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1. Charakteristika školy  

Naše škola se nachází uprostřed Křivoklátského regionu. Stojí na okraji obcí Křivoklát a 
Roztoky těsně u silnice směr Beroun - Rakovník v blízkosti řeky Berounky. Nachází se mezi 
mostem přes řeku a železničním mostem vedoucím také přes řeku. Nedaleko je ústí 
Rakovnického potoka. Budova školy je zasazena do členitého terénu, zalesněného převážně 
smíšenými lesy.
 Za školou je oplocené sportovní hřiště a udržovaná zelená  plocha, kterou lze využít při 
výuce. Je zde altán, který může být též využíván při výuce, nebo poskytuje zázemí ve 
slunných či deštivých dnech žákům školní družiny. Hřiště, zelená plocha a altán jsou 
využívány  při hodinách Tv, při školních akcích a v předmětech, kdy je výuka směřována na 
pobyt venku.
Vedle školy je autobusová zastávka. Navazuje na ni školní miniarboretum, kde rostou stromy 
a keře, které vysadili žáci školy. Za vzrostlými tújemi stojí pevné stoly na stolní tenis. Žáci je 
využívají při hodinách TV, ve volných hodinách, v polední přestávce a ve svém volném čase. 
Hrad Křivoklát se nachází uprostřed obce na dobrém strategickém místě. V rámci možností 
využívá škola nabídek akcí hradu.
Celá obec je občansky vybavená.
Škola je plně organizovaná (1.– 9. ročník). Žáci jsou místní a dojíždějící přibližně z deseti 
vesnic autobusy a vlakem. Pro dojíždějící je otevřena družina a školní klub.
Žáci navštěvují dle svých možností kroužky, které se jim nabízí (kroužek AJ, kroužek florbalu
pro mladší a starší žáky, pěvecký kroužek). Škola poskytuje zázemí i výtvarnému kroužku 
Barvínek a prostor pro výuku žáků hry na hudební nástroj.  
V tělocvičně je organizováno cvičení rodičů s dětmi, cvičení mladších žáků a ve večerních 
hodinách cvičení žen.

2. Současný stav na škole

Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový 
prvek v realizaci preventivních aktivit. 
Jsme si vědomi přibývání rizikového chování a zneužívání návykových látek v populaci 
mládeže a dětí školního věku. Právě děti školního věku patří k nejohroženější skupině. Je 
proto důležité zahájit primární prevenci v době základní školní docházky.

 - Je třeba poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice (přiměřeně k věku 
žáků).  

 - Je třeba naslouchat problémům žáků a hovořit s  nimi.

– Je třeba pomoci jim nalézat správnou cestu při řešení problémů

V současné době se zaměříme především na posilování vzájemných a ohleduplných 
vztahů a pomoc mezi žáky napříč celou školou.

U některých starších žáků řešíme úctu k dospělým a zodpovědný přístup ke společnému majetku. 
Průběžně řešíme vulgární vyjadřování žáků mezi sebou. Zaznamenáváme i ovlivňování žáků 
sociálními sítěmi ( facebook - pomluvy).

Obecné problémy v oblasti primární  prevence :
 nedostatečná ochrana dětí před alkoholem a pasivním kouřením v rodině a na 

veřejnosti
 mobilní telefony
  internet
 nezodpovědné chování ve vztahu k vlastnímu zdraví



 při nezodpovědném chování mimo školu není možná kontrola ani postih žáka
 prevence jen ve školách, absence prevence v rodinách

3. Učitelský sbor

Učitelský sbor se také podílí na realizaci prevence rizikového chování :                                     
-v technikách pedagogické preventivní práce                                                                               
- v technikách pro rozvíjení osobnosti žáka                                 
- na vytváření pozitivních vztahů mezi žáky a řešení problémových situací          
- na etické a právní výchově          
-na výchově ke zdravému životnímu stylu                                                                               -
na včlenění oblastí preventivní výchovy do výuky          
-na uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny žáků          
-na uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí         
-na diferencovaném uplatňování preventivních aktivit zaměřených na jednotlivé rizikové 
skupiny dětí                                 
-na poskytování poradenských služeb a zajišťování poradenských služeb ve specializovaných 
poradenských  zařízení  pro žáky a rodiče

