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1. Úvod 

Minimální preventivní program (dále jen MPP) je dokument školy zaměřený zejména na výchovu 

studentů ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a tím na prevenci 

rizikového chování. Pod pojmem rizikové chování (RCH) rozumíme takový typ chování, v jehož důsledku 

dochází ke zvýšení zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost. Za 

rizikové chování považujeme zejména: šikanu a násilí ve školách včetně dalších forem extrémně 

agresivního jednání, dále záškoláctví, užívání návykových látek, nelátkové závislosti (např. „gambling“, 

nezvládnuté využívání PC, potažmo sociálních sítí - netolismus atd.), poruchy příjmu potravy (např. 

bulimie nebo mentální anorexie), užívání anabolik a steroidů, kriminální jednání, sexuálně-rizikové 

chování, vandalismus, xenofobii, rasismus, intoleranci a antisemitismus, komerční zneužívání dětí, 

týraní a zneužívání dětí atd. 

MPP je vypracován s ohledem na specifika v zastoupení dívek a hochů ve škole. Dále jsou brány 

v úvahu vyučované předměty, jejich specifika a současně i častý styk studentů s nemocnými lidmi 

v nemocnici při praktickém vyučování. 

    2.  Charakteristika naší školy  

Naše střední zdravotnická škola nabízí v současné době studentům vzdělávání ve třech oborech: 

Praktická sestra, Zdravotnické lyceum a tříletý obor Ošetřovatel. Počet žáků se v letošním školním roce 

navýšil na počet zhruba 410, převážná většina našich žáků jsou dívky (chlapců je 64 na celé škole), skoro 

všichni studenti jsou české národnosti, nově v menším počtu ukrajinské národnosti, zároveň máme také 

velmi nízký výskyt romské národnostní menšiny. 

 Výuka žáků probíhá v několika budovách. Teoreticko-praktická příprava se realizuje v historické 

třípodlažní budově v centru města, je součástí městského parku. Praxe žáků vyšších ročníků je 

realizována na jednotlivých odděleních městské nemocnice, popř. v jiných zdravotnických zařízeních 



(odborná praxe studentů ZL ve 4. ročníku). Hlavní budova je velice dobře dostupná z hlediska dopravy 

(v blízkosti je vlakové a autobusové nádraží, také MHD). Pro žáky dojíždějící z větší vzdálenosti je 

možnost využívat internátní ubytování na dvou různých budovách v dosahu školy asi 10min pěší chůze. 

Stěžejní budova školy je hlídaná kamerovým systémem, žáci, učitelé a někteří nepedagogičtí pracovníci 

přichází do školy postranním vchodem, který je možno otevřít pouze přes elektronický čip. Pan školník 

bydlí v přilehlém domku, který je součástí areálu školy (je tak k dispozici za mimořádných situací i mimo 

svou pracovní dobu). Stravování je umožněno žákům, pedagogům i ostatním zaměstnancům školy 

v nedaleké jídelně, hned vedle areálu školy. 

 Hlavní budova má pro výuku kvalitní zázemí ve formě klasických učeben (všechny vybavené PC 

a dataprojektorem, popř. interaktivní tabulí), laboratoří ve 3. patře (chemická a fyzikální), učeben pro 

odborný výcvik (1. patro), a jazykové učebny (3. patro). V přízemí je dále tělocvična, jejíž součástí je také 

gymnastický sál, posilovna a venkovní hřiště (součást areálu školy). V suterénu budovy se nachází 

žákovské šatny (1-2 třídy dohromady), každý žák má k dispozici svou uzamykatelnou skříňku, současně 

zde nalezneme zázemí pro uklízečky (prádelna), učitelskou šatnu a pracoviště pana školníka. Ve třetím 

patře je počítačová učebna a také přednášková aula školy s kapacitou až 150 míst k sezení. Většina 

odborných pedagogů sídlí ve sborovně v 1. patře, někteří učitelé mají sdílené kabinety (na každém 

patře), popř. sídlí učitelé v žákovské nebo odborné knihovně.  

