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Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole 
 
 
Jedná se o dlouhodobou preventivní strategie naší školy v oblasti rizikového chování, 

přizpůsobenou struktuře, možnostem školy, kulturním a sociálním okolnostem okolí. Tato 

strategie se snaží oddalovat a bránit výskytu rizikového chování a zvyšovat schopnost žáků 

činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí. 
 

 

 

Nástroje strategie 
 
 

●  Krizový plán  „Co dělat, když..?“ 

●  Minimální preventivní program 

●  Školní řád 

●  Sankční řád 
 

 
 

Cílová skupina: 
 

➢ žáci 
➢ pedagogický sbor 
➢ rodiče a veřejnost 

 
 

 
Dlouhodobé cíle: 

 

 

Vyplývají ze soustavného mapování situace v naší škole, skladby žáků, z aktuální situace ve škole i 

blízkém okolí, z výsledků anket a dotazníků, rozhovorů se žáky i rodiči a ze vzájemné komunikace mezi 

pedagogy a hodnocením MPP pro loňský školní rok. 
 

Dlouhodobé cíle zaměřené na žáky 

 
a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování: 

 záškoláctví 

 šikana, násilí 

 divácké násilí 

 kriminalita, delikvence, vandalismus 

 rasismus, xenofobie 

 užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) onemocnění HIV/AIDS a 

dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou 

 poruchy příjmu potravy 

 netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) 

 negativní působení sekt 

 rizikové sporty 

 
b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: 

 domácího násilí 
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 týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání 

 ohrožování výchovy mládeže 

 poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) 

 
Dlouhodobé cíle zaměřené na rodiče a veřejnost 

 

a)  informační servis pro rodiče 

 seznámení s preventivní strategií školy 

 seznámení se školním řádem, řádem ŠD 

 web stránky školy 

 poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb s ohledem na problematiku zvládání rizikového chování u dětí 

a)  aktivní formy spolupráce s rodiči 

 zapojení rodičů a veřejnosti do prevence rizikového chování 

 spolupráce s rodiči a veřejností 

 navázání pozitivních vztahů rodiče x škola 

 navázání pozitivních vztahů veřejnost x škola 

 kvalitní práce třídních učitelů směrem k rodičům 

 školní akce určené pro rodiče s dětmi 

 vstřícné a oboustranná komunikace mezi školou a rodiči 

 aktivity pro rodiče a veřejnost 

b)  pasivní formy spolupráce s rodiči 

 písemná sdělení rodičům 

 distribuce informačních materiálů 

 
Dlouhodobé cíle zaměřené na pedagogický sbor 

 
 informovanost všech pedagogických pracovníků o preventivní strategii školy 

 vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování 

 průběžné školení metodika prevence v oblasti prevence 

 umění rozpoznání a řešení rizikových projevů v chování žáků 

 rozvíjení vzájemných pozitivních vztahů mezi pedagogy, pedagogy x žáky x rodiči 

 systém komunikace mezi pedagogy – pravidelná setkávání 

 spoluúčast třídních učitelů na preventivní strategii školy 

 v rámci načerpání duševních sil, rozvojem pozitivním vztahů mezi pedagogy a upevňování vztahů v     

pedagogickém sboru – realizace společných kulturních a sportovní akcí mimo školu 

 spolupráce, konzultace a besedy s PPP, SVP, OSPOD, Policie ČR, Hasiči… 
 
 
 

 
Metody a formy práce k dosažení cílů 

 

Metody a formy práce k dosažení cílů u žáků: 
 

➢ stanovení a dodržování vlastních pravidel třídy 

➢ interaktivní formy práce 
➢ diskuse, dramatizace, sociálně psychologické aktivity, rozvoj komunikačních dovedností 

➢ nácviky chování v konkrétních krizových případech např. „Co udělám, když 
➢ skupinové formy práce vedoucí ke kvalitě mezilidských vztahů 
➢ pestrost volnočasových školních i mimoškolních aktivit 
➢ třídní aktivity rozvíjející vztah učitel  žák 

➢ projektové vyučování /  Den evropských jazyků/ 
➢ spolupráce s Policií ČR, Hasiči, Záchrannou službou, CDP, SVP, PPP a neziskovými organizacemi 
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➢ mezi školní sportovní a jiné aktivity 
➢ nabídka volnočasových aktivit v regionu 
➢ intervenční krátkodobé i dlouhodobé programy 
➢ hromadné akce v rámci prevence 

 
Metody a formy práce k dosažení cílů u pedagogů 

 

➢ seznámení pedagogů se Strategií systémového řešení primární prevence rizikového chování v naší škole 

➢ průběžné informování o aktuálním dění ve škole formou každodenní komunikace mezi pedagogy 
➢ pedagogům je k dispozici Krizový plán  školy 
➢ možnost využití knih týkající se prevence  
➢ vytvoření systému komunikace mezi pedagogy –  setkávání 

 
Metody a formy práce k dosažení cílů u 

rodičů 
 

➢ informovanost rodičů a veřejnosti o strategii rizikového chování školy 

➢ aktivní zapojení rodičů do příprav a realizací aktivit školy /volnočasové, naučné aktivity/ 
➢ seznámení rodičů s tradicemi školy – webové stránky školy 
➢ informovanost rodičů formou  ŽK, webové stránky školy, nástěnka ve škole 

➢ konzultační hodiny  
➢  třídní schůzky 
➢ aktivity v rámci volného času pro rodiče a děti a veřejnost 
➢ zapojení veřejnosti při sběrových aktivitách žáků 
➢ funkčnost školské rady 
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Název   a  adresa  školy, pro 

kterou platí tento MPP 

  

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Václav Barták  

 

 

Příloha č. 1 

Preventivní program 
 
Konkrétní  dokument  naší  školy,  zaměřený  na  výchovu  žáků  ke  zdravému  životnímu  stylu,  na  

jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj sociálně komunikativních dovedností. Je založen na vlastní 

aktivitě žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky a zapojení celého pedagogického sboru, rodičů i 

veřejnosti. Je zpracován na období jednoho školního roku, zodpovídá za něj metodik prevence, podléhá 

kontrole České školní inspekce, je pravidelně vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti je 

součástí výroční zprávy. Na tvorbě a realizaci MPP se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci. 

