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1. ÚVOD 

 

1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Název a adresa školy, pro 

kterou platí tento MPP 

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 

146 

Jméno a příjmení ředitele Mgr. Petr Cvrček 

Telefon na ředitele 495 264 511, 495 264 360 

E-mail na ředitele cvrcek@zsnovyhk.cz 

 

Jméno školního metodika 

prevence 

Mgr. Martina Synáčková 

Telefon 495 264 511 

E-mail  synackova@zsnovyhk.cz 

 

Jméno výchovného poradce Mgr. Jolana Lehká 

Telefon 495 264 511, 495 264 360 

E-mail  lehka@zsnovyhk.cz 

 

Jméno školního psychologa  

Telefon  495 265 423 

E-mail  info@ppphk.cz 

 

 Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků 

ZŠ – I. stupeň   
6 128 6 

ZŠ – II. stupeň  
5 98 12 

 

 

1.2 Charakteristika školy  

 

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 je úplná základní škola 

s devíti postupnými ročníky. Na prvním i druhém stupni je v každém ročníku po jedné třídě. 

Součástí školy je školní družina, mateřská škola a vlastní školní kuchyně a jídelna. V areálu 

školy se nachází i tělocvična, školní hřiště s umělým povrchem, okrasná zahrada se vzácnými 

druhy růží a rododendronů a prostorný odpočinkový dvůr. 

Pro zájmovou činnost žáků je také využívána keramická dílna s pecí a hrnčířským kruhem. Ve 

všech třídách jsou žákům k dispozici interaktivní tabule. Vybudovali jsme multimediální 

učebnu, kde všichni žáci mohou pro výuku využívat počítače. 

V letošním školním roce navštěvuje naší školu 226 žáků. 

 

 

2. Východiska pro vypracování Školního preventivního programu  

Použité materiály: 

 

- Školský zákon §29 

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

  poradenských zařízeních 

- Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Nový Hradec Králové 

mailto:info@ppphk.cz
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- Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve  

   školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) 

- Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument    

   MŠMT č.j.: 21291/2010-28) 

- Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013- 

   2018 (MŠMT) 

 

 

3. Školní metodik prevence jako součást týmu 

 

Školní metodik prevence pracuje jako součást poradenského pracoviště (školní metodik 

prevence, výchovná poradkyně, ředitel školy). Koordinuje aktivity při řešení jemu 

příslušejících problémů ve spolupráci s třídními učiteli, ostatními vyučujícími a širším 

vedením školy. Vytváří ŠPP.  

Se ŠPP seznámí metodik prevence všechny pedagogické pracovníky školy na pedagogické 

radě, rodiče budou se ŠPP seznámeni v rámci třídních schůzek prostřednictvím třídních 

učitelů.  

 

 

4. Cíle 

Cílem preventivního programu je zvýšit odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým 

jevům a vytvářet dobré sociální klima nejen ve třídách. Dalším cílem je, aby se preventivní 

výchovně vzdělávací působení stalo neoddělitelnou součástí výuky a života školy. 

 

 4.1.  Dlouhodobé cíle 
 

- podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně 

  patologických jevů a jejich diagnostiky 

- vytvářet pozitivní atmosféru vzájemného respektu, úcty a bezpečí 

- podporovat a upevňovat sociální dovednosti žáků 

- vést žáky ke zdravému životnímu stylu, zdravému postoji k životu a zdraví 

 

4.2 Krátkodobé cíle 

 

- v rámci přednášek a vyučovacích hodin žáky seznámit s problematikou a vysvětlit jak 

   předcházet následujícím rizikovým jevům: záškoláctví, šikana, kyberšikana, násilí,  

   vandalismus, užívání návykových látek, netolismus, gambling, rasismus, xenofobie,  

   onemocnění HIV/AIDS  aj. 