 

Z hlediska výskytu rizikových forem chování patří mezi kritická místa ve škole tato: 

- šatny v přízemí (riziko krádeží, vandalismu, šikany) 

- chlapecká a dívčí WC (riziko vandalismu, šikany, kouření) 

- park před budovou školy a okolí školního bufetu (kouření) 

- park u jídelny v blízkosti školy (kouření, zneužívání a distribuce návykových látek) 

 

Pedagogičtí pracovníci školy mají pravidelné dozory na chodbách, pan školník (popř. uklízečky) svou 

přítomností v suterénu nepřímo dohlíží na zachování „pořádku“ v šatnách. Žáci jsou poučeni o 

zvýšeném riziku krádeží v těchto prostorách, cennosti si mohou uzamknout ve svých skříňkách, je 

doporučeno nenosit do školy cenné věci. 

 

Školní preventivní tým: 

- ředitelka školy Mgr. Monika Gebauerová (kancelář v 1. patře školy) 

- výchovná poradkyně Mgr. Lenka Kroulíková (kabinet v 2. patře č. 303) 

- metodička prevence Mgr. Milena Pavelková (kabinet TV v přízemí) 

 

Vnitřní informační zdroje: 



- webové stránky školy  www.szsopava.cz (zde je k dispozici školní řád, jména třídních 

učitelů, MPP apod.) 

- možnost osobně kontaktovat výchovnou poradkyni a metodičku prevence, popř. kontaktovat 

je přes e-mailové adresy 

- v přízemí školy u kabinetu TV (metodika prevence) je nástěnka s tématikou PP 

 

Analyzování výchozí situace (evaluace z předešlého roku) 

K analýze stavu RCH studentů využíváme: 

- záznamy školního metodika prevence a výchovného poradce 

- dotazníkové studie a zpětná vazba (dotazníkové šetření) od studentů 

 

a) CO SE NÁM DAŘÍ: 

- v minulém roce bylo zaznamenáno relativně malé množství RCH (vzhledem k počtu studentů) 

- naši studenti se ochotně a úspěšně účastní tzv. peer programů pro žáky ZŠ a MŠ 

- ve škole proběhlo v uplynulém roce několik programů zaměřených na specifickou prevenci, 

kterou studenti hodnotili pozitivně (PPP) 

- úspěšně pořádáme adaptační kurzy pro 1. ročníky, jež pomáhají studentům k lepšímu stmelení 

s třídním kolektivem 

- škole se daří zapojit studenty do zájmových aktivit pořádaných školou 

- klima škola hodnotí učitelé a žáci jako dobré 

 

b) CO SE NÁM NEDAŘÍ (CO SE NÁM NELÍBÍ): 

-  opakované kouření některých studentů v okolí školy 

-  občasná rivalita tříd napříč studijními obory a mezi stejnými ročníky oborů (zejména 2. ročníky) 

-  časté krátkodobé absence některých studentů ve výuce (zvláště 4. ročníky) 

-  vyšší výskyt sebepoškozování a poruch příjmu potravy, nižší psychická odolnost žáků 

  

   3.   Cíle dlouhodobé a krátkodobé v rámci MPP 

Dlouhodobé cíle (preventivní strategie školy): 

I. Posilovat u studentů kladné sebehodnocení a pozitivní aktivní přístup k zdravému 

životnímu stylu. 

II. Zaměřit se na vzdělávání pedagogů v oblasti RCH, aby zejména třídní učitelé dokázali včas 

odhalovat známky RCH. 

https://www.szsopava.cz/


III. Podílet se na vytváření optimálních přátelských vztahů mezi žáky napříč obory, mezi žáky a 

učiteli i mezi učiteli navzájem. 