Garantem programu je ředitelka školy. 
 

 
 

Základní údaje o škole 
 

 

 Základní a mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad 

 

 

 

Telefon na ředitele 312 250 530 

Email na ředitele info@zsbustehrad.cz 

 

Jméno a příjmení školního metodika prevence: 

Ing. Sylva Vinklová 

Telefon: 723 258 542 

Email: vinklova@zsbustehrad.cz 

 

 
 
 

Charakteristika školy 
 

Škola sídlí ve dvou budovách. Družina a část prvního stupně se nachází v té starší z 19. století, která je 

dominantou Buštěhradu. V 50. letech byla vystavěna nová, pavilonová budova, kde se nachází část prvního 

stupně, druhý stupeň, kancelář školy a vedení, jídelna, tělocvična a jedna třída mateřské školy. Další 4 třídy 

mateřské školy jsou v ulici Hřebečská 660. 

Škola nese jméno významného spisovatele Oty Pavla, který naši školu několik let navštěvoval. Abychom dali 

najevo, jak si této skutečnosti vážíme, má Ota Pavel na budově staré školy pamětní desku. 

 

Buštěhradská škola svým žákům nabízí: 

 pěkné prostředí obklopené zelení školní zahrady a sadu 

mailto:info@zsbustehrad.cz
mailto:vinklova@zsbustehrad.cz
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 elektronickou třídní knihu a elektronickou žákovskou knížku – přehled o učivu a známkách přes internet 

 6 oddělení školní družiny s nabídkou netradičních kroužků 

 zdravou stravu ve školní jídelně, kde si můžete doma přes internet vybrat ze dvou nabízených obědů 

 bohatý výběr z mimoškolních aktivit a kroužků 

 moderní formy výuky s využitím výpočetní techniky jako jsou dataprojektory, interaktivní tabule 

 genetickou metodu čtení v 1. třídě, matematiku podle profesora Milana Hejného, metody kritického 

myšlení, badatelsky orientované učení a mnoho dalších moderních metod výuky 

 speciální zaměření na environmentální problematiku 

 důraz na kvalitní výuku cizích jazyků – anglický a německý jazyk 

 počítačovou učebnu 

 moderní a dobře vybavenou tělocvičnu a venkovní víceúčelové hřiště 

 

Základní údaje o škole  
   

název školy  Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres 

  Kladno 

   

adresa školy  Tyršova 77, Buštěhrad, 27343 
   

právní forma  Příspěvková organizace 
   

IČ  61 89 42 73 
   

identifikátor školy  IZO 600044351 
   

zřizovatel školy  Město Buštěhrad, Revoluční 1, Buštěhrad, 273 43 
   

Kontakt  312 250 530 
   

Email  info@zsbustehrad.cz 
   

www stránky školy  www.zsbustehrad.cz 
   

 
 

Vnitřní informační zdroje 
 

➢ webové stránky školy 

➢ nástěnka prevence ve škole 
➢ časopis Prevence, Učitelské noviny 
➢ schránka důvěry 
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Charakteristika pedagogického sboru 

 
Pedagogický sbor je tvořen ředitelem školy, pedagogickými pracovníky základní školy a vychovatelkami 

školní družiny. 
 
 
 

 
Pedagogičtí pracovníci: 
 
 
 
Garant MPP – ředitel školy Mgr. Václav Barták 

 
Výchovná poradkyně –Mgr. Milena Maršnerová 

 
Metodik primární prevence – Ing. Sylva Vinklová 

 
Třídní učitelé a všichni pedagogičtí pracovníci 

 

Vnější zdroje školy – spolupráce s odborníky 
 
 

Pro školní rok 20212022 předpokládáme spolupráci s těmito organizacemi: 
 
 

 PPP Kladno – vyšetření dětí se specifickými poruchami učení 

 PPP Koloběžka 

 Policie ČR, Hasiči, Záchranná služba – preventivní programy 

  Společnost Scio  poznej své vědomosti, předpoklady 

     PhDr. Lenka Dolníková – školní psycholog, Kladno /312 241 301/ 

     Linka bezpečí http://prevence.linkabezpeci.cz 

    Středisko výchovné péče – Slaný 

    Sociální odbor 

    KHS – Kladno 

 
 
 

Monitoring 

 
●  Pozorování výchozí situace – září, evaluace – červen 

●  Informace od třídních učitelů  dotazník 

●  Informace od rodičů 

●  Průběžné sledování školního prostředí, citlivé vyhodnocování atmosféry v kolektivech 

●  Záznamový formulář pro třídní učitele pro evidenci rizikového chování ve třídě 
 
 
 
 
 
Konkrétní cíle směřující k žákům: 

 

