP TU a MP TU a MP SOCIÁLNÍ PRÁCE PRÁVO 

PPP PPP PRSCH PSYCHOLOGIE 1 PSYCHOLOGIE 1 

ADAPTAČNÍ KURZ PSYCHOLOGIE 2 PRÁVO PSYCHOLOGIE 2 PSYCHOLOGIE 2 

UMÍM (SE) 

ROZHODNOUT 

POUTA 

(NE)ZÁVISLOSTI 

PSYCHOLOGIE 2   

POUTA 

(NE)ZÁVISLOSTI 

ADAPTAČNÍ KURZ JAK (SI) NEUBLÍŽIT   

 (NE)BEZPEČNĚ NA 

NETU 

   

 

TU a MP – povídání s třídním učitelem nebo metodikem prevence – 3 třídy, 6 besed nastoupivší 

1. ročníky;  nižší stupeň gymnázia celý  -  4 třídy, 8 besed 

 T: září a únor 
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PPP – cyklus čtyř návazných interaktivních programů prevence sociálně patologických jevů 

(Sebepoznání, sebeprezentace, spolupráce v kolektivu; Podpora zdravého sebevědomí, 

budování dobrých vztahů v kolektivu; Partnerské vztahy, hodnotový žebříček; Odlišnosti, 

prevence agresivity a šikany).  

Programy vede Mgr. Eva Stloukalová, ředitelka PPP Havlíčkův Brod. Čtyři etapy programu pro 

nižší gymnázium (12-13 a 14-15 let), 4 třídy.  

 T: květen 

PRSCH - besedy zajišťované o. s. Spektrum Vysočina Nová Ves u Chotěboře, na téma Prevence 

rizikového sexuálního chování (HIV/AIDS).  

Programy vede p. Hana Koryntová, předsedkyně o. s. – 3 besedy, 3 třídy. 

 T: září 

PATOLOGICKÉ ZÁVISLOSTI - besedy s primářkou MUDr. Hanou Houdkovou a třemi jejími 

pacienty (převážně alkoholik, narkoman a gambler) z  Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodu 

na téma Patologické závislosti (vliv tohoto chování na partnerské vztahy, výchovu dětí, rozpad 

rodiny, vznik závislosti na alkoholu a jiných drogách a možnosti medicíny při léčbě závislostí) – 

3 besedy, 3 třídy. 

 T: říjen 

SOCIÁLNÍ PRÁCE A PÉČE – cyklus besed se sociálními pracovníky ze sdružení pro péči 

o duševně nemocné FOKUS Vysočina Havlíčkův Brod na témata Nestátní neziskový sektor v ČR, 

Dobrovolnictví v ČR a našem regionu, Sociální práce a duševně nemocný, Sociální práce a 

tělesně postižený, Týdny duševního zdraví, Techniky trénování paměti.  

Program vede Ing. Mgr. Eva Teclová, vedoucí střediska se s kvalifikovanými sociálními 

pracovníky - 2 besedy, 2 třídy. 

 T: duben, listopad 

PRÁVO - přednášky a besedy s právníkem (Mgr. Martin Lebeda, Advokátní kancelář Ledeč n. S.) 

a našimi interními učiteli práva) na téma Právní problematika šikany a závislostí - právní úpravy 

v našem právním řádu, přístup soudů, vliv závislostí na růst kriminality – 3 přednášky, 3 třídy a 

dále besedy na aktuální téma kdekoliv. 

 T: průběžně po celý rok  
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PSYCHOLOGIE 1 - přednášky a besedy zajišťované interními vyučujícími s aprobací psychologie 

na téma Psychologické aspekty závislostí, jejich pozitivní řešení, asertivní chování aj. Pro 3. a 4. 

ročníky SŠ a VOŠ (věkové kategorie 18-19 a 20-22) v rámci třídních kolektivů, 8 přednášek a 

besed, 8 tříd.  

 T: průběžně po celý rok 

PSYCHOLOGIE 2 - individuální konzultace poskytované odborným psychologem - externistou 

všem našim žákům na požádání. Diskrétní kontakt a jednání, domluva schůzky telefonicky, 

zdarma. 

