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ZÁKLADNÍ  ÚDAJE A ŠKOLY 
 
 
Název a adresa školy Základní škola Svitavy, Riegrova 4, Riegrova 600/4, 568 02 Svitavy 
Zřizovatel město Svitavy 
Ředitelka (zastupující) Mgr. Baťková Milena 
Telefon  739 630 519 
E-mail  batkova@riegrovka.cz 
 
Školní metodik prevence 
(koordinátor) 

Richtr Jan 

Telefon 739 003 049 
E-mail  richtr@riegrovka.cz 

Konzultační hodiny čtvrtek 13:30 – 14:00 / po telefonické domluvě kdykoliv 

 
 
 
 
1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A JEJÍ VNIT ŘNÍ ZDROJE 

 
A) CHARAKTERISTIKA OKOLÍ ŠKOLY 

 
Svitavy s počtem 17tis. obyvatel patří k největším městům v regionu Pardubického 
kraje. Jsou sídlem územně správního celku. Město Svitavy je nejen centrem  průmyslu 
a  služeb, ale i školství.   Do svitavských základních a středních škol  dojíždí žáci  a 
studenti z okolních měst a obcí. 
Základní škola Svitavy, Riegrova 4, jejímž zřizovatelem je Městský úřad Svitavy, patří 
do městského školního systému. Vedoucím odboru školství a kultury je Mgr. Jiří Petr. 
Ve městě je zřízeno 6 základních škol, z toho jedna neúplná a jedna speciální základní 
škola. 
Školní budova se nachází na předměstí Svitav, na ulici Riegrova, která navazuje na 
hlavní silnici procházející městem ve směru Praha – Brno. Přestože provoz na silnici 
je upraven dopravními značkami a pravidelnými kontrolami městské policie, existuje 
jisté riziko při pohybu chodců (žáků/žákyň)v tomto úseku. 
Před školou je plavecký sportovní areál s krytým bazénem, penzionem a otevřenými 
bazény, které jsou hojně navštěvovány v letních měsících. Ke školnímu areálu přiléhají 
budovy rodinných domků a činžovních domů. V blízkosti školy se nachází novinový 
stánek a supermarket. 
 

B)  CHARAKTERISTIKA BUDOVY  
 

Budova školy pochází z 19. století. Během několika let došlo k řadě stavebních úprav 
a modernizaci budovy,  aby  splňovala  kritéria  a  náležitosti  základní školy. 
Školní areál je vymezen přilehlými pozemky, na kterých se nachází parková úprava  
(před budovou školy) a sportovní areál (za budovou školy). Sportovní areál je 
ohraničen zdí se zadním vchodem, dvěma hlavními branami a přední brankou.  Provoz 



školního sportovního  areálu je řízen  platným provozním řádem. Prostory před 
budovou školy nejsou oploceny a areál  je vymezen okrajem chodníku a zbytky 
bývalého plotu při okraji ulice. 
Školní areál je pravidelně kontrolován školníkem a dalším provozním pracovníkem 
(správcem) školy. 
Budova školy má dva hlavní vchody v přední části, využíván je jen jeden. Vchod je 
zajištěn kamerovým systémem a uzavíratelnými dveřmi v jednom směru. Případné 
návštěvy se musí ohlásit u pracovníka školy a sdělit  jméno navštívené osoby popř. 
účel návštěvy.  
V zadní části  budovy jsou tři vchody, z nichž jeden slouží k běžnému provozu školy a 
je uzavírán pedagogickým dozorem. Druhý vchod vede k tělocvičně  a provozním 
místnostem školy. Třetí vchod je používán v případě evakuace osob. 
Prostor budovy je rozdělen do tří pater – suterén, přízemí a první poschodí.                  
V suterénu se nacházejí  jedna kmenová učebna,  několik odborných učeben - 
pracoven (dílny, kuchyně, jazykové učebny, keramika, počítačová učebna) a šatny. 
V přízemí jsou umístěny opět kmenové učebny, školní výdejna (jídelna), prostory 
školní družiny a vchod do tělocvičny. V prvním patře jsou kmenové učebny, kabinety 
pedagogů, kanceláře vedení školy a vchody na půdu. Další dvě kmenové učebny se 
nachází v přístavbě školy. 

 
 
C ) CHARAKTERISTIKA MATERIÁLN Ě – TECHNICKÉHO 
VYBAVENÍ 
 
 

Jednotlivé učebny školy jsou vybaveny dataprojektorem a počítačem s internetovým 
připojením. V některých učebnách jsou umístěny interaktivní tabule s možností 
využívání další audiovizuální techniky.  
Vybavení  učeben je také financováno z projektů Evropské unie. 
V učebnách  jsou  moderní výškově nastavitelné lavice a židle, odkládací prostory  pro 
žáky a pedagogy.  Ve škole je školní žákovská a učitelská knihovna. Veřejné 
informační místo vybavené počítačem se nachází v prvním patře školní budovy. 
Ve škole jsou dvě počítačové učebny s 25 PC. 
 

D ) SOCIOKULTURNÍ A NÁRODNOSTNÍ CHARAKTERISTIKA ŽÁK Ů 
 
Celková   kapacita školy je 365 žáků.  Většina žáků patří do spádového obvodu školy. 
Jen malá část žáků dojíždí z okolních obcí, tj. Javorníku, Lačnova, Mikulče atd.  
Školu navštěvují žáci většinou české národnosti, cizinci jiných národností ovládají 
plynule český jazyk a jsou adaptováni na české prostředí. 
 