❖   vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

o seznamování se základními prostředky komunikace (verbální, neverbální, činy) 

o respektování základních pravidel komunikace (naslouchat, nechat domluvit, 

formulovat obsah sdělení, učit se vést dialog, neskákat do řeči) 

o promluvy před skupinou osob, vystoupení na veřejnosti 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Femail.seznam.cz%2Fredir%3FhashId%3D989160988%26to%3Dhttp%253a%252f%252fprevence%252elinkabezpeci%252ecz&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNFtx6AvTtr8oUJuTMwrBnao6ub58w
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o hledání cest k porozumění, neodsuzujeme to, čemu nerozumíme 

❖   rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 
 

o postupný nácvik práce ve skupinách 

o vytváření a dodržování pravidel skupiny o rozdělení rolí ve skupině (tolerance) 

o hledání společných řešení a postupů, domlouvání se na společném závěru, řešení 

  ❖   připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti 
 

o učit se rozhodovat a nést přirozené důsledky takových rozhodnutí 

o seznámení s právy a povinnostmi občanů, podílení se na tvorbě školních pravidel, 

formulovat práva i povinnosti 

o učit se prosadit svá práva, vyslovit názor společensky vhodnou formou o učit se 

přiznat si chybu 

  ❖   vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání      

životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě 

o vést děti k pozitivnímu pohledu sama na sebe i na svět kolem sebe: „S úsměvem jde 

všechno líp!“ 

o posilování sebevědomí (využívat sociální hry) 

o rozvíjet společenské chování, dodržování přirozených zákonů a morálky společnosti 

(umění odpouštět) 

o multikulturní výchova (respektovat odlišnosti) a enviromentální výchova „Kdo 

nemá rád zvířata, nemá rád lidi…“ 

  ❖   učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný 
 

o rozvíjíme myšlenky Zdravé školy 

o zapojení a podpora sportovních aktivit 

o spolupodílet se na tvorbě školního prostředí, ve kterém se budeme cítit dobře o

 vážit si sebe sama, preventivní programy, mít se rád 

o bezpečnost a péče o zdraví své i ostatních 

  ❖   vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 
hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

o vcítění  empatie 

o prevence vandalismu 

o učit tolerovat jiné chování (různé projevy chování je rozhodnutí každého člověka, 

který musí být zodpovědný za sebe) 

o učit žít děti ve školním prostředí 

o poznávání způsobů života jiných kultur, jejich etiky a morálních hodnot 

  ❖   pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti 

a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní 

životní a profesní orientaci 
 

o sebehodnocení, sledování vlastního vývoje a zdokonalování 

o učit se posuzovat své schopnosti (v čem jsem dobrý, co umím x v čem jsou dobří 

jiní) 

o poznávání různých životních hodnot, cílů i životních rolí a jejich vlastní hodnocení 

(co je pro mě dobré, co mi může uškodit) 

o „Kdo jsem, čím jsem, čím bych chtěl být….“ 
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Konkrétní cíle směřující k pedagogům: 

 

 ❖   rozvíjení pozitivní komunikace mezi pedagogy 
 ❖   vytvoření systému komunikace ve škole v oblasti prevence 
 ❖   aktuální nabídka vzdělávacích aktivit pro pedagogy 

❖   spoluúčast na realizaci prevence rizikového chování – vytvoření záznamového formuláře pro 

třídní učitele 
pro evidenci rizikového chování ve třídě 

 ❖   informování pedagogů o Strategii systémového řešení primární prevence rizikového chování v 

naší škole 
 
Konkrétní cíle směřující k rodičům: 
 

❖   seznámení s preventivní strategií školy / třídní schůzka, web stránky/ 

❖   seznámení se školním řádem, řádem ŠD / třídní schůzka, web stránky/ 
❖   poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb s ohledem na problematiku zvládání rizikového 

chování u dětí, 
linek důvěry… 

❖   zapojení rodičů do školních i mimoškolních aktivit školy 
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Obsah prevence, konkretizace, časový harmonogram 
 

 

Na 1. i 2. stupni ZŠ se jednotlivá témata prevence zařazují do výuky podle tematického plánu. 

 

Na prvním stupni jsou témata zařazována v rámci jakékoli hodiny či projektového dne podle zvážení 

třídního učitele, na 2. stupni v rámci hodin občanské výchovy a výchovy ke zdraví. 

 

Téma  Vhodné pro třídy Plán, kdy bude probráno - měsíc 

závislost na alkoholu a 

kouření  
3. - 9.  v každé třídě jindy  

záškoláctví 1.- 9. 
 v každé třídě jindy  

šikana 2. - 9. 
 v každé třídě jindy  

xenofobie, rasismus, 

intolerance a antisemitismus 
4. - 9. 

 v každé třídě jindy  

týrání a zneužívání dětí 5. - 9. 
 v každé třídě jindy  

omamné a psychotropní 

látky 
4. - 9. 

 v každé třídě jindy  

prevence virtuálních drog, 

počítače, video  
3. - 9. 

 v každé třídě jindy  

prevence násilného chování 2. - 9. 
 v každé třídě jindy  

prevence vandalismu  4. - 9. 
 v každé třídě jindy  

kyberšikana 5. - 9. 
 v každé třídě jindy  
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Specifická prevence: 

 

 Projekt Hrajte si a učte být on-line – podle materiálů NCBI (Národní centrum bezpečnějšího 

internetu) 

 Průzkum povědomí AIDS a HIV – dokumentární film a reflexe žáků  

 Protidrogový vlak Praha Dejvice – vybrané třídy 

 On-line dotazník pro diagnostiku třídy  

 Dotazníkové šetření – Jak se cítím ve třídě, jeho vyhodnocení a reflexe 

 Policie ČR – preventivní program pro vybrané třídy ve spolupráci s policií 

 Preventivní program Dobronauti  

 Preventivní program Prevcentrum – závislost na návykových látkách 

 Film Katka – drogová problematika - reflexe žáků a další dokumentární filmy 

 Prospe – preventivní program pro vybrané třídy - http://www.prospe.cz/ 
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Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2020/2021 
 
 

Ve školním roce 2020/21 byla školní preventistkou Ing. Sylva Vinklová. Byl vytvořen nový preventivní 

program, který navazuje na program z předchozího roku. 