 T: průběžně po celý rok 

UMÍM (SE) ROZHODNOUT - ve spolupráci se Spektrem primární prevence ve Žďáru nad 

Sázavou: dvoufázový návazný cyklus interaktivních programů zaměřených na posilování 

sociálních hodnot a prosociálního chování a celkového klimatu ve třídě  (věková kategorie 12 – 

13 let; prima) – 1 třída 

 T: jaro - podzim 

POUTA (NE)ZÁVISLOSTI - ve spolupráci se Spektrem primární prevence ve Žďáru nad Sázavou: 

dvoufázový návazný cyklus interaktivních programů zaměřených na reflexi rizik souvisejících se 

závislostí: tabakismus, alkoholismus (věková kategorie 12 – 13 let; sekunda); konopné látky, 

halucinogeny, stimulancia (věková kategorie 14 – 15 let; nastupující středoškoláci) – 4 třídy 

 T: jaro - podzim 

JAK SI (NE)UBLÍŽIT - ve spolupráci se Spektrem primární prevence ve Žďáru nad Sázavou: 

dvoufázový návazný cyklus interaktivních programů zaměřených na asertivitu, efektivní řešení 

konfliktních situací, upevňování vyzrálých postojů. (věková kategorie 16 – 17 let; druhé ročníky 

SŠ) – 3 třídy 

 T: jaro – podzim 

(NE)BEZPEČNĚ NA NETU - ve spolupráci se Spektrem primární prevence ve Žďáru nad Sázavou: 

dvoufázový návazný cyklus interaktivních programů zaměřených na bezpečné užívání internetu 

a sociálních sítí, problematiku kyberšikany a možnosti obrany a ochrany. (věková kategorie 15 

let – noví středoškoláci škol. roku 2015-16; předpoklad - 3 třídy) 

 T: září a prosinec 
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ADAPTAČNÍ  KURZY - ve spolupráci s Centrem volného času Ledeč nad Sázavou – nastupující 

ročníky SŠ a víceletého gymnázia; předpoklad čtyři třídy 

 T: září 

 

7. ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ EFEKTIVITY PROGRAMU7. ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ EFEKTIVITY PROGRAMU7. ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ EFEKTIVITY PROGRAMU7. ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ EFEKTIVITY PROGRAMU    

Metodici prevence, výchovní poradci a většina učitelů se zúčastní akcí zařazených do projektu a 

budou se podílet na jejich zhodnocení. Metodici prevence budou vyhodnocovat dotazníky 

vypracované žáky a budou hodnotit příslušné části Programu při rozhovorech s žáky. Část 

informací k hodnocení efektivity poskytnou žáci přes anonymní schránku důvěry. (Podrobnosti 

viz metodika: Evaluace a diagnostika preventivních programů. - MŠMT, Praha 2002). 
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Příloha 3Příloha 3Příloha 3Příloha 3    ––––    Šikana, její prevence, řešení a program proti ní    

A: Šikanování je všudypřítomné a může nás doprovázet po celý život. A: Šikanování je všudypřítomné a může nás doprovázet po celý život. A: Šikanování je všudypřítomné a může nás doprovázet po celý život. A: Šikanování je všudypřítomné a může nás doprovázet po celý život.     

Šikanování je nebezpečně rozbujelou sociální nemocí ve společnosti, jejímž důsledkem je 

poškozování zdraví jednotlivce, skupiny, případně rodiny.  

Vztah, který označujeme za šikanování je příznačný naprostou asymetrií, ve kterém „mocnější“ 

zneužívá „slabšího“ a pošlapává jeho práva. 

V právní praxi bývá pojem šikana používán jako synonymum pro úmyslné jednání, které je 

namířené proti jinému subjektu a které útočí na jeho lidskou důstojnost. 

Dochází-li k šikanování dětí v průběhu vyučování, pak z právního hlediska nese plnou 

odpovědnost za vzniklé problémy školské zařízení. 

Je proto důležité šikanování včas rozpoznat, správně postupovat v jeho šetření a účinně ho 

„léčit“. 