 
 
 

 
E ) RIZIKOVÁ MÍSTA VE ŠKOLE A JEJÍM OKOLÍ 

 
Škola – chodby 
Na chodbách školy je zajištěn nepřetržitý dozor pracovníky školy. Jisté riziko se 



objevuje na chodbě v suterénu, kde chodba má specifický tvar a žáci mají možnost 
využívat  méně kontrolovatelná místa na chodbě k pohybu a pobytu. Dále na chodbě 
jsou umístěny šatní skříňky a lavičky.  Ke zvýšenému riziku  dochází i v přízemí 
budovy,  v době výdeje obědů, kde žáci na chodbě před jídelnou vytvářejí frontu. 
Škola- WC 
Na patrech školy jsou umístěny toalety. Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců 
školy jsou ženy, je obtížnější zajistit dozor na chlapeckých toaletách. 
Škola – vchody 
Vchody do školy jsou zajištěné tak, že návštěvníci mohou být do školy vpuštěny 
pouze pod dozorem pracovníků školy (uzamknuté dveře, školní telefon, videokamera 
atd.). Žáci přichází a odcházejí ze školy „zadním vchodem“, u kterého v době otevření 
je služba konající dozor na chodbě.  
Škola – jídelna 
Školní jídelna slouží pouze k vydávání jídla. V době výdeje jídla, dochází ke zvýšené 
kumulaci žáků, spěchu, hlučnosti atd. U některých strávníků dochází k nedodržování 
pravidel správného stravování. 
Škola – počítačové učebny a odborné pracovny 
Do odborných pracoven mají žáci přístup pouze s dozorem pedagogického pracovníka. 
Dochází k zvýšenému riziku úrazu při manipulaci s nástroji a může docházet 
k nevhodnému využívání výpočetní techniky. 
Škola – tělocvična 
Do školní tělocvičny mají žáci přístup pouze v doprovodu pedagogického pracovníka 
a o velké přestávce mohou využívat tělocvičnu pod dozorem pracovníka školy. 
 
Vnější prostředí školy 
Největším rizikem školy je sportovní areál, který je částečně přístupný  
veřejnosti. Sportovní areál využívají žáci a veřejnost nejen v době školní výuky, ale i 
ve dnech volna. Zvýšeným rizikem je využívání houpaček, fotbalového hřiště, 
pískoviště a jiných prolézaček. Někteří návštěvníci nedodržují provozní řád a 
navštěvují areál mimo určenou dobu a provádějí činnosti, které nejsou povolené 
(kouření, požívání alkoholu, přelézání plotu, poškozování objektu a náčiní, návštěva 
s domácími zvířaty atd.) . 

 
F ) ŠKOLNÍ ŘÁD 
 

Poslední novelizace školního řádu proběhla ke dni 1. 9. 2016. Novelizaci vytvořila 
Mgr. Milena Baťková, ředitelka školy s kolektivem pedagogických pracovníků 
Základní školy Svitavy, Riegrova 4. Školní rada schválila školní řád 24. 5. 2016. 
Školní řád je umístěn v jednotlivých učebnách školy, u vchodu do školy a je také 
zveřejněn na internetových stránkách školy. Na začátku školního roku jsou žáci  
seznámeni třídními učiteli se školním řádem. 

 
 
 
 
G ) RÁMCOVÝ VZD ĚLÁVACÍ PROGRAM A ŠKOLNÍ VZD ĚLÁVACÍ 
PROGRAM 
 

Od roku 2007 probíhá vzdělávání žáků podle školního vzdělávacího programu. Od 



tohoto roku došlo k několika revizím a vznikly další dvě verze. Česká školní inspekce 
plán prověřovala a neshledala v něm žádné nedostatky. Jde vlastně o komplexní a 
kompletní program, podle kterého škola pracuje. Pravidelně jej vyhodnocujeme, 
doplňujeme a konzultujeme navzájem návrhy na jeho úpravy a zlepšování. Setkáváme 
se v týmu jak školním, tak v týmech předmětových. K úspěšné realizaci ŠVP se také 
potřebujeme týmově vzdělávat, k čemuž nám slouží také vyhlášené ředitelské dny pro 
žáky, bez nichž by proškolení všech učitelů bylo nereálné. 

 
Kompletní ŠVP je k dispozici u vedení školy a přístupný veřejnosti je i 
prostřednictvím veřejného informačního místa u nás ve škole. Je zveřejněn na 
internetových stránkách školy. Zájemci mají možnost seznámit se s obsahem celého 
programu a pořizovat si z něj opisy a výpisy, popř. požádat o kopii. 

       
 
 
H) ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠT Ě 
 
Výchovný poradce / vedoucí 
školního poradenského 
pracoviště 

Mgr. Fialová Eva 

Telefon 739 003 049 
E-mail  fialova@riegrovka.cz 

Konzultační hodiny po telefonické domluvě kdykoliv 

 
Speciální pedagog Mgr. Lepková Jana 
Telefon  
E – mail lepkova@riegrovka.cz 

 
Konzultační hodiny pondělí a úterý a po telefonické domluvě kdykoliv 
 
Školní psycholožka Mgr. Čuhelová Monika 
Telefon  
E – mail cuhelova@riegrovka.cz 

 
Konzultační hodiny pondělí a úterý a po telefonické domluvě kdykoliv 

 
Od 1. 9. 2016 pracuje ve škole nově založené Školní poradenské pracoviště, jehož 
vedoucím je Mgr. Eva Fialová a členy realizačního týmu je Mgr. Jan Richtr (metodik 
prevence), Mgr. Monika Čuhelová (školní psycholožka), Mgr. Jana Lepková (speciální 
pedagog), Ing. Miroslav Sýkora (kariérní poradce). 
Jeho úkolem je poskytovat žákům, pedagogům a zákonným zástupcům komplexní 
služby v oblasti pedagogického, kariérního a psychologického poradenství. Jednotliví 
členové mohou poskytovat odborné konzultace k problémům, se kterými se na ně 
budete obracet. 
 

 
I ) ODBORNÁ A METODICKÁ LITERATURA, ODBORNÉ ČASOPISY 



 
Školní knihovna metodika prevence je velmi rozsáhlá, byla budována a pravidelně 
doplňována literaturou a jinými materiály vydaných za posledních dvacet let. 
Literatura je dostupná a zapůjčována a požádaní učitelů a rodičů.  