- více zapojit pedagogy do systému prevence – podpořit DVPP v oblasti práce s třídním  

   kolektivem 

- vytvářet a podporovat dobrý vztah s rodiči a společně řešit vzniklé problémy 

- provádět a vyhodnocovat monitoring v oblasti sociálního klimatu ve třídách mezi žáky 

- ve spolupráci se školní družinou podpořit u dětí smysluplné trávení volného času (kroužky  

   v rámci ZŠ: míčové hry, vybíjená, florbal, šikovné ruce, výtvarný, keramický, flétnička,  

   veselá věda) 
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5. Cílové skupiny 

 

5.1 Žáci a žákyně  

 

- schopnost řešit problémy 

- umění komunikovat 

- případně vědět, kde vyhledat pomoc 

- zlepšit svůj životní styl směrem k zdravému životnímu stylu 

 

5.2 Rodiče a zákonní zástupci 

 

- prostřednictvím klubu rodičů a setkávání se během rodičovských schůzek je cílem zlepšit 

komunikaci s rodinou 

 

5.3 Pedagogický sbor 

 

- další vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

- další vzdělávání v oblasti práce s třídním kolektivem 

- rozpoznat a zajistit včasnou intervenci v případech: záškoláctví, domácího násilí, týrání,  

  poruch příjmu potravy, ohrožení výchovy dítěte 

 

 

6. Realizace ŠPP 

 

6.1 Žáci a žákyně 
 

- dle potřeby probíhají třídnické hodiny, které slouží k řešení problémů v kolektivu,  

    upevňování vztahů v kolektivu, ujasňování pravidel 

- důležitou roli hrají individuální rozhovory s žáky, skupinová práce během výuky, sociální  

  hry 

- v rámci nespecifické prevence se na naší škole uskutečňuje mnoho akcí:  

- Spolupráce se ŠPP Mozaika 

- Spolupráce s Centrum primární prevence Královéhradeckého kraje SEMIRAMIS z.ú. 

- Celoroční spolupráce s Městskou policií HK – přednášky dle aktuální programové nabídky 

- Školy v přírodě a výlety – I. A II. st. 

- Lyžařský výcvikový kurz – 3. – 9. Ročník 

- Účast na okresních kolech sportovních soutěží 

- Kurzy bruslení a plavání 

- Spolupráce s městskými Lesy ČR 

- Kurzy sebeobrany (dívky 8.,9. třída) 

- Filmová a kulturní představení  

- Návštěvy výstav 

- Sběr papíru, žaludů a kaštanů 

- Úklid v rámci Dne Země 
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6.2 Pedagogický sbor 

 

- v rámci dalšího vzdělávání budeme vytvářet podmínky pro možnost vzdělávání pedagogů  

  v oblasti sociálně patologických jevů a vedení třídního kolektivu.  

 

6.3 Rodiče a zákonní zástupci 

 

- realizovat spolupráci s rodiči prostřednictvím rodičovských schůzek a klubu rodičů – 

   čtyřikrát ročně  

- nabízet rodičům možnost osobní konzultace na předem domluvené schůzce nejen za účelem  

   řešení výchovně vzdělávacích problémů  

 

7. ŠPP a ŠVP (školní vzdělávací program) - prolínání 

 

- prevence sociálně patologických jevů je součástí RVP (rámcového vzdělávacího programu),  

  potažmo ŠVP, a je zahrnuta do schválených standardů základního vzdělávání 

- je třeba, aby aspekty preventivního působení byly mezipředmětově koordinovány 

- preventivní témata se nejčastěji objevují v následujících předmětech: člověk a jeho svět,  

 přírodopis, český jazyk a literatura, tělesná výchova, výchova k občanství a ke zdraví, chemie 

- tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování: 

 

Ročník Předmět Téma 

1
. 
ro

čn
ík

 

člověk a jeho svět bezpečný příchod do školy 

  osvojování vhodných forem chování  

  moje rodina 

  vhodné trávení volného času 

  základní pravidla při užívání léků 

  bezpečné chování - úraz 

2
. 
ro

čn
ík

 

člověk a jeho svět osobní bezpečí 

  dopravní výchova 

  krizové situace (šikana, týrání) 

  školní řád 

  návykové látky 

  služby odborné pomoci 

  nácvik chování v krizové situaci 

tělesná výchova bezpečnost při pohybových činnostech 

  prevence úrazů 

3
. 