V rámci primární prevence některé třídy absolvovaly program Kyberšikana od Policie ČR. V 8. a 9. třídě 

proběhla přednáška o AIDS. Proběhlo školení některých pedagogů pro práci se třídou se zaměřením 

hlavně na klima ve  třídě. Na obou budovách školy je umístěna schránka důvěry. 

 Ve škole působí žákovský parlament, do nějž jsou voleni vždy dva zástupci z každé třídy. Na 

pravidelných schůzkách školního parlamentu 1x měsíčně žáci vyjadřují svá přání a připomínky k chodu 

školy. Závěry z každého parlamentu jsou zveřejňovány na nástěnce školy a v elektronické podobě zaslány 

všem zúčastněným stranám. Zástupci z řad žáků referují o průběhu jednání ve svých třídách. Podněty 

žákovského parlamentu se zabývá vedení školy. 

 Témata specifické prevence jsou podle individuálního plánu zařazována do výuky v jednotlivých 

třídách. Podrobný přehled viz Strategie školy ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě. 

 Veškeré případy, které metodička prevence během školního roku řešila, jsou zaznamenány v 

deníku metodika prevence (včetně jmen žáků a zainteresovaných osob, data a přijatých opatření). Na tyto 

problémy preventistku upozornili přímo žáci, všiml si jich pedagog nebo se řešily na základě podnětu ze 

schránky důvěry. 

 Na základě zpětné vazby od třídních učitelů (Záznamový formulář pro třídní učitele pro evidenci 

rizikového chování ve třídě) jsou zaznamenávány a řešeny sociálně patologické jevy, které se ve třídách 

vyskytnou. 
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Seznam, adresář a web stránky organizací zabývající se problematikou PP v oblasti rizikového 

chování 
 
 

❖   Centrum drogové prevence a krizové pomoci 

Kročehlavská 49, KladnoKročehlavy 

Tel: 312 682 177 
 

❖   Krizová telefonická pomoc  Kladno 

Tel : 312 684 444 
 

❖   Pedagogicko  psychologická poradna  Kladno 

Adresa: Cyrila Boudy 2953, Kladno 

Tel: 312 661 044, 312 660 436 
 

❖   Středisko pomoci ohroženým dětem 

Emila Zahrádky 851, KladnoRozdělov 

Tel: 312 267 917, 312 262 121 
 

❖   Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Kladno 

J. Palacha 1643, Kladno 

Tel: 312 292 346 
 

❖   Poradna a zjišťování testů HIV pozitivity 

MUDr. Židová 

Tel: 312 292 133, 312 292 111 
 

❖   Středisko výchovné péče Slaný 

Adresa: Dr. E. Beneše 528, Slaný 

Tel: 314 520 569, 314 524 178 
 

❖   Zařízení sociální intervence  následná péče 

Generála Eliáše 483, Kladno  Dubí 

Tel : 312 285 728 
 

❖   Resocializační institut  o.s. Šance 

Ctiborova 3091, Kladno 

Tel : 603 273 142, 603 448 457 
 

❖   Středočeský kraj 

Odbor školství 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 
 

❖   Společně  k bezpečí  o.  s.  –  spolupráce  v souvislosti  vzdělávací  aktivity  pro  
učitele  Řešení výchovných problémů ve škole I. – záškoláctví 

Holandská 2437, 272 01 Kladno 

– Kročehlavy 

http://www.spolecnekbezpeci.cz 

Předsedkyně sdružení: Mgr. Michaela Veselá, tel. 604 554 231email vesela@spolecnekbezpeci.cz 
 

 
 
 

http://www.spolecnekbezpeci.cz/
http://www.spolecnekbezpeci.cz/
mailto:vesela@spolecnekbezpeci.cz
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Webové stránky 
 
 
Ministerstvo školství  http://www.msmt.cz/ 

 
 

Dys – centrum  http://www.dyscentrum.org/ 
 
 

Zdravé zuby  http://www.zdravezuby.cz/ 
 
 

Portál o silniční bezpečnosti dětí  http://www.skodahrou.cz/ 
 
 

Portál na podporu čtenářství  http://rostemesknihou.cz/ 
 
 

Kritické myšlení  http://www.kritickemysleni.cz/aktuality.php 
 
 

Pomoc dětským obětem internetové kriminality  http://www.pomoconline.cz/ 

 

Linka bezpečí http - https://www.linkabezpeci.cz/ 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.msmt.cz%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNF3q_bFhy33fEv_cnRhIJ7eMEokZg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dyscentrum.org%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNGeemWBybKmOCAK8xHOpx0cbIYZAQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.zdravezuby.cz%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNHgiTrzQXEX6_eynhYydk_2iqF2AQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.skodahrou.cz%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNFSD7yNvTysTQIkeXsDwO01czqf-w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frostemesknihou.cz%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNGlnva8ICRIo8_TxehWZMdQ7gfHqw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kritickemysleni.cz%2Faktuality.php&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNGILTyQCf62EO-SnpiMBdYDjQZGvQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pomoconline.cz%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNFKdUz_tlrxw01mT5LRfeDTwMmjtw
https://www.linkabezpeci.cz/
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Seznam literatury, videotéka 
 
 