 

Krátkodobé (konkrétní) cíle pro školní rok 2022/2023: 

I. Pokračovat v realizaci úspěšných programů specifické primární prevence. 

II. Zmapovat a vytvořit přehledný seznam literatury z odborné knihovny, týkající se prevence  

  4.   Aktivity zaměřené na jednotlivé cílové skupiny 

Žáci 

    I.     Primární specifická prevence všeobecná  

a) jednotlivá témata RCH jsou ukotvena v rámci našeho ŠVP zejména v předmětech: Výchova 

ke zdraví, Ochrana zdraví, Psychologie, Klinická propedeutika, Ošetřovatelství, Občanská nauka, 

Základy společenských věd, Chemie, Tělesná výchova, informační technologie 

       - reálný odhad časové dotace témat PP v ŠVP  

       b) programy pravidelně realizovány ve spolupráci s různými organizacemi a školami 

- program „Jak zvládat těžkosti“ - zaměřeno na téma duševní zdraví (lektor vlastní certifikace 

nabízených programů), Mgr. Šeděnka Přemysl, organizace KAM 

- program „Sebeobrana pro mládež“  - spolupráce s policejním psychologem (Czech Combat Academy), 

zaměřeno na téma „ prevence kriminálního chování“ 

- program „PPP“ – poruchy příjmu potravy, Mgr. Šeděnka Přemysl, organizace KAM 

- program „Blázníš? No a!“ – téma duševní zdraví, tým odborníků z organizace ZAHRADA 2000 z.s. 

- program „Projekt proměny“ – téma aktivní občanské angažovanosti, Mgr. Šeděnka Přemysl, 

organizace KAM 

- program „Motivace v době blahobytu“ – téma finanční gramotnosti, Ing. Soukup Michal, organizace 

KAM 

Programy specifické primární všeobecné prevence pro žáky jsou hrazeny z Nadačního fondu zřízeného 

naší školou (viz webové stránky školy), který je zapsán v nadačním rejstříku vedeném u Krajského 

obchodního soudu v Ostravě. Programy organizačně zabezpečuje metodička prevence. 

 

 



 

 

 

 

 

II. Nespecifická prevence 

 

Exkurze pro žáky: 

Seznamy exkurzí jsou rozpracovány dle jednotlivých předmětových komisí (exkurze zajišťují jednotliví 

učitelé) 

 

Pobytové akce: 

– Adaptační kurz (1. ročníky) – září 2022 - zajišťuje Mgr. Milena Pavelková 

(účast třídních učitelů, metodika prevence a výchovné poradkyně) 

– Lyžařský kurz (1. ročníky) – leden 2023 - zajišťuje Mgr. Jitka Matýsková 

– Sportovně turistický kurz (2. ročníky) – červen 2023 - zajišťuje Mgr. Milena Pavelková 

(účast třídních učitelů a metodika prevence) 

– Hodnocení praxe 3. ročníků (3. A,B) – červen 2023 – zajišťují odborné učitelky (účast třídních 

učitelů, odborných učitelek z praxe a externí lektorky) 

 

Projektové dny: 

– V průběhu roku, dle aktuálních možností 

 

Pokračující „Peer programy“ (vybraní studenti 2. – 3. roč. realizují besedy pro žáky ZŠ a MŠ) 

– Den boje proti HIV, AIDS (besedy pro 8. - 9. třídy ZŠ) – zajišťuje Mgr. Hana Nevludová 

– Den boje proti kouření (besedy pro 4 - 5. třídy ZŠ) - zajišťuje Mgr. Hana Nevludová 

– „Nebojte se nemocnice“ (4 navazující besedy pro děti z MŠ, které se zabývají tématy zdravotní 

prevence)- zajišťuje Mgr. Martina Mičkerová 

 

Zájmové kroužky na naší škole: 

- Dobrovolnictví (Mgr. Lucie Urbánková) 

- Kroužek První Pomoci (Mgr. Gabriela Hurtová) 