 Z odborných časopisů škola odebírá Prevenci. 
 
 webová stránka školy: http://www.riegrovka.cz/ 
 schránka důvěry: je umístěna na chodbě v přízemí školy 
 e-mailová adresa školního metodika prevence (p. Richtra): richtr@riegrovka.cz 
 

 
2. VNĚJŠÍ ZDROJE ŠKOLY PRO TVORBU MPP 

 
A) VNĚJŠÍ INFORMA ČNÍ ZDROJE  

 
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 
2018 
https://www.klickevzdelani.cz/Pedagogi%C4%8Dt%C3%AD-
pracovn%C3%ADci/Sborovna/Negativn%C3%AD-soci%C3%A1ln%C3%AD-jevy-ve-
%C5%A1kole/articleType/ArticleView/articleId/23168 

Krajský plán prevence rizikového chování Pardubického kraje 2015-2019 
https://www.klickevzdelani.cz/Pedagogi%C4%8Dt%C3%AD-
pracovn%C3%ADci/Sborovna/Negativn%C3%AD-soci%C3%A1ln%C3%AD-jevy-ve-
%C5%A1kole/ID/25774/Krajsky-plan-primarni-prevence-rizikoveho-chovani-deti-a-
mladeze-Pk-2015-2019 

Legislativa k prevenci rizikového chování 
https://www.pardubickykraj.cz/prevence-rizikoveho-chovani-a-ochrana-
zdravi/51059/legislativa-k-prevenci-rizikoveho-chovanii 

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-doporuceni-k-primarni-
prevenci-rizikoveho-chovani?highlightWords=%25C4%258D.j.+21291/2010-28 
 
Vybrané zákony vztahující se k prevenci. 

Zákon č. 561 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) 

562/2004 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona 

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

Zákon č. 379/20015 Sb., k ochraně před škodami působenými 

tabákem,alkoholem,návykovými látkami 
 
 
Vybrané vyhlášky vztahující se k prevenci. 

 Vyhláška 72.ppt 

 Vyhláška 73.ppt 

 Výklad vyhlášky č 147/2011 Sb. otázky a odpovědi.doc 



 
 

B) METODICKÁ POMOC 
 
https://www.pardubickykraj.cz/prevence-rizikoveho-chovani-a-ochrana-
zdravi/51059/legislativa-k-prevenci-rizikoveho-chovanii 
 
závislosti: 
http://www.vychovakezdravi.cz/clanky/zavislosti/edukacni-materialy.html 
 
 
drogy a alkohol 
http://www.kapezet.cz/index.php?object=General&articleId=34&leveMenu= 
http://www.odyssea.cz/soubory/e_kurzy/jak_se_branit_drogam_2_stupen.pdf 
 
závislost na tabáku 
http://www.khspce.cz/wp-content/uploads/IV.-Metodick%C3%A9-listy-
M%C5%A0_JN_13_1_2014.pdf 
 
šikana 
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve 
školách a školských zařízeních č.j. MSMT-21149/2016 
http://www.pppuo.cz/soubory/Metodicky%20pokyn%202016.pdf 
 
rizika užívání sociálních sítí 
http://www.ped.muni.cz/wtech/03_studium/teps/rizika_soc_siti.pdf 
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/socialni-sit/147-222 
http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/deti-a-rizika-socialnich-siti-
112.html 
 
 

C) ODBORNÁ POMOC V REGIONU 
 
spolupráce ZŠ s   
Světlanka Svitavy školní družina spolupráce s klienty a žáky 
Policie ČR učitelé  

metodik prevence 
školní družina 

besedy, návštěvy 

Městská policie Svitavy učitelé 
školní družina 

návštěvy 

Městský úřad Svitavy 
sociální odbor 

učitelé  řešení jednotlivých případů 

Pedagogicko psychologická 
poradna Svitavy 

metodik prevence 
učitelé 

vzdělávání, řešení případů 

Pedagogicko psychologická 
poradna Ústí nad Orlicí 

metodik prevence 
učitelé 

besedy, řešení případů 

Bonanza Vendolí 
 

učitelé 
 

mentorská asistence 
 

 metodik prevence  



OSPOD MÚ Svitavy učitelé 
vedení školy 

řešení výchovných problémů 
 

SVP Svitavy – p. Dřínovský učitelé řešení výchovných problémů, 
prevence 

Krizové centrum Svitavy učitelé  
žáci 

prevence krizového chování 

Krajské centrum primární 
prevence Pardubického kraje 
PPP Ústí nad Orlicí 

metodik prevence 
učitelé 

řešení krizových situací ve 
škole, preventivní programy, 
metodická pomoc 

 
 

D) PŘEHLED VZD ĚLÁVACÍCH PROGRAM Ů 
 
DOTAČNÍ PROGRAM PRO OBLAST PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 
NA OBDOBÍ 2017 – 2020 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotace-na-obdobi-2017-2020 
 
 

E) PŘEHLED VOLNO ČASOVÝCH AKTIVIT V REGIONU 
 
Středisko volného času ve Svitavách – přehled zájmových kroužků 
http://www.svc.svitavy.cz/index.php?menu=krouzky|17| 
 
Oficiální informační portál města Svitav – přehled připravovaných akcí ve městě 
http://www.svitavy.cz/ 
 
Junák – český skaut 
http://smrcek.skauting.cz/ 
 
TOM Zálesáci Svitavy 
http://www.zalesaci.net/ 
 
TJ Svitavy fotbal 
http://www.tjsvitavy.net/ 
 
TJ Svitavy volejbal 
http://www.volejbal.svitavy.cz/drupal/index.php 
 
Zájmové kroužky při škole – přehled 
http://www.riegrovka.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6
2&Itemid=84 

3. MONITORING 
 
Odhalení rizikových oblastí na základě průzkumu ve školním roce 2015 - 2016 
 
Problémový index 
 
 7. ročník 8. A  ročník 8. B  ročník 9. ročník 



Volný čas 36 38 43 36 
Chování 33 30 37 36 
Zdravotní stav 21 15 34 25 
Psychika 36 29 45 38 
Sociální 
zdatnost 

30 23 38 25 

Rodina 14 16 24 20 
Škola 18 18 20 20 
Pracovní návyky 13 14 11 10 
Vztahy 
s vrstevníky 

15 18 15 30 

Návykové látky 1 10 3 4 
Průměr 22 22 27 25 
 
pozn. Čím je číslo indexu vyšší – projevuje se problém výrazněji. 
 