Literatura, kterou je možno zapůjčit meziknihovní službou ze Státní vědecké knihovny 

Kladno 

 
Y. Zaboransky Sociální psychologie a výchova 

L. Kubička Psychologie školního dítěte 

L. I. Božovič Kapitoly o dětské psychologii 

A. V. Zaporožec Psychologie 

V. Čedík a kol. Psychiatrie a 

psychologie Leontjev – Božovič  Kapitoly z 

dětské psychologie L. Míček  Duševní hygiena 

Capponi, Novák Asertivně do života 

W. Smitbauer Psychologie 

E. Bakalář Psychohry 

Cipro O dětské neposlušnosti 

W. Okoň K základům 

problémového uč. D. Tollingerová Programové 

učení 

S. L. Rubinštejn Základy obecné psychologie 

J. Kurfürct O ochraně mládeže 

J. Sedláček O výchově dětí ke skromnostiJ. Ondrášek Názorné vyučování 

O. Chlup K psych. zákl. vých. a vyuč 

Čapek Komenský  vychovatel 

O, Chlup Výchova v zrcadle pramenů 

H. D. P. Holbach Zdravý rozum 

F. Smrčka Před branami školy 

Břízová – Košlerová Děti dětem 

Disman – Kubátek Dětský přednes a dram. proj. 

V. Bláha  Výchova mimo vyučování 

Ch. Vorlíček  Úvod do teorie výchovy 

L. Míček Sebevýchova a duševní zdraví 

Z. Matějíček Rodiče a děti 

I. Plichová  Estetic. záj. činnost v ŠD 

M. Cipro Proč se děti bojí 

Vady a choroby dětí 

M. Zapletal Špalíček her 

M. Zapletal Hry ve městě a na vsi 

L. Kubička Rodina a duševní zdraví dítěte 

S. Doležal Výchova mládeže k dopr. výchově 

Hozkovec, Pour Mládež a silniční doprava 

R. Opata Celodenní výchovný systém 

V. Boukal Mládež a sexualita 

Opata a kol. Teorie a práce výchovy mimo vyučování 

Piťha a kol. Úvod do výchovy k občanství 

Houška Škola hrou 

Täubner   Obsah a metody vých. k part. 

Červenka a kol.  Jak měnit a rozvíjet školu 

Spilková, Hausenblas  Měníme vyučování 

Kolektiv autorů  Texty ke studiu otázek výchovy 

S. Kučerová Obecné základy mravní výchovy 

A. Adler  Psychologie dětí – vých. prob. 
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A. Adler  Psychologie dětí 

J. Lašová Škola trochu jinak – proj. v. 

Z. Matějíček O rodině vlastní, nevlastní a náhradní 

Z. Matějíček Po dobrém nebo po zlém 

P. Říčan Agresivita a šikana mezi dětmi 

D. Day  Kde se to v nás bere 

M. Eliotová  Jak chránit své dítě 

M. Arltová Puberta je když...... 

Trekopová a kol.   Neklidné dítě 

Z. Matějíček Co děti nejvíc potřebují 

R. Bean Jak rozvíjet tvořivost dítěte 

Cappony – Novák Sám sobě dospělým, dítětem 

L. Šulová Jak učit výchovu k manželství a rodině 

S. Dainowová Jak přežít dospívání svých dětí 

Caseová a kol. Arteterapie s dětmi 

Karnsová Jak budovat dobrý vztah 

K. Nedoma a kol. Pohlavní život a výchova 

V. Gaňo  Defektní děti 

V. Procházka Co uděláme svým dětem 

J. Fišer Školní zdravotnictví 

V. Císař a kol. Člověk a životní prostředí 

Syrůček a Šejda AIDS 

Brtníková  Prevence AIDS 

Presl, Douda Drogová závislost 

E. Fenwicková Velká kniha o matce a dítěti 

Joyeux City, sexualita, AIDS 

V. Šteřík a kol. O čem se doma nemluví 

S. Pilková Umět si hrát 

V. Satirová Kniha o rodině 

J. Dobiáš Brnkání na duši 

Smejkal Lexikon společenského chování 

S. Hermochová Hry pro život 

J. Heder Životní prostředí a vých. 

S. Hemová  Psychomotorické hry 

Charles, Smith  Třída plná pohody 

E. Pausewandová 100 her k rov. tv..... 

E. Pausewandová 150 her k utvoření osobnosti 
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Telefonní a emailové kontakty, které jsou k dispozici dětem v obtížné životní situaci: 
 
 
Linka bezpečí 

Zaměření: pro děti a dospívající v obtížné životní situaci (mládež do 18 let a studenti do 26 let) 

Bezplatný telefon: 800 155 555 

Provoz: NONSTOP 

Email: pomoc@linkabezpeci.cz 

Web: http://www.linkabezpeci.cz 
 

Linka bezpečí Online 

Emailová poradna 

Email: pomoc@linkabezpeci.cz (odpovídáme do 3 pracovních dnů) 

 
Chat Linky bezpečí 

Kontakt: http://chat.linkabezpeci.cz/ 

Provoz: Po+Út+Čt+So: 15,00  17,00 a 19,00 – 21,00 hod. 

 

Internet Helpline 

Zaměření: poradna pro bezpečný internet (pomoc dětským obětem internetové kriminality) 

Bezplatný telefon: 800 155 555 

Provoz: NONSTOP 

Email: pomoc@linkabezpeci.cz 

Chat: http://chat.linkabezpeci.cz/ 

Web: http://www.internethelpline.cz 
 

Linka vzkaz domů 

Zaměření: pro děti a mládež na útěku či vyhozené 

Bezplatný telefon: 800 111 113 (dostupný z pevné sítě) 

Mobil: 724 727 777 (běžné tarify operátorů) 

Provoz: Po  Ne: 8,00  22,00 hod. 