- Jóga (Mgr. Jana Benšová) 



- Využívání posilovny, školního hřiště a tělocvičny na míčové hry 

- Pohár juniorek (pravidelné odpolední volejbalové zápasy mezi opavskými středními školami) 

 

Zahraniční stáže studentů: 

- Erasmus  – 3 týdny pracovních zkušeností studentů a pedagogů ve Španělsku (říjen – prosinec, 

dvě skupiny studentů), zajišťuje Mgr. Jana Urbanská 

 

Další aktivity studentů: 

- studenti se podílí na charitativních sbírkách (Srdíčkový den, Den bílé pastelky apod.) 

- účast studentů na sportovních soutěžích (nejen v rámci AŠSK), jazykových olympiádách, SOČ 

(středoškolská odborná činnost), recitační soutěži, psychologické olympiádě, matematické 

olympiádě (organizují jednotliví vyučující) 

- návštěvy různých sportovních center v okolí školy v rámci hodin TV (fitness lekce, spinning, 

tabata, badminton, stolní tenis apod.) 

- účast studentů na tzv. Dni seniorů, který naše škola realizuje v měsíci listopadu (mezigenerační 

setkání) 

- zdravotnický dohled našich studentů na akcích města a různých sportovních soutěží 

- dopomoc našich studentů zdravotně postiženým sportovcům na akcích pro handicapované 

(Orientační závod pro vozíčkáře, Joy run apod.) 

- účast studentů na „Dnech otevřených dveří“ 

- organizování besídek (mikulášské, vánoční) pro děti na dětském oddělení v nemocnici 

Pedagogové 

- informativní schůzka třídních učitelů s metodikem prevence na poradě TU se zástupkyní školy 

- pravidelné setkávání se metodika prevence s výchovnou poradkyní, ředitelkou školy a v rámci 

školního preventivního týmu 

- účast metodika prevence na krajské konferenci k prevenci RCH v Malenovicích (dle finančních 

možností školy) 

- další vzdělávání pedagogů bude probíhat průběžně dle nabídek zasílaných na školu  

Rodiče 

- úvodní schůzka pro rodiče budoucích prvních ročníků  

- třídní schůzky (listopad, duben) 



- „Den otevřených dveří“ (prosinec, leden) 

- osobní konzultace rodičů s pedagogy, metodikem prevence, výchovným poradcem, ředitelkou 

školy (konzultační hodiny na webových stránkách školy) 

- možnost zapůjčení odborné literatury 

   5.    Další součásti MPP 

- deník ŠMP, kde jsou průběžně zaznamenávány veškeré aktivity týkající se práce ŠMP (uložen u 

metodika prevence) 

- síť organizací a služeb poskytujících odbornou pomoc, včetně webových informačních zdrojů 

(viz příloha č. 1) 

- legislativní podklady (viz příloha č. 2) 

- krizový plán školy (uložen ve sborovně školy) 

    6.    Evaluace MPP 

Závěr, v němž bude zhodnocen MPP pro školní rok 2022/2023, bude učiněn na konci měsíce 

června 2023, konečná zpráva bude předána ředitelce školy. Minimální preventivní program naší školy 

je „otevřený“ dokument a bude podle aktuálních potřeb a možností školy neustále doplňován, a to 

zejména v oblasti plánování a realizace konkrétních aktivit jak pro studenty a jejich rodiče, tak pro 

pedagogy.  

   7.     Závěr 

Jednotlivé části programu budou průběžně kontrolovány realizátorem projektu, vyhodnocovány a 

podle výsledků upravovány. S výsledkem jsou seznamováni pedagogové i rodiče. 

Další aktivity zaměřené na problematiku rizikového chování a jeho prevence budou v průběhu realizace 

doplňovány podle potřeby. 