Užívání návykových látek 
 
 7. ročník 8. A ročník 8. B ročník 9. ročník 
Alkohol 0 16 16 13 
Tabák 0 16 8 13 
Tlumivé léky a 
léky na spaní 

0 6 8 13 

Léky proti 
bolestem 

10 22 31 34 

Jiné návykové 
látky 

0 11 0 0 

Hazardní hry 5 16 8 0 
 
pozn. Vyšší číslo signalizuje výši problému ve třídě. 
 

4.  STANOVENÍ CÍL Ů MPP ŠKOLY 
 

A) DLOUHODOBÉ CÍLE 
výchova ke zdravému životnímu stylu (problematika poruch příjmu potravin, 
stravovacích návyků, pohybové aktivity, rizikové sexuální chování, bezpečnost 
v dopravě atd.) 
rozvoj a podpora sociálních kompetencí 
zapojování rodiny do života školy 
výchova dítěte odpovědného za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho 
věku 
posilovat u dětí duševní odolnost vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům 
posilovat negativní vztah k návykovým látkám (boj proti alkoholismu, kuřáctví, 
užívání měkkých drog atd.) a dalším sociálně patologickým projevům ( šikana, 
kyberšikana, agresivita, záškoláctví, antisemitismus atd.) 
umět nalézt pomoc při řešení problémů – vědět, kam se obrátit 
podílet se na tvorbě prostředí a životních podmínek 

 



B) CÍLOVÉ SKUPINY 
 
žáci 

Propojení prvního a druhého stupně a vzájemná podpora spolupráce mezi žáky: 
pořádání společných akcí (Den Evropy, sportovní akce atd.), společně projekty ve 
škole (šerpování, vystoupení ve Fabrice atd.), vzájemné propojení tříd prvního a 
druhého stupně v prostorách školy atd. 
Práce školní parlamentu a předání informací o činnosti parlamentu – školní rozhlas. 
Vytváření harmonického školního klimatu mezi žáky. 
Školní zájmová činnost – nabídka sportovních, výtvarných a doučovacích zájmových 
kroužků. 
Činnost třídnických hodin. 
Školní družina působící na žáky v odpoledních hodinách tvorbou programů, zájmovou 
činností atd. 
Školní soutěž – vyhlašována pro všechny žáky a tvořená žáky vyšších ročníků pod 
patronací vyučujícího. 
Nástěnky školy.  
Schránka důvěry. 

 
pedagogové 
 

Pravidelní schůzky a porady (metodická doporučení, spolupráce při řešení situací ve 
škole). 
Činnost Školní poradenského centra (ŠPC) (setkávání, řešení situací, koordinace 
pracovníků ŠPC, metodická pomoc pro učitele, rodiče a žáky). 
Informační servis pro učitele o vyhláškách a zákonech, metodická pomoc při řešení 
„krizových“ situací, spoluvytváření účinných opatření atd. 

 Semináře a školení. 
 
rodiče 

Seznámení rodičů se základní filozofií a strategiemi školy prostřednictví internetových 
stránek školy, pravidelných schůzek s rodiči, Rodičovská rada atd. 
Dny otevřených dveří (seznámení rodičů s prostory školy, možnosti spolupráce, první 
návštěva školy pro budoucí žáky a jejich rodiče) 
Telefonické rozhovory učitele s rodiči (informace o vzniklých „problémech“ ve škole, 
nabídka pomoci ze strany školy a pedagoga, konzultace termínu návštěvy školy atd.). 
Internetová komunikace s rodiči (informace o připravovaných akcích, změnách ve 
škole, rodiče mají možnost sledovat aktuální dění ve škole atd.) 

 Školní noviny. 
 Informační nástěnky pro rodiče a děti. 
 Možnost účasti rodičů ve třídách, konání školních akcí atd. 
 Předávání informací prostřednictvím žákovských knížek.  

 
C) KRÁTKODOBÉ CÍLE  

 
na základě průzkumu • užívání léků proti 

bolesti 
• konzumace alkoholu 
• konzumace tabáku 

 



 
cíle na základě požadavků 
učitelů a školy 

• záškoláctví (NS 2013 
– 2018) 

 

Cíle stanovené Národní 
strategii pro období 2013 – 
2018 (NS 2013 – 2018) 

• agresivní chování 
(šikana) 

• delikventní chování 
k hmotným statkům 
(vandalismus) 

• závislosti 
• rizikové sporty 
• rizikové chování 

v dopravě 
• poruchy příjmu 

potravy 
• působení sekt 
• sexuální rizikové 

chování 
 

 

cíle zamřené na pracovníky 
školy 

• týmově řešit 
problémové situace  

• průběžně informovat 
učitele o akcích 
zaměřených na 
prevenci 

 

 

5.  SKLADBA AKTIVIT MPP  
Formy rizikového chování v Národní strategii primární prevence rizikového chování 
dětí a mládeže na období 2013 – 2018, Praha 2013: 

 
F 1 Interpersonální agresivní chování (agrese, šikana a další rizikové formy 

komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, intolerance, antisemitismus, 
extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie 

F 2 Delikventní chování ve vztahu k hmotným statkům – vandalismus, krádeže, 
sprejerství a další trestné činy a přečiny 

F 3 Záškoláctví a neplnění školních povinností 
F 4 Závislostní chování – užívání všech návykových látek, netolismus, gambling 
F 5 Rizikové sportovní aktivity, prevence úrazů 
F 6 Rizikové chování v dopravě, prevence úrazů 
F 7 Spektrum poruch příjmu potravy  
F 8 Negativní působení sekt 
F 9 Sexuální rizikové chování 
 

Plán aktivity pro žáky ve školním roce 2016 - 2017 
 

Dopravní výchova 4. ročník p. Drápalová 
16. 9. 2016 
 

F 6 

Seznamovací den 6. ročník 
p. Richtr 
p. Sýkora 
p.Čuhelová 

září 2016 
F1, F2, F3, 
F 4 



Nabídka 
volnočasových 
aktivit v kroužcích 

I. stupeň 
II. stupeň 
školní družina 
 

všichni učitelé + 
vychovatelky ŠD 

září 2016 
 

F1 – F 9 

Zpracování IVP, 
podpůrných opatření 
apod. 