Email: pomoc@linkabezpeci.cz (odpovídáme do 3 pracovních dnů) 

Web: http://www.vzkazdomu.cz 
 

Rodičovská linka 

Zaměření: rodinné a výchovné poradenství pro rodiče, prarodiče a ostatní členy rodiny, pedagogy 

Telefon: 840 111 234 

Provoz: Po+St+Pá: 13,00  16,00 hod. Út+Čt: 16,00  19,00 hod. 

Email: info@linkabezpeci.cz 

Web: http://www.linkabezpeci.cz 
 

Internet Helpline 

Zaměření: poradna pro bezpečný internet (pomoc dětským obětem internetové kriminality) 

Bezplatný telefon: 800 155 555 

Provoz: NONSTOP 

Email: pomoc@linkabezpeci.cz 
 

Chat: http://chat.linkabezpeci.cz/ 

Web: http://www.internethelpline.cz 

mailto:pomoc@linkabezpeci.cz
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.linkabezpeci.cz&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNFRJFplRyVWIINMoAEjTn6CEYXYbQ
mailto:pomoc@linkabezpeci.cz
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchat.linkabezpeci.cz%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNHX7LnKLCaj6sgrJeRS56SQYPeE3A
mailto:pomoc@linkabezpeci.cz
mailto:pomoc@linkabezpeci.cz
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchat.linkabezpeci.cz%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNHX7LnKLCaj6sgrJeRS56SQYPeE3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchat.linkabezpeci.cz%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNHX7LnKLCaj6sgrJeRS56SQYPeE3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.internethelpline.cz&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNH8VyvZCTHxrXA8epmJ07SbwqNVMQ
mailto:pomoc@linkabezpeci.cz
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vzkazdomu.cz&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNFHNvVXkih1KEaa3TV4QH4DSfa7gg
mailto:info@linkabezpeci.cz
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.linkabezpeci.cz&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNFRJFplRyVWIINMoAEjTn6CEYXYbQ
mailto:pomoc@linkabezpeci.cz
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchat.linkabezpeci.cz%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNHX7LnKLCaj6sgrJeRS56SQYPeE3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchat.linkabezpeci.cz%2F&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNHX7LnKLCaj6sgrJeRS56SQYPeE3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.internethelpline.cz&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNH8VyvZCTHxrXA8epmJ07SbwqNVMQ
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Příloha č. 2 
 

Sankční řád 
 

Sankční řád ustanovuje procesní postupy pro šetření porušování školního řádu žáky s následujícími 

pravidly: 

 o každém ústním jednání i vyjádření sepisujeme zápis, který je podepsaný všemi zúčastněnými; 

 respektujeme v souladu s ustanovením § 21 školského zákona práva žáků a jejich zákonných zástupců; 

 neprodleně a prokazatelně informujeme zákonné zástupce o závažnosti porušení pravidel chování 

plynoucích ze školního řádu a o možných následcích, jež v daném případě připadají v úvahu; 

 podle okolností případu (při požití alkoholu nebo jiných omamných látek) informujeme zákonné 

zástupce, v závažných situacích je přivolán lékař, Policie ČR a informován orgán sociálně právní ochrany 

dětí. 
 

❖   Ničení majetku 

Každý je odpovědný za škodu, kterou svým jednáním způsobil. V případě úmyslného 

poškození nebo zničení školního majetku bude škola vymáhat náhradu škody na 

tom, kdo ji způsobil (§420a, odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku). 

Sankční rozpětí: 

Svévolné poškozování majetku školy: 

●  jednorázové – napomenutí třídního učitele 

●  opakované – dle počtu případů důtka třídního učitele, důtka ředitele školy 

●  pokud žák nereaguje na předchozí kázeňská opatření a nadále se podílí na ničení majetku školy, 

následuje snížený stupeň z chování. 
 

❖   Krádeže 

Zcizit někomu jeho majetek je v České republice považováno za trestný čin nebo přestupek, 

a to podle výše škody, která byla způsobena (§ 247 zákona č. 140/1961 Sb., §50 zákona č. 200/1990 

Sb.). 

Sankční rozpětí: 

Krádež školního majetku nebo osobního majetku: 

 
●  napomenutí třídního učitele, vrácení majetku 

●   opakovaně  žák bude potrestán až sníženým stupněm z chování – a to bez ohledu na výši škody, 

kterou svým jednáním způsobil, nezávisle na policejním šetření 

v případě dobré spolupráce žáka i rodičů můžeme přistoupit k mírnějšímu kázeňskému opatření 
 

❖   Alkohol, drogy, tabákové výrobky 

Všem žákům je v prostorách školy zakázáno užívat alkoholické nápoje, návykové látky, 

cigarety a stejně tak je do školy přinášet. Současně není z důvodů ochrany zdraví dovoleno do školy 

vstupovat pod vlivem alkoholu. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost 

hlásit rodičům nebo zákonnému zástupci (§ 7, odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně). V 

případě, že se o takovém chování škola dozví, je nucena splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči 

orgánům sociálněprávní ochrany (§10, odst. 4 téhož zákona). Výše uvedené platí i pro školní akce. 
 

Sankční rozpětí: 

Užití návykových látek (alkohol, drogy, tabákové výrobky) na půdě školy či školních akcích: 

o důtka ředitele školy, snížený stupeň z chování 

Distribuce výše uvedených výrobků: 

o snížený stupeň z chování 

Vstup do školy pod vlivem alkoholu, drog: 

o důtka ředitele školy, snížený stupeň z chování 

Pozn.: V případě podezření, že žák kouří tabákové výrobky (při obdržení informace, při 
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podezření o volných hodinách), hlásí škola tuto skutečnost rodičům nebo zákonnému zástupci (§ 7,odst.1 

zákona č. 