 

V Opavě 31. srpna 2022                                                      vypracovala: Mgr. Milena Pavelková 

                                                                                                       školní metodička prevence  

 

 

  

Schválení programu:                                                                    Mgr. Monika Gebauerová 

                                                                                                               ředitelka školy   



   8.     Přílohy 

Příloha č.1  
 

Preventivní program - školní neúspěšnost 

 

1. Charakteristika školní neúspěšnosti  

 

Školní neúspěšnost je z hlediska pedagogicko-psychologického a socio-pedagogického 

chápána jako selhávání nezletilého v podmínkách školního edukačního programu nejen 

špatným prospěchem, ale také vytvářením negativních psychických postojů a emočních stavů 

ve vztahu k vlastnímu učení, ke vzdělávání, k učitelům a obecně ke škole. Nejedná se pouze o 

špatný prospěch, ale rovněž o vytváření negativních psychických postojů a emočních stavů k 

vlastnímu učení, vzdělávání, učitelům a škole obecně. Bývá důsledkem nevyváženosti ve 

vývoji osobnosti žáků, v jejich výkonnosti, motivaci, volních vlastnostech a v neposlední řadě 

také v rodinném prostředí. Neprospěch je téměř vždy způsoben souborem mnoha příčin, které 

je třeba včas rozkrýt a přijmout účinná opatření směřujících k nápravě. Podpora školního 

úspěchu vychází zejména z atmosféry školy, ve které je podporováno učení každého žáka, tedy 

dobrými mezilidskými vztahy jak mezi žáky, tak mezi žáky a pedagogy.  

 

Strategie předcházení školní neúspěšnosti vychází z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění a jejím cílem 

je vyhledávaní potencionálně neúspěšných žáků a vytváření podmínek ke zlepšení jejich školní 

úspěšnosti. 

 

§ 7 (3) Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje popis a 

vymezení rozsahu činností pedagogických pracovníků uvedených v odstavci 1, preventivní program 

školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování. 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních 

Strategie reaguje také na kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání České 

školní inspekce pro školní rok 2022/2023: 

 

5. Vzdělávací výsledky žáků 

5.4 Škola sleduje a vyhodnocuje úspěšnost žáků v průběhu, při ukončování vzdělávání a v dalším 

vzdělávání či profesní dráze a aktivně s výsledky pracuje v zájmu zkvalitnění vzdělávání.  

Popis kritéria  

Škola efektivně vyhodnocuje úspěšnost žáků v průběhu a ukončování jejich vzdělávání na všech 

úrovních řízení pedagogického procesu, umí doložit procesy a výsledky tohoto hodnocení a dokáže 

zpracovat opatření, která vedou ke zkvalitňování procesu hodnocení úspěšnosti žáků. S výsledky 

hodnocení cíleně pracují pedagogové i vedení školy, jejich činnosti a opatření zkvalitňují vzdělávání 

žáků a snižují jejich neúspěšnost.  

 

 

 

 

 



2. Faktory školní neúspěšnosti  

 

Školní neúspěšnost je vymezena řadou faktorů, především osobností a zdravotním stavem 

nezletilého, dále rodinným a mimoškolním prostředím a výchovně vzdělávacím procesem ve 

škole.  

Při řešení školní neúspěšnosti je nezbytná spolupráce školy, dalších odborníků, rodiny a 

samotného žáka. Podpora rodiny je v tomto procesu nenahraditelná i s ohledem na volbu 

budoucího povolání a budoucí život.  

Jedná se o tyto faktory:  

- osobnost dítěte - snížená inteligence, poruchy učení, nedostatečná paměť, emoční 

labilita, nízká odolnost vůči zátěži,  

- poruchy chování, PAS,  

- zdravotní problémy žáka - dlouhodobá absence,  

- vysoká absence, 

- změna ŠVP v důsledku přestěhování, přechodu na jinou školu,  

- nepodnětné rodinné prostředí, střídavá péče,  

- rodinné prostředí s nezájmem o školu a školní dění, nezájem rodičů o spolupráci se 

školou,  

- nadměrně ochranitelské rodinné prostředí,  

- dítě ohrožené sociálně nežádoucími jevy (zhoršená rodinná situace, šikana, domácí 

násilí, problémy ve vztazích v rodině nebo ve škole, ve třídě, ve vztahu s učitelem), 

ohrožení sociálně patologickými jevy, 

- dítě – cizinec. 