Žák – učitel
-snaha o vytvoření vzájemné důvěry mezi učitelem a žákem
-žák se může na učitele obrátit podle potřeby
- při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci s žákem  
- učitel věnuje pozornost spolupráci ve skupinách
- učitel umí naslouchat
- učitel se snaží o zapojení všech členů skupiny do společné práce
-učitel podporuje rozvoj kompetencí v týmové práci
- učitel pomáhá při řešení konfliktu
- učitel dává odpovědnost žákovi za řešení konfliktu

Žák - žák
Žáci při vyučování spolupracují, ve dvojicích, ve skupinách, v týmech.
- učí se vést diskuzi
- vyjadřovat své názory
- naslouchat druhým
-hodnotit práci svou i druhých
-vhodným způsobem reagovat na kritiku
-klást otázky
- hledat společná řešení zadaných úkolů

4.   Personální zajištění prevence  

Na naší škole je funkce výchovného poradce a metodika prevence sloučená v jednu.
Jde o osobu s pedagogickým vzděláním a s odborným vzděláním výchovného poradenství.
Má praxi v pedagogické činnosti a v oblasti sociální prevence.

Metodik prevence
-podporuje aktivity školy v oblasti prevence
- nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech
-zaměřuje se na žáky, kteří jsou ohroženi



-spolupracuje s učiteli( ti ho informují o případech výskytu rizikového chování ve třídě, o 
potížích žáků (osobnostní,  rodinné , vztahové ), o náhlém i trvalém neúspěchu ve výuce, při 
obtížné komunikaci v kolektivu, o konfliktu s rodiči o porušování pravidel soužití ve škole 
žákem, o krádežích ve třídách …aj.
- navrhuje možná výchovná i jiná opatření
- navrhuje řediteli školy svolání výchovné komise
- vede individuální konzultace s dětmi popř. 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 –  PPP, SVP, SPC
-v případě vzniklého 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
- mapuje nežádoucí jevy rizikového chování na škole

– hodnotí realizaci minimálního preventivního programu
–

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 hodnotí uplynulé období
-konzultují případné problémy
 -navrhují opatření
-třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím osobních setkání a jiných 
možností komunikace.

Ředitelka školy
-sleduje efektivitu prevence rizikového chování
-sleduje problémy v kontextu celé školy  
-dělá personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole
-svolává v případě potřeby výchovnou komisi

5. Cíle prevence

a) dlouhodobé
 výchova ke zdravému životnímu stylu
 rozvoj a podpora sociálních kompetencí
 funkční informační systém (ŠIK CZ)
 funkční realizace projektu „Škola v harmonii“

b) střednědobé
 snaha o zapojení rodiny do života školy
 školení a vzdělávání školního metodika

c) krátkodobé
 mapování potřeb v oblasti primární prevence
 mapování výskytu rizikového chování na škole



Cílem působení v oblasti prevence rizikového chování je dítě odpovědné 
za vlastní chování a způsob života přiměřeného jeho věku

   s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům
 schopné dělat samostatná a správná rozhodnutí
 schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů
 s negativním vztahem k návykovým látkám
 podílející se na tvorbě zdravého životního prostředí a podmínek

6. Oblasti prevence

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže zahrnuje především aktivity v:
a) násilí a šikanování
b) záškoláctví
c) kriminalitě, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování
d) ohrožování mravní výchovy mládeže
e) rasismu
f) užívání návykových látek – alkoholu, kouření, anabolik, medikamentů a dalších látek
g) diváckém násilí
h) komerčním zneužívání dětí
i) syndromu týraných a zneužívaných dětí
j) sektách a sociálně patologických náboženských hnutí

7. Cílová skupina

Strategie je zaměřena na všechny žáky 1. - 9. ročníku základní školy.

U pedagogů je další vzdělávání zaměřeno na celý tým. Intenzivní vzdělávací aktivity jsou 
směřovány k výchovnému poradci – metodikovi prevence.

Do systému informování jsou zapojeni všichni rodiče. Individuální pozornost je pak věnována
rodičům žáků, u kterých byl zjištěn výskyt návykových látek, konzumace alkoholu a kouření, 
na žáky s podezřením na zanedbání povinné výchovy a výživy, na žáky s výchovnými 
problémy a rodiče žáků – agresorů v případech šikany.  