I. stupeň 
II. stupeň 

jednotliví 
vyučující 

září 2016 F 3 

Prevence AIDS 8. ročník 
p. Richtr 
p. Hotařová 
 

říjen 2016 F 9 

Etika mezi světy – 
Kadlec Petr 
Bolest nemoc 
jménem šikana. 

6. ročník 
p. Richtr 
p. Sýkora 

21. 12.2016 F 1, F 3 

Etika mezi světy – 
Kadlec Petr 
Moderní je nekouřit. 

7. ročník 
p. Richtr 
p. Těšínská 

21. 12. 2016 F 4 

Etika mezi světy – 
Kadlec Petr 
Láska, AIDS a 
vztahy 

8. ročník 
p. Richtr 
p. Henychová 

8. 2. 2017 F 9 

Etika mezi světy – 
Kadlec Petr 
Vážíš si svého těla 

9. ročník 
p. Richtr 
p. Dernerová 
p. Hladíková 

8. 2. 2017 F 7 

Lež, krádež, 
agresivita 

2. ročník p. Tylichová duben 2017 F1, F2, F4 

Já a my 3. ročník 

p. Pelz, 
p. Rakušanová 
 
 

květen 2017 
F1, F2, F3, 
F4 

Proč máš sluneční 
brýle? 

5. ročník 
p. Vavříková 
p. Odstrčilová 

květen 2017 F1 

Šerpování 1. ročník 
p. Felgrová, 
p. Petrželová 
 

červen 2017 F1 

Vyhodnocení 
autoevalvace žáků. 

II. stupeň p. Richtr únor 2017 
červen 2017 

F 1 

Beseda s farářem 9. ročník p. Richtr 
1. pololetí 2016 
/ 2017 
 

F 1, F 8 

Beseda se 
sexuoložkou 

8. ročník p. Richtr 
p. Dernerová 
p. Korbářová 

2. pol. 2016 / 
2017 

F 1, F 9 

Škola za školou 4. ročník p. Drápalová 
2. pololetí 
2016-2017 

F 3, F 1 



Prevence školní 
neúspěšnosti: 
Mentorská pomoc 
 
 
 
 
 
 
 
Dyslektické kroužky 
 
 
 
 
 
Logopedický 
kroužek 
 
 
Konzultační hodiny 

 
 

I. stupeň 
II. stupeň 
 
 

 
 

 
I. stupeň 
II. stupeň 
 
 
 
 
 

I. stupeň 
 

 
I. stupeň 
II. stupeň 

 
 
Mentorská pomoc 
–tř. učitelé 
vytypovaných 
žáků ve 
spolupráci 
s mentory 
 
 
1.st.  
p. Drápalová 
2. st.  
p. Hladíková 
 
 
p. Preisnerová 
 
 
 
všichni tř. učitelé 

 
 
 
 
průběžně celý 
šk. rok 
 
 
 
 
 
 
průběžně po 
celý šk. rok 
 
 
 
 
podle nabídky 
 
 
 
průběžně po 
celý šk. rok 
 

 
 
F 1, F 3 
 
 
 
 
 
 
 
F 3 
 
 
 
 
 
F 3 
 
 
 
F 3 

Plavecký výcvik 
1., 2., 3., 4. 
Ročník 

třídní učitelé 
průběžně celý 
školní rok. 

F 1, F 3 

Žákovský parlament 
I. stupeň 
II. stupeň 

p. Fialová 
p. Baťková 

průběžně celý 
školní rok 
 

F 1 – F 9 

Vycházky a výlety 
do přírody zaměřené 
na turistiku a 
sportovní aktivity 

I. stupeň 
II. stupeň 

 
p. Richtr 
p. Sýkora 

 
průběžně celý 
školní rok 

F 3, F 5 

školní akce určené 
pro rodiče s dětmi a 
veřejnost: Den 
otevřených dveří, 
Den dětí, Pracovní 
dílna pro budoucí 
prvňáčky, 
Valentýnský taneční 
večer… 

I. stupeň 
II. stupeň 

garanti akcí Podle ročního 
plánu školy. 

F 1, F 2,  
F 3, F 4,  
F 5 

Projekt 
Ovoce do škol 

I. stupeň p. Drápalová, 
p. Tylichová 

celoroční 
projekt 
 

F 7 

Pravidelné 
informování učitelů 
o změnách v oblasti 
prevence a situaci ve 

učitelé 
asistenti 
pracovníci ŠPP 
vedení školy 

p. Richtr celoročně F 1 – F 9 



škole. 
Vyhodnocení 
sociometrie, 
informace učitelům. 

učitelé 
žáci II. stupně 

p. Richtr 
třídní učitelé 
pracovníci ŠPP 

celoročně F 1 – F 9 

vzdělávání školního metodika prevence   podle nabídky a možností 

vzdělávání učitelů                                      Edupraxe 8. 9. 2016 

 

pozn. Časové rozvržení je orientační, záleží na domluvě s partnerskými organizacemi. 
Časové zařazení většiny aktivit a projektů do výuky je v kompetenci odpovídajících 
učitelů. 

 
Témata minimálního preventivního programu jsou součástí výuky prvouky, vlastivědy, 
přírodovědy, českého jazyka, tělesné výchovy, biologie člověka, občanské nauky a 
téma je probíráno v ostatních předmětech podle možností a zaměření. 

 
TERMÍNY REALIZACE A HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO 
PREVENTIVNÍHO PROGRAMU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 – 2017 
 
 termín realizátor 
Tvorba MPP programu do 20. 9. 2016 Richtr J. 

Drápalová I. 
Lepková J. 

Sociometrie – II. stupeň říjen 2016 – leden 2017 Richtr J. 
Vyhodnocení MPP – I. 
pololetí 

do 2. 2. 2017 Richtr J. 
Drápalová I. 

Rizikové oblasti ve škole únor 2017 Richtr J. 
Vyhodnocení „otevřených“ 
otázek autoevalvace žáků – 
druhý stupeň 

únor 2017 Richtr J. 

Vyhodnocení MPP – II. 
pololetí 

červen 2017 Richtr J. 
Drápalová I. 