 

3. Žák je ohrožen školní neúspěšností, když 

- na konci pololetí z některých předmětů neprospěl, nebo je z některých předmětů 

nehodnocen, 

- dlouhodobě neplní zadané úkoly, 

- svým chováním soustavně porušuje školní řád a jsou vůči němu uplatňována výchovná 

opatření, 

- jeho příprava není systematická. 

 

4. Doprovodné projevy při školní neúspěšnosti 

- neurotické příznaky – bolesti hlavy, břicha, nechutenství, zvracení, tiky, školní fobie,  

- poruchy chování – zvýšená absence v některém předmětu, nebo celková absence, 

záškoláctví,  

- obranné mechanismy – ztráta motivace, pocit méněcennosti, fantazie, regrese. 

 

5. Přecházení školní neúspěšnosti 

- klást na dítě přiměřené nároky,  

- dbát na jeho pravidelnou docházku do školy, důsledně kontrolovat splnění zadaných 

úkolů, 

- zdůrazňovat jeho pozitivní stránky, 

- oceňovat jeho jedinečnost, 

- umožňovat žákům vyslovovat vlastní názory,  

- podporovat aktivitu žáků, dát mu příležitost zažít úspěch, 

- motivovat žáky, rozebírat s ním jeho úspěchy, 

- vyhýbat se negativnímu srovnávání, 

- věnovat pozornost rodinnému zázemí žáka. 

 



6. Pravidla pro řešení školní neúspěšnosti  

Včasné podchycení žákových potíží jednotlivými vyučujícími, ti zejména vyhodnotí, zda jde o 

ojedinělý výpadek, nebo trvalejší problém, v takovém případě o neúspěšnosti informují rodiče 

žáka a třídního učitele. 

 

Třídní učitel ověří, zda jde o problém spojený jen s jedním vyučovacím předmětem, nebo zda 

se týká více vyučovacích předmětů, případně i ve spojení s výchovnými problémy. 

 

Podle závažnosti problému třídní učitel kontaktuje rodiče, nabídne osobní jednání 

s jednotlivými vyučujícími, případně s výchovným poradcem, metodikem prevence rizikového 

chování, školním psychologem či dalšími členy školního poradenského pracoviště. Kromě 

individuálních pohovorů je možné svolat jednání výchovné komise. O jednáních se vedou 

písemné záznamy, které vždy obsahují doporučení školy vůči rodičům a postoj rodičů k nim 

(individuální doučování, vyšetření v PPP, apod.). 

 

Je uplatňován třístupňový model péče 

1. Individuální pomoc vyučujícího v rámci běžné výuky. 

2. Zapojení školního poradenského pracoviště. 

3. Zapojení školského poradenského zařízení (PPP/SPC). 

 

Základem účinného řešení školní neúspěšnosti je správné rozpoznání příčin, viz výše uvedené 

faktory.  

 

Vedení školy vyhodnocuje, zda ke zvýšené neúspěšnosti nedochází jen u některých 

vyučovacích předmětů, nebo jen u některých vyučujících. Na toto téma případně zaměřuje svoji 

kontrolní a hospitační činnost, zajišťuje zpětnou vazbu od rodičů žáků (evaluační dotazníky).  