8.Obsah prevence rizikového chování

Realizace prevence
Škola  rodičům  pomáhá  v rozvoji  dítěte  jeho  vzděláváním  a  socializací  ve  skupině  dětí.
Prevence založená ve společnosti předpokládá řadu spolupracujících složek.
Vedle  rodiny,  školy  a  školských  zařízení  jsou  to  orgány  sociálně  právní  ochrany  dětí,
zdravotnická zařízení, místní samosprávy, poradenské instituce ve školství, sdružení, policie,



kulturní střediska, zájmové organizace, podnikatelské subjekty apod.. Škola usiluje o integraci
primárně preventivních aktivit. Některé poskytuje sama, jiné ve spolupráci.

Projektové vyučování a celoškolní projekty
V rámci projektů se žáci mohou blíže seznámit s děním kolem sebe a aktuálními tématy. 
Umožňuje intenzivní spolupráci žáků v rámci ročníku.
Celoškolní projekt navíc podporuje spolupráci žáků napříč třídami a napříč ročníky. Žáci se 
navzájem poznávají a dokážou spolupracovat starší s mladšími.
Je to podstatný prvek prevence šikany starších žáků vůči mladším.

Hodnocení práce žáka
Žáci dostávají komplexní zpětnou vazbu od učitele. Jsou informováni o svém pokroku i 
nedostatcích. Je oceňováno úsilí žáka a míra jeho pokroku bez srovnávání s výkonem 
ostatních. Každý je podporován tak, aby neztratil chuť do další práce. Diferenciace výuky 
může probíhat prostřednictvím práce ve skupinách podle zaměření žáka. Pomáháme žákovi 
vybudovat si důvěru v sebe, ve vlastní síly a pozitivní vztah k okolnímu světu.

Komunikace učitelů s rodiči a veřejností
Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace.
Rodiče mají možnost navštívit školu i v předem smluveném termínu.
Učitelé se snaží sdělovat rodičům veškeré informace o dětech citlivou formou a pomoci jim 
nalézat cesty k nápravě. Předloží rodičům i klady žáka, kterých by se dalo využít při 
seberealizaci žáka.  
Na dotazy a připomínky rodičů budeme vždy zpětně reagovat.
Na základě dosažení dohody o společných cílech a postupech pak dochází k celkové a 
jednotné podpoře žáka.

Pedagogická diagnostika
Učitel věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá příčiny a 
vhodné formy nápravy. Učitel spolupracuje s rodiči a výchovným poradcem – metodikem 
prevence. Po zhodnocení situace, pokud je třeba, bude využito dalších odborných institucí.  

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

1. individuální pohovor se žákem (žák - učitel; žák - vých.poradce; žák - řed.školy)

2. jednání s rodiči na úrovni výchovné komise

3. doporučení kontaktu s odborníky

4.  uvědomění sociálního odboru: oddělení péče o rodinu, oddělení sociální prevence

5. oznámení Policii ČR – dealerství, trestné činy

 

Informace pro žáky, rodiče a veřejnost
Informace budou průběžně zveřejňovány a aktualizovány na nástěnkách  na schodišti školy 
v obou patrech. Informace obsahují důležitá telefonní čísla a adresy (linky důvěry apod.)  
Další informace, které se vztahují k tématům zařazeným do „Minimálního preventivního 
programu“ jsou pravidelně vysílány na školním informačním kanálu (ŠIK). Šik vysílá 
denně po celou dobu vyučování, témata vysílání jsou obměňována po čtrnácti dnech. Mimo 



různorodých oblastí prevence se vysílá nabídka středních škol a aktuální zprávy ze světa, ze 
zahraničí a sportu. Obrazovka je vyvěšena v prvním patře školy mezi ředitelnou a 
počítačovou učebnou.  
„Minimální preventivní program“ je vyvěšen k nahlédnutí žákům, rodičům a veřejnosti 
v prvním patře budovy školy na vyhrazeném místě vedle ředitelny a na webových stránkách 
školy.

9. Základní kompetence

Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou:
zvyšování sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají 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.

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 hygiena, 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 výchovy a výchovy k občanství 
(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.)

Preventivní témata jsou zařazována do vyučovacích předmětů na prvním a druhém stupni
podle obsahu učiva.