359/1999 Sb). 
 

❖   Záškoláctví 

Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat (§22 zákona 

č. 561/2004 Sb.). Rodiče jsou informováni o způsobu uvolňování a omlouvání žáků (MŠMT 

10 194/2002 – 14). Pokud je počet neomluvených hodin vyšší než 25 hodin, hlásíme tuto skutečnost 

orgánům sociálněprávní ochrany. 

Sankční rozpětí: 

• dle počtu neomluvených hodin důtka ředitele školy, snížený stupeň z chování 

• svévolné opuštění budovy školy – důtka ředitele školy, snížený stupeň z chování 
 

❖   Školní násilí 

Úmyslné ublížení na zdraví je posuzováno dle závažnosti a opakování. 

Sankční rozpětí: 

• první selhání – dle závažnosti – napomenutí třídního učitele, důtka 

třídního učitele, důtka ředitele školy 

• opakované ubližování – snížený stupeň z chování 
 

❖   Šikana 

Školy mají mimořádnou odpovědnost za to, aby předcházely vzniku tohoto problému 

a aby se s ním odpovědně vyrovnávaly hned od počátku. Při prokázání a řešení šikany postupujeme podle 

MSMT 

22294/20131 

Sankční rozpětí: 

• počáteční šikana – podle závažnosti důtka třídního učitele, důtka ředitele školy 

• rozvinutá šikana – snížený stupeň z chování 
 

❖   Nošení zbraní a předmětů ohrožujících 

zdraví Dbáme na ochranu zdraví a bezpečnost 
osob ve škole. Sankční rozpětí: 

• přinesení a nepoužití předmětu – napomenutí třídního učitele, důtka 

třídního učitele, důtka ředitele školy 

• použití předmětu – důtka ředitele školy, snížený stupeň z chování 
 
 

❖   Pořizování obrazového a zvukového materiálu (dokumentace) v prostorách školy 

Ve škole a na školních pozemcích je zakázáno bez souhlasu ředitelky školy fotografovat 

a pořizovat videozáznamy a audio záznamy z důvodu zneužití tohoto materiálu. 

Sankční rozpětí: 

• napomenutí třídního učitele, důtka ředitele školy, snížený stupeň z chování 
 

❖   Překročení Školního řádu v méně závažných případech 

(nenošení pomůcek, opakované zapomínání domácích úkolů, opakované pozdní příchody, drzé chování, 
používání 

mobilního telefonu ve vyučovacích hodinách, nošení zakázaných časopisů, otvírání zakázaných webových 

stránek, opakovaná porušení Školního řádu, atd.). 

 

 
Sankční rozpětí: 

• odstupňováno dle četnosti a závažnosti – napomenutí třídního učitele, důtka ředitele školy, snížený stupeň z 

chování. Porušení Školního řádu je prošetřeno okamžitě poté, co škola o tom obdržela informace, ve 

složitějších situacích, nejpozději do 30 dnů. V případech, kdy je navrhováno kázeňské opatření důtky 

ředitele školy či snížený stupeň z chování, je svolána výchovná komise. Žák (§8, odst. 2zákona č. 359/1999 



21  

Sb.) i zákonný zástupce se mohou k celé situaci vyjádřit. Členové pedagogické rady poskytují všechny 

informace, které se k danému problému vztahují, jsou poradním orgánem. O konečném kázeňském opatření 

rozhoduje ředitel školy. 

Ve všech ostatních případech je řešení situace v kompetenci třídního učitele. Celý tento Sankční řád 

nevytváříme proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná 

pravidla, která – jak věříme – přispějí k příznivému klimatu ve škole. Žáci jsou seznámeni se Sankčním 

řádem na začátku školního roku, své námitky mohou kdykoli prezentovat třídním učitelům, metodikovi 

prevence nebo řediteli školy. 
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Příloha č. 3 

 

Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad 

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY 

 

 

„Co dělat, když..?“ 

 

Krizový plán školy je součástí Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování 

v naší škole a slouží k řešení konkrétních rizikových situací ve škole. S jeho zněním jsou pracovníci školy 

seznámeni na začátku školního roku. Plán je uložen na přístupném místě ve škole. Všichni zaměstnanci 

školy podle něj v případě potřeby postupují. 

 

1. Základní postup při užívání návykových látek žákem 

 Zabránit v další činnosti (konzumaci NL) 

 Odebrat a zajistit látku 

 Posoudit zdravotní stav 

 Rozhovor s dítětem 

 Stručný záznam o dané situaci 

 Založení záznamu do agendy školního metodika prevence 

 Informace vedení školy 

 Informace zákonným zástupcům (mimořádná rodičovská schůzka), OSPODu  

 Opakovaná situace – OSPOD Kladno Mgr. Ivana Svobodová, vedoucí oddělení sociálně-

právní ochrany dětí, tel.: 312 604 704, e-mail: ivana.svobodova@mestokladno.cz 

 Poskytnutí informací o možnostech odborné pomoci  

 CDP – Kladno PhDr. Věra Urbářová, vedoucí Centra drogové prevence, tel.: 

312682177, e-mail: protidrogova.prevence@mestokladno.cz  

 Jana Vožechová- metodička prevence, Pedagogicko-psychologická poradna Kladno, 

C. Boudy 2953,email: pppkladno.prevence@seznam.cz, tel: + 420 312 661 044, tel: + 

420 604 610 214/ 

 Sankce vycházející ze sankčního řádu 

 