 

Na základě této diagnostiky se stanoví možná opatření:  

 

- zvýšená motivace žáka k učení – důraz na pozitivní hodnocení, stanovení přiměřeného 

rozsahu učiva, podpůrné pomůcky (přehledy), využití pomoci spolužáků, podpůrné 

aktivity – oznamování termínů písemných prací a zkoušení, slovní hodnocení,  

- zajišťování vhodných pomůcek vzhledem k odlišným stylům učení (preference 

vizuálního, nebo audio vnímání), 

- žáci jsou seznamováni s možnými styly učení a učí se vědomě používat styl pro něj 

nejvýhodnější, 

- individuální konzultace, doučování, kompenzace nedostatků pomocí speciálně 

pedagogických postupů (PLPP, spolupráce s PPP, SPC), 

- pomoc při začleňování žáka do třídního kolektivu, 

- stanovení přiměřeného rozsahu učiva, 

- práce zadaná pro domácí přípravu odpovídá žákovým vzdělávacím možnostem, 

- sestavení plánu pedagogické podpory, 

- zvýšená práce pedagogů s kolektivem třídy, náprava narušeného klimatu třídy, 

- vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, 

- včasné informování rodičů o mimořádném zhoršení prospěchu žáka, tak, aby se 

zvýšenou péčí mohlo zabránit zhoršení souhrnné klasifikace žáka na konci každého 

pololetí, 

- u žáků, jejichž neúspěšnost souvisí spíše se sociálním znevýhodněním, konzultovat 

situaci s OSPOD. 

 



Škola průběžně vyhodnocuje úspěšnost těchto opatření, dlouhodobě sleduje žáky s riziky 

neúspěšnosti, poskytuje jim pomoc k jejímu překonání, zohledňuje vnější prostředí ovlivňující 

výsledky žáků, přijímá případná opatření k zamezení rizikového chování.  

 

Na jednání pedagogických rad, předmětových komisí a metodických sdružení je 

vyhodnocována situace vzdělávání žáků ohrožených školní neúspěšností. 

 

Škola si v prevenci stanovuje dlouhodobé cíle 

- vytváření kvalitního prostředí ve třídách a škole, 

- trvalé sledování a vyhodnocování této problematiky, poskytování informací o 

úspěšných i neúspěšných řešeních,  

- v rámci DVPP rozvíjet klíčové dovednosti pedagogů pro tuto oblast, 

- je poskytována nabídka pomoci pro žáky, kteří potřebují řešit subjektivně náročné 

životní situace, 

- školní poradenské zařízení vytváří a aktualizuje strategii prevence školní neúspěšnosti, 

seznamuje s ní pedagogy školy a vyhodnocuje její účinnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

Vnější Informační zdroje: 

- www.prevence-info.cz  

- www.drogy-info.cz  

- www.adiktologie.cz   

- www.kr-moravskoslezsky.cz  

- www.msmt.cz  

- www.exittour.cz – preventivní program pro školy Exit Tour 

- www.nuv.cz 

- www.osprch.cz 

- www.anabell.cz 

- www.rodina.cz 

-http://www.kpbi.cz/ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prevence-info.cz/
http://www.drogy-info.cz/
http://www.adiktologie.cz/
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.nuv.cz/
http://www.osprch.cz/
http://www.anabell.cz/
http://www.rodina.cz/
http://www.kpbi.cz/


Příloha č. 3 

 

Přehled vybraných platných legislativních předpisů pro oblast 

prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže 

1. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Legislativní předpisy 

● Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném od 1. 9. 

2018. 

○ Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních, novela vyhlášky 197/2016 Sb. 

○ Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění účinném od 1. 9. 2018. 

○ Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní 

matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky 

(vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění účinném od 1. 9. 2018. 

○ Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních 

zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění účinném od 1. 1. 2005. 

○ Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky, ve znění účinném od 1. 9. 2018. 

○ Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných, účinné znění od 1. 1. 2018. 

○ Vyhláška č. 282/2016 Sb. o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a 

které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, ve znění účinném od 

1. 9. 2018. 

● Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění účinném od 1. 9. 2016. 

○ Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění účinném od 1. 9. 2017. 

● Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně 

dalších zákonů, ve znění účinném od 1. 7. 2002 

○ Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a 

ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění účinném od 1. 9. 2017. 

○ Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně 

vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 



Odkaz na zákony, vyhlášky MŠMT: 

www.msmt.cz (ministerstvo → legislativa → zákony, vyhlášky aj.) 

Odkaz na právní výklady legislativy MŠMT: 

http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-

vykladmsmt?highlightWords=pr%C3%A1vn%C3%AD+v%C3%BDklady 

Vnitroresortní předpisy a dokumenty 

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28, všech 22 příloh vydaných a pozměněných 

v r. 2015 – 18. 

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních, č. j.: 

MSMT-21149/2016 

Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 

14 423/1999-22 (Věstník MŠMT sešit 5/1999) 

Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 

prevenci a postihu záškoláctví č.j.: 10194/2002-14 

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005-25 

Metodické doporučení k bezpečnosti žáků a studentů ve školách a školských zařízeních: 

Minimální standard bezpečnosti, č.j.: 1981/5015-1 

Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení 

rizikového chování žáků, č.j. MSMT-43301/2013 

Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga, Čj.: MSMT-7502/2015 

Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při 

vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, 

č.j.:25884/2003-24 

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách, MŠMT, únor 

2014 

Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu, č.j.: 11 691/2004-24 

Metodický pokyn k upřesňující podmínky činnosti středisek výchovné péče 

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, 

přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 

pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 239/2015 Sb. 

 

Odkaz na metodické pokyny MŠMT: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/strategie-a-koncepce-ap-msmt 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/strategie-a-koncepce-ap-msmt


 

1. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů 

Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů 

Úmluva o právech dítěte 

1. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve 

znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

2. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve 

znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění 

3. MINISTERSTVO VNITRA 

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

4. MINISTERSTVO FINANCÍ 

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 

 

 



Příloha č. 4 

Krizový plán 

Nález návykové látky ve škole 

1. Odnést návykovou látku do ředitelny školy. 

1. Látku nikdo nepodrobuje žádnému testování!!!! 

2. Přivolat ŠMP (jméno, kabinet, telefonní číslo do kabinetu + mobil). 

3. Volat Policii ČR, oddělení města – telefonní číslo. 

4. Látka se umístí do obálky, která se přelepí, označí razítkem, místem, 

datem a časem nálezu. 

5. Neznámou látku předat Policii ČR k dalšímu šetření. 

 

 

6. Pokud má zaměstnanec školy důvodné podezření, že žák má NL u sebe, 

zavést žáka do ředitelny školy, zavolat Policii ČR (telefonní číslo). 

7. Žáka nechat pod stálým dozorem v ředitelně školy (případně u zástupců 

školy), informovat zákonné zástupce žáka 

8. Nikdo neprovádí osobní prohlídku žáka!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krizový plán 

Úraz žáka 

1. Zjistit poranění, popř. je konzultovat s odbornými učitelkami školy, 

ošetřit zranění. 

 

1. Informovat ředitele školy nebo zástupkyni ředitelky školy. 

 

2. Zavolat lékařskou službu nebo zajistit postiženému doprovod dospělou 

osobou k lékaři. 

 

3.  Oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí 

žáka. 

 

4. Provést zápis do knihy úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu. 

 

5. Informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním 

učitelem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krizový plán 

Kyberšikana 

 

 

1. Při zjištění kyberšikany je informován ŘŠ a ŠMP. 

 

2. Zajistit ochranu oběti. 

 

3. Zajistit dostupné důkazy. 

 

4. Vyšetřit vzniklou situaci, v případě potřeby zajistit pomoc a podporu 

externího pracovníka (Policie ČR, okresní metodik prevence aj.). 

 

5. Informovat rodiče oběti i agresora. 

 

6. Potrestat viníky dle platného školního řádu. 

 

7. Následná práce s třídním kolektivem. 

 