Znalostní kompetence žáků

1.  –  3.  ročník
- žáci  pojmenují  zdravotní  rizika  spojená  s kouřením,  pitím  alkoholu,  užíváním  drog,

zneužíváním léků
- znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek
- znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu
- mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu
- mají právní povědomí v oblasti rizikového chování



4. –  5.  ročník
- žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě
- znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si

zdravý životní styl
- podrobně znají  zdravotní  a  sociální  rizika návykových látek a  argumenty ve prospěch

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

drog
- ví jak komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc
- umí pojmenovat základní mezilidské vztahy
- umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti
- ví kam se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva
- mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva ostatních ( šikana, násilí,

zastrašování aj.), je protiprávní
- znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky

6. – 9. ročník
- žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví
- respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou

tolerantní k menšinám
- znají  a  uplatňují  vhodné  způsoby  řešení  neshod  se  spolužáky,  spory  řeší  nenásilným

způsobem
- znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích
- umí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly
- znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů
- uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní

činy
- umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky
-     umí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví
- ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci
- znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny
- ví, že zneužívání dítěte je trestné
- umí  diskutovat  o  rizicích  zneužívání  drog,  orientuje  se  v trestně  právní  problematice

návykových látek
- ví, kde hledat odbornou pomoc a v případě potřeby ji dovede využít
- snaží  se  bezpečně  zvládat  účelné  modely  chování  v krizových  situacích  (šikanování,

týrání, sexuální zneužívání apod.)   
- správně se rozhoduje v situacích vlastního nebo cizího ohrožení
- dokáže komunikovat se specializovanými službami (linky důvěry, krizová centra)
- odmítá projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat

10. Metody a formy

1. – 5. ročník
 společné stanovení pravidel soužití mezi žáky a učiteli
 zvyšování zdravého sebevědomí žáků
 zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti
 vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů
 nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry
 rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty
 rozvoj schopnosti klást otázky



 vyjadřovat svůj názor, umění říci „ne“
 navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě
 osvojování a upevňování základních návyků- hygiena, životospráva, sdělení 

základních informací z oblasti prevence  
 základy etické a právní výchovy   
 včasné diagnostikování rizikového chování ve třídních kolektivech
 spolupráce s rodiči
 zapojit se dle možnosti do volnočasových aktivit
 ekologická výchova
 návštěvy společných divadelních představení a akcí
 účast v různých výtvarných, sportovních, dopravních aj. soutěžích

6. – 9. ročník
Přechod na druhý stupeň základní školy přináší řadu změn a z nich vyplývajících zátěžových
situací  –  změna  třídního  učitele,  střídání  vyučujících  v jednotlivých  předmětech,  odchod
některých spolužáků (víceletá  gymnázia)  a  příchod nových spolužáků,  zvýšené nároky na
objem a strukturu učiva.

Toto období přináší:

 vzájemné poznávání spolužáků
 vytváření vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem
 stanovení pravidel soužití třídy
 formování skupiny, která je pro žáky bezpečným místem, která jim pomůže vyhnout

se rizikovému společensky nežádoucímu chování  –  šikanování,  užívání  alkoholu  a
drog, vzniku různých typů závislostí apod.

 začlenění nových žáků do třídy
 trénink obrany před manipulací, s uměním říci „ne“
 trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí
 zvládání náročných fyzických duševních situací
 umění vyrovnat se s neúspěchem
 upevňování vztahů mezi vrstevníky
 rozvoj schopností přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí
 nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků
 nácvik řešení zátěžových situací
 zvýšení schopnosti odolávat nebezpečím, krizím, stresu, zátěžovým situacím (včetně

odmítání alkoholu, drog, nikotinu, nevhodných způsobů chování)
 přehled životních rizik
 společenské vztahy (včetně mediální hygieny, vlivu reklamy apod.)
 modelové, projektové situace poskytující návody k řešení problémů



11. Program proti šikanování

Cíl programu proti šikanování

Cílem programu je:  -vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí 
mezi všemi pracovníky a žáky školy
- rozvoj všestranné osobnosti dítěte
- současné respektování jeho individuality
-vytváření přátelských vztahů
-vzájemný respekt mezi žáky
-projevovat se svobodně, ale hlavně zodpovědně
-společně pracovat a spolupracovat
-aktivně se zajímat o dění kolem sebe
-rozlišit co je správné a co je špatné a umět se také podle toho zachovat
-rozvíjet své komunikační dovednosti

Bezpečnost žáků je zajišťována pravidelnými dohledy učitelů a nepedagogických pracovníků 
ve škole, v tělocvičně, ve školní jídelně a na hřišti.