Vyhodnocení „otevřených“ 
otázek autoevalvace žáků – 
druhý stupeň 

červen 2017 Richtr J. 

Vyhodnocení sociometrie a 
oblasti rizikových oblastí 

červen 2017 Richtr J. 

Stanovení priorit prevence 
pro školní rok 2017 - 2018 

srpen 2017 Richtr J. 

 
 

6.  PŘÍLOHY 
 
PŘÍLOHA Č. 1   
POSTUPY PŘI ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PATOLOGICKÝCH JEV Ů 
 
Návykové látky 
 



První pomoc: 
1. přivolání lékaře 
2. dostatek čerstvého vzduchu 
3. zjistit informace o požité látce a pak je poskytnout lékaři 
4. žák je při vědomí a látku požil ústy: 
    - podat větší množství vody (případně s živočišným uhlím) 
    - vyvolat zvracení 
    - zabránit prochladnutí 
    - zajistit nepřetržitý dohled 
    - ošetřit případná poranění 
     
   žák je při vědomí a látky aplikoval nitrožilně nebo vdechnutím 
   - dostatek čerstvého vzduchu 
   - zabránit prochladnutí 
   - zajistit nepřetržitý dohled 
   - ošetřit případná poranění 
 
  žák je v bezvědomí 
   - nic nepodávat ústy, nevyvolávat zvracení 
   - položit postiženého do stabilizované polohy 
   - sledovat dýchání, při zástavě dechu uvolnit dýchací cesty a zahájit dýchání z úst do úst 
   - zabránit prochladnutí 
   - zajistit nepřetržitý dohled 
   - ošetřit případná poranění 
 
5. Zajistit návykové látky. 
 
6. Po poskytnutí první pomoci oznámit zjištěné skutečnosti třídnímu učiteli, vedení školy, 
školního metodika prevence popř. další pracovníky školního poradenského pracoviště. Vedení 
školy kontaktuje zákonné zástupce žáka.   
 
7. Další postup viz strategie u alkoholu, kouření.  
 
 
Alkohol 
 
1. při zjištění požívání či držení alkoholu zabavit zdroj a zabránit dalšímu požití 
2. žákovi s podezřením na otravu alkoholem poskytnout první pomoc dle závažnosti stavu 
(vyvolat zvracení, popř. přivolat rychlou záchrannou službu) 
3. žáka separovat od kolektivu a zajistit nad ním dohled 
4. informovat vedení školy (popř. odevzdat mu zabavený alkohol), školního metodika 
prevence popř. další pracovníky školního poradenského pracoviště a zákonného zástupce, po 
kterých žádat okamžité vyzvednutí žáka 
5. předat žáka rodičům a obstarat o předání zápis se základními informaci o situaci 
6. oznámit událost třídnímu učiteli 
7. třídní učitel pozve rodiče k dojednání přestupku (oznámit protizákonné jednání dítěte, 
upozornit na postup školy v případě opakování – hlášení OSPOD, oznámení udělení vých. 
opatření), z něj pořídit vždy zápis 
 
Kouření 



 
1. zabavit cigarety a žákovi oznámit, že se dopustil porušení zákona (pokud byl přistižen, jak 
kouří) nebo školního řádu (pokud u něj byly u něj nalezeny cigarety) a že škola bude 
v souladu s tím postupovat 
2. informovat třídního učitele (předat zabavené cigarety) 
3. Třídní učitel informuje o události vedení školy a pozve rodiče k projednání 
4. Schůzka s rodiči  
– třídním učitelem, výchovným poradcem. (popř. vedení školy), učitel (který situaci zjistil), 
pracovníci školního poradenského pracoviště 
- pořídit vždy zápis 
- oznámit protizákonné jednání dítěte (upozornit, že v případě jeho opakování škola nahlásí 
událost OSPOD), oznámit udělení kázeňského opatření dle školního řádu 
 
 
Záškoláctví 
(met. pokyn č. j. 10 194/2002-14) 
 
1. Neomluvenou absenci řeší třídní učitel se zákonnými zástupci žáka formou pohovoru. 
Třídní učitel provede zápis z pohovoru, který zákonnými zástupci podepíší a obdrží jeho 
kopii. Udělení výchovného opatření se řídí platným školním řádem. Výchovné opatření lze 
také udělit žákovi za opakované pozdní příchody na vyučování.  
2. Pokud neomluvená absence přesáhne 10 hodin, oznámí třídní učitel tuto skutečnost 
ředitelce školy. Ten zašle oznámení orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 
3. Pokud se neomluvená absence opakuje, TU o tom informuje ředitele školy a ten zašle 
orgánu soc.-právní ochrany dětí další hlášení o zanedbávání školní docházky.  
4. Při pokračujícím záškoláctví zašle ředitel školy hlášení o zanedbání školní docházky Policii 
ČR. Kopii zašle příslušnému úřadu.  
 
 
 
Šikana 
(met. pokyn č.j. 28275/2000-22) 
 
Pedagogická  pracovník je povinen se zabývat skutečnostmi, které nesou znaky šikanování.  
V opačném případě se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení. Každý se snaží 
nepodceňovat počáteční projevy šikanování a dává najevo, že tyto formy chování mezi žáky 
nejsou žádoucí.  
 
 
Postup oznamování šikany 
 
Zjištěné skutečnosti se vždy hlásí vedení školy, výchovnému poradci, pracovníkům 
školního poradenského pracoviště a třídnímu učiteli  oběti i agresora. Stanoví se postup 
šetření a kompetentní osoby. 
 
O šetření a provedených opatřeních provádí metodik prevence (Drápalová,  Richtr) vždy 
písemný zápis.  
 
Při podezření, že šikanování dosáhlo hranice přestupku nebo trestného činu (trestní čin 
vydírání, omezování osobní svobody, útisku, ublížení na zdraví, loupeže, vzbuzení důvodné 



obavy, poškození cizí věci, znásilnění kuplířství apod.), oznamuje ředitel školy tuto 
skutečnost Polici ČR.  
Vedení školy (výchovný poradce) rovněž bez odkladu oznamuje orgánu soc. právní 
ochrany dětí skutečnosti, které žáka ohrožují, nebo že žák spáchal přestupek či trestný čin.  
 