 

mailto:ivana.svobodova@mestokladno.cz
mailto:protidrogova.prevence@mestokladno.cz
mailto:pppkladno.prevence@seznam.cz
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2. Nález alkoholu v prostorách školy 

 Netestovat danou látku 

 Ihned informovat vedení školy  

 Danou látku uložit u vedení školy 

 Provést stručný záznam  

 Mapovat situaci ve škole 

 

3. U žáka byl zadržen alkohol 

 Netestovat danou látku 

 Informovat vedení školy 

 Stručný záznam s vyjádřením žáka (podpis) 

 Informovat zákonného zástupce (odevzdat mu danou látku) 

 Podezření na intoxikaci neznámou látkou – přivolat lékaře, látku lékaři odevzdat 

 Záchranná služba, telefon – 155  

4. Žák je podezřelý z držení nelegální NL 

 Zajištění bezpečnosti (žáka i ostatních) 

 Zjištění zdravotního stavu, pokud zřejmá intoxikace (záchranná služba) 

 Záchranná služba, telefon - 155 

 Kontaktovat Policii ČR, zákonné zástupce 

 Policie ČR telefon – 158 

 Policie ČR - Kladno telefon: 974 873 561 

 Izolace žáka do příjezdu PČR 

 Žádná prohlídka! 

5. Žák se svěří s užíváním návykových látek 

 Nevyhýbat se rozhovoru (nabídnout radu a podporu) 

 Obrátit se na relevantní služby  

 CDP – Kladno PhDr. Věra Urbářová, vedoucí Centra drogové prevence, tel.: 

312682177, e-mail: protidrogova.prevence@mestokladno.cz  

 Jana Vožechová- metodička prevence, Pedagogicko-psychologická poradna Kladno, 

C. Boudy 2953, email: pppkladno.prevence@seznam.cz, tel: + 420 312 661 044, tel: + 

420 604 610 214/ 

 Informování zákonných zástupců (s vědomím žáka) 

 

mailto:protidrogova.prevence@mestokladno.cz
mailto:pppkladno.prevence@seznam.cz
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6. Rodič hledá ve škole radu, jak řešit problémy s návykovými látkami u svého dítěte 

 Respektovat specifika každého případu 

 Poskytnout informace o dostupných službách  

 CDP – Kladno PhDr. Věra Urbářová, vedoucí Centra drogové prevence, tel.: 

312682177, e-mail: protidrogova.prevence@mestokladno.cz  

 Doporučit poradenství  

 Pedagogicko-psychologická poradna Kladno, PhDr. Jana Vožechová email: 

pppkladno.prevence@seznam.cz, tel: + 420 312 661 044, tel: + 420 604 610 214) 

 Domluvit se na případných společných krocích 

7. Škola zjistí, že v místě, kde sídlí, lze sehnat návykové látky 

 Škola nenese právní odpovědnost (mimo své území) 

 Role v komunitě, morální odpovědnost 

 Spojení s místními organizacemi  

 Policie ČR Kladno telefon: 974 873 561 

 CDP Kladno, PhDr. Věra Urbářová, tel.: 312682177, e-mail: 

protidrogova.prevence@mestokladno.cz 

 Pedagogicko-psychologická poradna Kladno, PhDr. Jana Vožechová email: 

pppkladno.prevence@seznam.cz, tel: + 420 312 661 044, tel: + 420 604 610 214) 

 Zvážit, zda informovat rodiče, žáky 

 Zajistit dobrou informovanost pro pracovníky školy 

 

8. Šikana – náznak šikany 

 Zajistit ochranu oběti – při odchodu a příchodu do školy, o přestávkách, popřípadě nechat oběť na 

určitou dobu doma. 

 Rozhovor s informátory a obětí – tento rozhovor se týká vnějšího obrazu šikany, pokud nejprve učitel 

hovoří s informátorem, musí pak hovořit s obětí a nakonec s agresorem. 

 Nalezení věrohodných svědků – tito svědci pomáhají najít oběť, svědkové musí být vybráni pečlivě, 

aby jejich  výpovědi  byly pravdivé. 

 Rozhovor se svědky – rozhovor se svědky probíhá individuálně nebo se využívá konfrontace mezi 

dvěma svědky, konfrontace nesmí probíhat mezi obětí a agresorem. 

 Rozhovor s agresory – tento rozhovor se uskutečňuje až naposledy, využívá se tzv. principu 

„přitlačení ke zdi.“ Sem patří pohrození vyloučením nebo přivoláním policie při jakémkoli pokusu 

opět oběť šikanovat.  Při rozhovoru s agresorem již není důležité odhalování pravdy. Výpověď 

agresorů se využívá pouze jako doplnění informací. 

mailto:protidrogova.prevence@mestokladno.cz
mailto:pppkladno.prevence@seznam.cz
mailto:pppkladno.prevence@seznam.cz
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Na co nikdy nezapomenout! 

 Posoudit zdravotní stav (záchranná služba) 

 Prodiskutovat případ se žákem nebo zajistit intervenci  

 Nevyhýbat se rozhovoru (zájem) 

 Neslibovat, že nebudete nikoho informovat 

 Informování zákonných zástupců  

 Informování OSPOD Kladno Mgr. Ivana Svobodová, vedoucí oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí, tel.: 312 604 704, e-mail: ivana.svobodova@mestokladno.cz 

 Policie ČR telefon – 158 

 Zvážit, zda informovat ostatní členy sboru, ostatní žáky 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ivana.svobodova@mestokladno.cz