Charakteristika a projevy šikany
Je to cílené chování, které se snaží jakýmkoliv způsobem poškodit, ohrozit, zastrašit, či ublížit
jedinci nebo skupině.
Šikana může být fyzická, psychická nebo smíšená. Může se dít rozmanitými prostředky a 
projevit se různou intenzitou.
Úkolem školy je zajistit každému jedinci pocit bezpečí a jeho začlenění do kolektivu. Proto je 
třeba předcházet všem projevům začínající šikany a násilí, aby nepřerostla do některé z forem 
skupinové trestné činnosti až po organizovaný zločin.

Odpovědnost školy
Odpovědnost školy za žáky je v souladu s ustanovením § 29 zákona č.5651/2004 Sb..  Proto 
musí všichni pedagogičtí pracovníci předcházet projevům šikany mezi žáky a neprodleně 
projevy šikany řešit, obětem poskytnout okamžitou pomoc.
Z hlediska trestního zákona může šikanování naplňovat skutkovou podstatu trestných činů 
(vydírání, omezování osobní svobody, útisku, ublížení na zdraví, loupeže, násilí proti skupině 
obyvatelů nebo jednotlivci, poškozování cizí věci, znásilnění, kuplířství atd.).
Pedagog, jemuž bude znám případ šikanování a nepřijme žádná opatření, se vystavuje riziku 
trestního postihu pro neoznámení, popřípadě nepřekažení trestného činu.
Do úvahy je třeba vzít i další trestné činy (nadržování, schvalování trestného činu, 
podněcování k trestnému činu).

Škola v prevenci šikanování
Základem je podpora pozitivních vztahů mezi všemi účastníky školy a vytváření bezpečného 
prostředí.



Preventivní strategie ředitelky školy:
- vzdělávání pracovníků
- vzdělávání pedagogických pracovníků
- vzdělávání školního metodika prevence
- dohled nad žáky před vyučováním, o přestávkách, ve školní jídelně, na školním hřišti, v 

tělocvičně, ve školní družině, v době zájmového kroužku určeným pracovníkem
- seznámení žáků a pedagogických pracovníků s negativními důsledky šikany
- ve školním řádu stanovení pravidel chování včetně sankcí za jejich porušení

Preventivní strategie pedagogů:
- osvojování norem mezilidských vztahů a posilování pozitivních projevů
- úcta k životu druhého člověka
- vnímat vztahy mezi žáky a atmosféru v třídním kolektivu

Práce třídních učitelů
Těžiště specifické primární prevence je v práci třídních učitelů. Třídní učitel, ostatní 
pedagogové, děti nebo učitelé mohou zaznamenat počáteční signály vznikající šikany. Poté je 
třeba neprodleně analyzovat situaci, vyhodnotit ji a okamžitě přistoupit k řešení.
Třídní učitel v této situaci zaujímá důležitou roli, jelikož právě on nejlépe zná kolektiv 
svěřené třídy, zná silné a slabé stránky skupiny, zná sociální vazby ve skupině žáků, a proto se
stává jednou z důležitých osob, která je schopna odhalit a zároveň i preventivně pracovat proti
vzniku rizikového chování. Třídní učitel podporuje pozitivní vztahy ve třídě. Po dohodě si 
může zařadit třídnickou hodinu.
Další formou spolupráce je organizování třídních školních výletů, na které má možnost třídní 
učitel přizvat i zástupce ze strany rodičů, a tak spolupracovat i s rodiči žáků.

Prevence ve výuce a  při projektovém vyučování
Témata prevence šikany jsou zařazena přímo do výuky (výchova k občanství, výchova ke 
zdraví, člověk a svět práce, tělesná výchova, výtvarná a pracovní výchova).
Jiná témata se aplikují do projektového vyučování.
Některé osvědčené projekty se zařazují každoročně opakovaně pro zájem a úspěch žáků.
Jsou to např.: Cykloturistika s poznáváním Křivoklátska

Zábavné odpoledne pro rodiče a děti
Florbalové zápasy mezitřídní
Plážový volejbal – mezitřídní utkání děvčat a chlapců 2. stupně
Turnaj ve vybíjené pořádaný žáky
Sportovní soutěže organizované AŠSK
Jarmark pro rodiče a veřejnost
Mikuláš a čert pro ZŠ a MŠ – pořádají žáci 9. ročníku
Lyžařský výcvik pro žáky 7.- 9. ročníku
Závody na běžkách (dle počasí)
Bloudění Křivoklátem - sportovně vědomostní závod – napříč ročníky
Spaní ve škole s doprovodným programem – pro žáky prvního stupně
Projektové dny napříč školou- Hravá škola
Olympiády : v Čj, Dě, Ze, Ma, Př



12.Krizový plán

Krizový plán má za úkol eliminovat či minimalizovat škody v případě, že dojde k šikanování 
ve školním prostředí.