Dalším krokem (po zmapování situace) je navázání kontaktu s rodiči oběti i agresora 
(třídní učitel) a dojednání schůzky (vedení školy, pracovníků školního poradenského 
pracoviště, třídní učitel, rodiče, oběť/agresor), kde se projednají zjištěné skutečnosti. 
V případě oběti nabídnout podporu a pomoc, v případě agresora oznámit stanovisko školy 
(výchovná opatření).  
 
Metody řešení 
 
Při vyšetřování šikany dodržují pedagogové strategii těchto pěti kroků: 
1. rozhovor s oznamovateli (provede ten, komu oznámili) a s oběťmi (třídní učitel, školní 
metodik prevence a ostatní pracovníci školního poradenského pracoviště) 
2. hledání vhodných svědků (třídní učitel, školní metodik prevence) 
3. individuální, popř. konfrontační rozhovory se svědky (nikoli oběťmi a agresory!) 
4. zajištění ochrany obětem 
5. rozhovor s agresory, popř. konfrontace mezi nimi 
 
Při skupinovém násilí vůči oběti („školní lynčování“) je nutný tento postup: 
1. překonání šoku pedagoga a záchrana oběti 
2. domluva pedagogů na spolupráci a postupu vyšetřování  
3. zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi 
4. pokračující pomoc a podpora oběti 
5. nahlášení policii 
6. vlastní vyšetřování 
 
Účastní-li se šikanování většina třídy, nebo jsou-li normy agresorů skupinou akceptovány, 
bude k řešení přizván odborník-specialista na problematiku šikanování.  
 
 
Výchovná opatření 
 
Agresorovi lze uložit výchovná opatření v souladu se školním řádem (tj. od napomenutí po 
sníženou známku z chování), o jehož druhu rozhodne pedagogická rada po projednání 
zjištěných okolností. Dalším opatřením může být převedení do jiné třídy, školy, doporučení 
rodičům návštěvy ve Středisku výchovné péče pro děti a mládež (SVP), specialisty z PPP, 
krizového centra, na diagnostické umístění dítěte do diagnostického ústavu apod. 
 
Oběti může být nabídnuta psychoterapeutická péče specializovaného pracoviště (PPP, 
krizového centra, SVP, psychologa….).  
 
 
 
 
Veškeré písemné záznamy k jednotlivým případům z oblasti sociálně patologických jevů se 
ukládají u školního metodika prevence, do jehož kompetence evidence přestupků patří 
 (Fialová).  



 
 
 
 
 
 
 
PŘÍLOHA Č. 2   
ZÁZNAM O JEDNÁNÍ S ŽÁKYNÍ / ŽÁKEM 

 
 

 
 

 

Záznam o jednání s žákyní/žákem 

 

jméno žákyně/žáka:……………………………………………nar.:……….………………….………… 

 třída:………….…………………………..……….…….... datum:……….…………….….……………….. 

  
S žákyní/žákem byl veden pohovor ohledně jejího/jeho rizikového chování, které svou 
závažností narušuje proces vzdělávání dané žákyně/daného žáka, případně dalších žáků. 

 
Oblasti nápravy:  
Žákyně/žák bude usilovat o nápravu níže uvedeného rizikového chování (dané oblasti 
zaškrtněte, případně doplňte) 

Rizikové chování žáka  
nenošení pomůcek   agresivní chování  
neplnění domácích úkolů  šikana  
podvodné jednání  krádež/e  
narušování výuky   ničení majetku školy  
odmítání práce při vyučování  ničení majetku jiných osob v rámci školy  
nerespektování pokynů učitele  užívání návykových látek ve škole a její blízkosti  
nevhodné chování ke spolužákům  poskytování návykových látek ostatním  
nevhodné chování k pracovníkům školy  nošení nevhodných předmětů do školy  
pozdní příchody   jiné:  
záškoláctví  jiné:  
skryté záškoláctví  jiné:  
vulgární chování  jiné:  

Specifikace problému (dle potřeby):   

Základní škola Svitavy 
Riegrova 4 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Popis výsledku jednání, další postup: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Termín kontrolního setkání: 

 

 

Podpisy zúčastněných: 

Pozice Jméno Podpis 

žákyně/ žák   

za školu:   

   

   

 
Kontrolní setkání konané dne:………………………………………….……………… 

 
Zhodnocení dosavadního vývoje: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis výsledku jednání, další postup: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termín kontrolního setkání: 

 

 

Podpisy zúčastněných: 
Pozice Jméno Podpis 

žákyně/ žák   

za školu:   

   

   

 
Kontrolní setkání konané dne:………………………………………….……………… 
 
 
 
 
 
Zhodnocení dosavadního vývoje: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis výsledku jednání, další postup: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termín kontrolního setkání: 

 

 

Podpisy zúčastněných: 
Pozice Jméno Podpis 

žákyně/ žák   

za školu:   

   

   

 
 

 

 

 

 



PŘÍLOHA Č. 3  

METODICKÝ POKYN K JEDNOTNÉMU POSTUPU P ŘI 
UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁK Ů Z VYUČOVÁNÍ … 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy                                 V Praze dne 11.března 2002 

Čj.: 10 194/2002-14 
 

Metodický pokyn 

k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu 
záškoláctví 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje v souladu s § 12 odst. 1 zákona č. 
564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, 
následující jednotný postup při uvolňování a omlouvání žáků základních a středních škol 
z vyučování a při prevenci a postihu záškoláctví v základních a středních školách: 

 

Čl. I 

Prevence záškoláctví 
 
(1) Dobu a způsob uvolnění žáka ze školního vyučování stanoví školní řád1. V případě 

podezření z nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka, se může 
ředitel školy v dané věci obrátit na zákonného zástupce nezletilého žáka, nebo požádat o 
spolupráci věcně příslušný správní orgán. 

 
(2) Školní docházku (omluvenou a neomluvenou nepřítomnost) žáků své třídy eviduje třídní 

učitel.  
  