1. Co je a co není šikana.1. Co je a co není šikana.1. Co je a co není šikana.1. Co je a co není šikana.    

Základní formy: 

• fyzická šikana: bití, vydírání, loupeže, poškozování věcí, sexuální násilí 

• psychická šikana: nadávky, pomluvy, vyhrožování, zesměšňování -  přímo nebo pomocí 

informačních technologií 

Hlavní rysy lze popsat:  

Jeden nebo více žáků úmyslně a většinou opakovaně týrá a zotročuje spolužáka či spolužáky a 

používá k tomu agresi a manipulaci. 

Šikana je každé chování, které splňuje tyto znaky: 

• je cílené vůči jedinci nebo skupině 

• je obvykle opakované, často dlouhodobé 

• jeho záměrem je oběti ohrozit, ponížit či zastrašit 

• obět se mu neumí bránit a dlouhodobě trpí 

Šikana není: 

• jednorázová rvačka, nevhodný vtip či konflikt 

• vyčlenění dítěte z kolektivu, pokud není motivováno snahou ublížit či pobavit se na jeho 

úkor 
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2. Prevence šikany2. Prevence šikany2. Prevence šikany2. Prevence šikany    

Každý pedagog, obzvláště třídní učitel, je odpovědný za vytvoření zdravého klimatu třídy.  

Je povinen zejména: 

• podporovat rozvíjení pozitivních vztahů mezi dětmi 

• jednat s dětmi jako s partnery 

• udržovat ovzduší důvěry mezi dětmi a pedagogy 

• v kritických situacích dát jasně najevo, že špatné chování nelze tolerovat 

• nebýt lhostejný k projevům agresivity 

• informovat děti i rodiče, na koho se obrátit při problémech- třídní učitel, výchovný 

poradce, schránka důvěry, vedení školy, linka důvěry… 

3. Jak poznáme, že by mohlo jít o šikanu?3. Jak poznáme, že by mohlo jít o šikanu?3. Jak poznáme, že by mohlo jít o šikanu?3. Jak poznáme, že by mohlo jít o šikanu?    

Příklady přímých znaků šikany: 

• soustavné posměšné poznámky, nadávky, hrubé žerty, hanlivá přezdívka na adresu 

určitého žáka, pokud to tento žák těžko snáší a trpí tím 

• jednostranné vyžadování věcných či peněžních darů 

• jeden žák vystupuje vůči druhému v roli „sluhy“ či „otroka“ 

• často opakované pošťuchování, strkání, údery, poškozování věcí, které žák neoplácí. 

Někdy je obět dohnána až k projevům zoufalství 

• na žáka je vyvíjen nátlak k vykonávání nemorálních až trestných činů 

Příklady nepřímých znaků šikany: 

• (potenciálně šikanovaný) žák se o přestávkách zdržuje stranou od ostatních, nemá 

kamarády 

• přestávky tráví v bezpečné blízkosti učitelů nebo mimo třídu. Vymýšlí si záminky, aby 

nemusel být ve třídě 

• jeho prospěch se nevysvětlitelně zhoršuje, nesoustředí se na učení 

• má často poškozené nebo rozházené věci, často se mu „záhadně“ ztrácí, ve třídě, 

v šatně … 

• při týmových sportech bývá volen mezi posledními 

• působí smutně, stísněně, často chybí z nejasných důvodů, nevolnost, bolení hlavy… 

• má-li promluvit před třídou, je nejistý a ustrašený 
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B: Řešení šikanyB: Řešení šikanyB: Řešení šikanyB: Řešení šikany    

Postup pedagogického pracovníkaPostup pedagogického pracovníkaPostup pedagogického pracovníkaPostup pedagogického pracovníka    

1. Informují-li rodiče pedagogického pracovníka o podezření na šikanování, případně má-li 

pedagogický pracovník sám podezření na šikanování, zahájí okamžitě vyšetřování šikany. 

Spolupracuje s metodikem prevence a výchovným poradcem, informuje ředitele školy. 

2. V případě prokázaných projevů šikany neprodleně informuje ředitele školy, spolupodílí se na 

vyšetřování šikany dle pokynů ředitele školy. 

3. Vždy informuje rodiče o výsledcích vyšetřování šikany, a to i v případech, že se podezření 

neprokáže. 