Rámcový třídní program je realizovaný třídním učitelem pro řešení zárodečného stádia 
šikanování.
Obsahuje :      - sledování vztahů ve třídě

-vytváření dobrých vztahů mezi žáky
-řešení problémů v rámci třídy
-spolupráce s rodiči
-seznámení žáků a rodičů s problematikou šikany
-řešení prvního popř. druhého stadia šikany

Postupy při odhalení šikanování

Pro vyšetřování počáteční šikany:

1) odhalení šikany (odhad závažnosti a formy)
2) rozhovor s oběťmi šikany a těmi, kteří na šikanu upozornili
3) vyhledání svědků šikany
4) individuální rozhovory se svědky
5) zajištění ochrany obětí
6) rozhovor s agresory a) metoda usmíření

         b) metoda vnějšího nátlaku (vých.pohovor nebo vých.komise s 
  agresorem a jeho rodiči)

        
       7) třídní hodina a) usmíření
                  b)oznámení potrestání agresorů
       8) rozhovor s rodiči oběti
       

V případě odhalení pokročilé šikany, popř. třídní násilí spojené s fyzickým napadnutím oběti

1) okamžitá záchrana oběti
2) domluva strategie při vyšetřování
3) zabránění domluvy mezi agresory na křivé výpovědi
4) pomoc a podpora oběti (přivolání lékaře)
5) oznámení policii, informace rodičům
6) vlastní vyšetřování a) oběť

                                           b) informátoři
                                           c) agresoři
       7) náprava – vnější nátlak a změna konstelace skupiny

Je třeba v případě další pomoci spolupracovat s dalšími institucemi a orgány  ( PPP, SVP, 
SPC, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, policií).



Výchovná opatření

Škola řeší výskyt šikany a její potvrzení výchovnými opatřeními v rámci školy. Dále je třeba 
zprostředkovat dle potřeby péči dalších institucí a jiných odborných pracovišť.
Výchovná opatření v rámci školy: Výchovný pohovor se žákem

Napomenutí třídního učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
Snížení známky z chování

Opatření mimo rámec školy: Doporučení pomoci SVP , SPC, PPP
Podnět orgánu sociálně právní ochrany:
 - k práci s rodinou problémového žáka
- k záhájení  řízení o nařízení předběžného opatření nebo 
ústavní výchovu s umístěním v diagnostickém ústavu

Spolupráce s rodiči

V případě výskytu šikany je třeba spolupracovat s rodiči. Spolupracuje vedení školy, školní 
metodik prevence -  výchovný poradce, třídní učitel i ostatní pedagogičtí pracovníci. Je nutné 
pracovat s rodinou agresora a rodinou oběti. Nezbytný je taktní přístup a zachování důvěrných
informací. Rodičům je nutné říci, jak se zachovat a co dělat v případě šikany, ukázat jim 
správnou cestu k nápravě.

Spolupráce se specializovanými institucemi

V rámci prevence šikany a při jejím řešení je důležitá spolupráce se specializovanými 
institucemi :

 ve školství : s  PPP, SVP,  SPC,  etopedem
ve zdravotnictví: s psychology, psychiatry, pediatry, se zařízeními, která 

poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči
v sociální péči: s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální 

prevence
Fond ohrožených dětí         

Pokud dojde k vážnějšímu případu šikanování či podezření, že šikanování naplnilo skutkovou 
podstatu trestného činu, je nezbytné tuto skutečnost  oznámit  policii.

Bez odkladu ředitel školy oznámí OSPOD skutečnosti, při kterých dochází k ohrožování 
zdraví a bezpečí žáka, pokud žák spáchá trestný čin, či opakovaně páchá přestupky.

Pokud se projeví nečinnost při prokazatelných projevech šikany, je na místě se obrátit na 
ředitele školy.



Adresář: Pedagogicko  -  psychologická poradna v Rakovníku
Speciální pedagogické centrum v Rakovníku
Středisko výchovné péče ve Slaném
OSPOD v Rakovníku
Fond ohrožených dětí v Rakovníku

Kromě výše uvedených institucí spolupracujeme i s institucemi mimo okres Rakovník (tam, 
kam se obrátili rodiče o pomoc - PPP  Králův Dvůr).