(3) Na  prevenci záškoláctví  se  podílí třídní  učitel, výchovný  poradce a  školní  metodik 
prevence ve spolupráci s ostatními učiteli a zákonnými zástupci žáka.  
Součástí prevence je: 
a) pravidelné zpracovávání dokumentace o absenci žáků, 
b) součinnost se zákonnými zástupci, 
c) analýza příčin záškoláctví žáků včetně přijetí příslušných opatření, 
d) výchovné pohovory s žáky, 
e) spolupráce se školním psychologem a institucemi pedagogicko psychologického 
poradenství, 
f) konání výchovných komisí ve škole 
g)spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí apod. 

 
 

                                                 
1  § 3 odst. 8 a 9 vyhlášky č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů. 



Čl. II 

Způsob omlouvání nepřítomnosti, řešení neomluvené nepřítomnosti a postup zúčastněných 
subjektů 
 
(1) Nepřítomnost nezletilého žáka základní a střední školy ve škole omlouvá v souladu 

s platnými právními předpisy zákonný zástupce žáka (popřípadě vychovatel domova 
mládeže, pokud jde o nezletilého žáka střední školy ubytovaného v domově mládeže); 
zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám. 

(2) Základní a střední škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení 
nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem 
pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem 
nezletilého žáka (popřípadě vychovatelem domova mládeže, pokud jde o nezletilého žáka 
střední školy ubytovaného v domově mládeže) nebo omluvenky vystavené zletilým 
žákem, a to pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního 
vyučování. 

(3) Na dobu nepřítomnosti žáka ve škole, která předchází návštěvě žáka u ošetřujícího lékaře, 
resp. praktického lékaře pro děti a dorost, není tento lékař oprávněn vydat potvrzení o 
nemoci, neboť zpětně nelze jednoznačně a zodpovědně posoudit zdravotní stav žáka.  

 

(4) Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté 
nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat 
jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a 
dorost, o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky uvedené 
v odstavci 2. 

 

(5) Školy a zdravotnická zařízení, tedy i praktičtí lékaři pro děti a dorost, jsou v souladu s § 
10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, povinni oznamovat 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti nasvědčující tomu, že se v konkrétních 
případech jedná o děti, na něž se sociálně-právní ochrana zaměřuje (o děti, které vedou 
zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní 
docházku; o děti, jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, 
nebo tato práva nevykonávají či jich zneužívají apod.).  

 

(6) O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného 
poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její 
věrohodnost. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se 
zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru, na který 
je zákonný zástupce nebo zletilý žák pozván doporučeným dopisem. Projedná důvod 
nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost 
stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce nebo zletilého žáka s možnými 
důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru 
(doporučený vzor - příloha č.1), do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným 
zástupcem nebo zletilým žákem.  Zákonný zástupce nebo zletilý žák zápis podepíše a 
obdrží kopii zápisu. Případné odmítnutí podpisu nebo převzetí zápisu zákonným 
zástupcem nebo zletilým žákem se do zápisu zaznamená. 

 



(7) Během období, kdy škola vyhodnocuje neomluvenou nepřítomnost,  může ředitel školy 
v zájmu zjištění pravé příčiny záškoláctví žáka a jejího odstranění požádat o spolupráci 
odborníky z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, popř. orgány sociálně-
právní ochrany dětí2.  

 

(8) Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou 
komisi,  které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, 
zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí, školní metodik protidrogové prevence, popř. další odborníci a zástupce rady 
školy, pokud byla zřízena. 

 

(9) Pozvání zákonných zástupců na jednání školní výchovné komise se provádí doporučeným 
dopisem. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, který 
zúčastněné osoby podepíší (doporučený vzor - příloha č.2). Případná neúčast nebo 
odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápisu zaznamená. Každý účastník jednání 
obdrží kopii zápisu. 

 

(10) V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle 
bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví (doporučený vzor - příloha č.3) 
s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo 
pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy3.  

 

(11) V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní 
zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek podle 
ustanovení zákona4, je třeba postoupit v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní 
docházky Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání 
trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže5. Kopie hlášení o zanedbání školní 
docházky bude zaslána příslušnému okresnímu úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu. 

 

Čl. III 

Závěrečné ustanovení 
                              
(1) Ustanovení čl. II odst. 1 až 5 jsou stanoveny v dohodě se Sdružením praktických lékařů 

pro děti a dorost České republiky. 
(2) Metodický pokyn nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. 
 

Mgr. Eduard Zeman 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

 
                                                 
2  §  4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
3 §10 odst. 4 zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
   Čl. l3 odst. 13  Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení č.j. 14269/2001-26. 
4 § 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 
5 § l67, § l68 a § 217 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
   § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 



PŘÍLOHA Č. 4  
DESATERO BEZPEČNÉHO INTERNETU 

Desatero bezpečného internetu 

1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem. 
2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní. 
3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi. 
4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy. 
5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému. 
6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku. 
7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí. 
8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy. 
9. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš. 
10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se. 

PŘÍLOHA Č. 5  
ŽÁK A MOBILNÍ TECHNOLOGIE 
 
Školní řád 
 
Žák má právo -  
mít u sebe mobilní telefon. V hodinách však musí být telefon zcela vypnutý, uložený v 
aktovce 
 
Žák nesmí – 
 
používat mobilní telefony ve vyučovacích hodinách, v průběhu vyučovací hodiny musí být 
mobilní telefon vypnutý, uložený v aktovce a nesmí být používán – výjimkou je účelné 
využití funkcí telefonů při výuce na pokyn učitele. Používat mobilní telefon lze pouze v době 
přestávek, za ztráty či krádeže mobilních telefonů škola nenese odpovědnost. Žák nesmí 
pořizovat nahrávky či fotografie bez svolení nahrávané či fotografované osoby 
 
při používání výpočetní techniky manipulovat s daty, která jim nejsou určena, tedy která 
nejsou přístupná přes žákovský uživatelský účet. Nesmí se snažit prolomit zabezpečení 
počítačových systémů a provádět činnosti, které by mohly vést ke změně funkčnosti poč. 
systémů a narušení jejich bezpečnosti  

 
 