4. Navrhne v pedagogické radě řešení a potrestání agresorů. 

Postup ředitele školyPostup ředitele školyPostup ředitele školyPostup ředitele školy    

1. Přijme informaci o šikanování (pedagogický pracovník, rodič, žák) 

2. Rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu vlastními silami nebo zda škola potřebuje pomoc 

mimo ni a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a Policií ČR. 

3. V případě prokázaných projevů šikany jmenuje pracovníky, kteří se budou podílet na 

vyšetřování šikany dle jeho pokynů 

4. Zajistí informování dotčených rodičů o vyšetřování šikany nebo sám informuje o výsledcích 

vyšetřování šikany, které řídí. 

5. V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat péči pedagogicko-

psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra nebo 

dalších odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. 

6. V mimořádných případech doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového 

oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně 

příslušném diagnostickém ústavu. 

7. V mimořádných případech podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení 

práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní 

výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu. 

8. Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo 

skutkovou podstatu trestného činu (provinění) oznámí tuto skutečnost Policii ČR. 
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9. Oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví 

žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, zahájí 

spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu. 

10. Projedná v pedagogické radě potrestání agresorů. 

Postup rodičů při podezření na šikanováníPostup rodičů při podezření na šikanováníPostup rodičů při podezření na šikanováníPostup rodičů při podezření na šikanování    

Postup při podezření na šikanování, o kterém jsou informováni, je: 

1. Rodiče informují o podezření na šikanování třídního učitele popřípadě dalšího pedagogického 

pracovníka, při jehož hodinách nebo dohledu nad žáky k šikaně dochází. 

2. Nejsou-li podezření na projevy šikany bezodkladně a uspokojivě řešeny v pravomoci 

pedagogických pracovníků včetně metodika prevence či výchovného poradce, obrátí se 

rodiče s informací na ředitele školy. 

3. V případech prokazatelných projevů šikany se rodiče přímo obrátí s informací na ředitele 

školy. 

4. Jsou-li rodiče přesvědčeni, že postupuje škola při řešení šikanování nedostatečně, je možné 

jednat v této záležitosti se zřizovatelem školy nebo podat stížnost na školu České školní 

inspekci. 

 

C: Vyšetřování šikanyC: Vyšetřování šikanyC: Vyšetřování šikanyC: Vyšetřování šikany    

I. Vyšetřování počáteční šikanyI. Vyšetřování počáteční šikanyI. Vyšetřování počáteční šikanyI. Vyšetřování počáteční šikany    

1. Zajištění ochrany obětem. 

2. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. 

3. Nalezení vhodných svědků. 

4. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a 

agresorů). 

5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. 

II. Pokročilá II. Pokročilá II. Pokročilá II. Pokročilá šikana šikana šikana šikana ––––    výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv.výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv.výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv.výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv.    třídní lynčovánítřídní lynčovánítřídní lynčovánítřídní lynčování    

1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti. 

2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. 
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3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 

4. Pokračující pomoc a podpora oběti. 

5. Nahlášení policii. 

6. Vlastní vyšetřování. 

Spolupráce se specializovanými institucemi a Policií ČRSpolupráce se specializovanými institucemi a Policií ČRSpolupráce se specializovanými institucemi a Policií ČRSpolupráce se specializovanými institucemi a Policií ČR    

Při řešení závažných případů šikany spolupracovat s institucemi: 

• v resortu školství – s pedagogicko-psychologickými poradnami PPP, středisky výchovné 

• péče SVP, speciálně pedagogickými centry SPC 

• 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 – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence 

• (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, 

s rodinou). 

• Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo 

• skutkovou podstatu trestného činu (provinění): 

• Policie ČR. 

• orgán sociálně právní ochrany dítěte OSPOD 

 

D: Program proti šikanováníD: Program proti šikanováníD: Program proti šikanováníD: Program proti šikanování    

Je součástí výše uvedeného plánu specifické primární prevence v příloze 2, jako jeden 

z možných rizikových jevů ohrožujících zdravý vývoj dětí a školní mládeže. Týká se průřezově po 

ročnících všech žáků školy. 

 