13. Plánované aktivity podporující primární prevenci

 Preventivní program ŠKOLA V HARMONII  VI.– pokračování, podpoření návyků pro 
zdravý a harmonický život, realizován „Klub Pathfinder o.s.“( vztahy ve třídě, bezpečnost,
zdravá strava, ekologie, přátelství, drogová prevence, cesta internetem, zdravé 
sebevědomí,kyber svět,-bezpečnost, vzory našeho života, základy finanční 
gramotnosti,rodina,komunikace, facebook-bezpečné užívání,empatie – lidé a svět kolem 
nás,zdravotní okénko, svět online, krizové situace a jejich řešení, občanský průkaz-
povinnosti a práva, láska - vztahy)

 projekt ŠIK CZ – informační kanál, který předává informace z různých oblastí (podpora 
prevence nežádoucích společenských jevů, volnočasové aktivity, další vzdělávání,aktuální
sportovní informace, všeobecné informace z domova a z ciziny)  

 výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – Zdravé zuby ( na prvním stupni ZŠ)
 na základně průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnovat i nadále 

zvýšenou pozornost prevenci kouření  (zapojení rodiny – konzultace, pohovory, 
vysvětlování, péče o zdraví,); Řekni drogám ne! - prevence užívání návykových 
látek )pro žáky 8. a 9. ročníku)

 Hravě žij zdravě (zdravý životní styl pro žáky 5. ročníku)
 dovednost volby správné životosprávy, zařazování zeleniny do jídelníčku – Škola plná 

zdraví (ve spolupráci se školní jídelnou)
 Děti dětem – soutěže a hry organizované žáky 9. ročníku pro děti 1. stupně ke dni dětí
 Hravá škola – celoškolní projekt- sestavení vlastního rozvrhu podle zájmu dle nabídky  
 zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech -  výlety, exkurze, divadelní 

představení, kulturní pořady, projektové dny mezitřídní, třídní a celoškolní, škola 
plná barev atd.

 organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění 
školního prostředí (tematické dny, sportovní akce, školní  programy ,projektové dny atd.) 
–cykloturistika, turistika,  turnaj ve vybíjené (pořádají žáci 8. roč.), vánoční jarmark, 
sportovní soutěže ve florbalu, kopané  Coca cola cup, atletice, kopané, sportovně 
vědomostní závod – Bloudění Křivoklátem, běžkařský závod (dle počasí), historické 
chvilky na hradě Křivoklátě (aktuální výstavy dle nabídky) pro 2. a 1.stupeň , Co dělat, 
když…? – chování v problémových situacích v rámci vyučovacích hodin (pro žáky 
1.stupně), dopravní hřiště pro žáky 1. stupně; vědomostní, dovednostní a výtvarné 
soutěže

 Školou chodí Mikuláš pro žáky školy a mateřské školy – pořádají žáci 9. ročníku
 účast i ve výtvarných, sportovních a vědomostních soutěžích – vypsaných dle nabídky 

AŠSK ,DDM aj.



 ekologická výchova (třídění odpadů), (křivoklátská sovička – akce LČR) a  akce  
pořádané ve spolupráci s IS Křivoklát (dle nabídky)

  sběr malých elektrospotřebičů
 celoškolní sběr hliníku 

Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost

 seznámení rodičů dostupnou formou s MPP  
 nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce- školního metodika 

prevence  
 nabídka různých propagačních materiálů  
 seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů
 nabídka účasti rodičů na různých školních akcích

14. Vyhodnocení preventivního programu

Vyhodnocení celého programu bude provedeno na konci šk. roku 2018– 2019. Během celého 
roku se vedou průběžné záznamy, s jejichž výsledky se pravidelně seznamuje vedení školy a  
ostatní pedagogičtí pracovníci. S průběhem a úspěšností jednotlivých akcí je pedagogický 
sbor pravidelně informován na čtvrtletních pedagogických poradách a na ostatních 
smluvených schůzkách.
 
Vyhodnocení výsledků uskutečňovaného procesu změn
- zhodnocení psychosociálního klimatu ve škole, kázně a případně i prospěchu žáků
- zhodnocení posunu v postojích a hodnotových systémech dětí
- zhodnocení výskytu rizikového chování ve škole

      Datum vypracování : 30.9.2018

ŠMP: Mgr.Ilona Hájková

Ředitelka ZŠ a MŠ Křivoklát : Mgr. Marcela Kasíková

…………………………………………………………………………..
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