ro
čn

ík
 

člověk a jeho svět bezpečná cesta do školy 

  prevence tělesného a duševního zdraví 

  přírodní a chemické látky (drogy, hrací automaty) 

  

zdraví a nemoc (nevyléčitelné choroby, AIDS, linka 

bezpečí) 

  bezpečnost při cestování 

  postavení jedince v rodině 

  volný čas a jeho správné využití, spolupráce lidí 
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4
. 
ro

čn
ík

 

český jazyk slovní šikana 

  

telefon, e-mail -sdělení údajů o sobě a rodině neznámé 

osobě 

člověk a jeho svět šikana, zastrašování občanů 

  odmítání návykových látek 

  základní sexuální výchova 

   

 

 

Ročník Předmět Téma 

5
. 
ro

čn
ík

 

člověk a jeho svět zdravý způsob života 

  životospráva 

  návykové látky 

  šikana, sex. Zneužívání, týrání 

  vztahy mezi lidmi 

  linka bezpečí 

  citlivý přístup ke zvířatům 

  pravidla chování 

český jazyk rodina 

  vlastnosti, chování 

informatika kyberšikana, internet 

6
. 
ro

čn
ík

 

výchova k občanství vztahy mezi lidmi 

  rodina 

  nebezpečí internetu 

výchova ke zdraví zdravý životní styl 

  kouření, alkohol 

  osobní bezpečí - šikana 

  sexuální výchova - dospívání, změny ve vývoji 

7
. 
ro

čn
ík

 

výchova k občanství komunikace, pravidla chování 

výchova ke zdraví zdraví a jeho aspekty 

  syndrom CAN 

  zdravé stravování, poruchy příjmu potravy 

  drogy a jejich účinky 

  sexuální výchova - AIDS, antikoncepce 

8
. 
ro

čn
ík

 

výchova ke zdraví civilizační choroby 

  závislosti  

  doping 

  sexuálně přenosné choroby 

  sexuální násilí 

přírodopis lidské tělo - drogy, anorexie, bulimie, AIDS 

chemie alkohol, drogy 
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9
. 
ro

čn
ík

 

výchova ke zdraví sexuální výchova 

  psychohygiena 

  rasismus, xenofobie 

 

 

8. Tradiční a další školní aktivity pro rok 2021/22 

 

- Den dětí  

- Netradiční zdolávání nejhlubších propastí a příkopů 

- Novohradecké krasopaní 

- Mikuláš ve škole 

- Dny otevřených dveří 

- besedy na Úřadě práce Hradec Králové pro 9. ročníky 

- další exkurze, výlety, školy v přírodě, lyžařský výcvik. 

- besedy s odborníky podle možností školy a momentální nabídky akcí 

- Hradecké sportovní hry  

- Vánoční a Velikonoční dílny 

 

 

9. Evaluace 

 

- k vyhodnocování podmínek ve škole a naplnění cílů ŠPP  jsou využívány následující zdroje:  

  rozhovory s třídními učiteli a ostatními pedagogy, žáky, záznamy metodika prevence a  

  výchovné poradkyně  

- vše je statisticky zpracováno a vyhodnoceno v rámci výkazu preventivních aktivit 

- následně jsou s výsledky seznámeni pedagogové na pedagogické radě 
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10. Důležitá telefonní čísla a kontakty 

 

Mgr. Martina 

Synáčková  

školní metodik 

prevence  
synackova@zsnovyhk.cz  495 264 511 

Mgr. Jolana Lehká výchovný poradce lehka@zsnovyhk.cz  495 264 360 

 

Školní psycholog 

Pedagogicko-

psychologická poradna 

Královéhradeckého 

kraje, Na Okrouhlíku 

1371 

500 02 Hradec Králové 

2 

 

info@ppphk.cz  495 265 423 

Mgr. Jitka Musilová 

Okresní metodik 

prevence 

Královéhradeckého 

kraje, Na Okrouhlíku 

1371 

500 02 Hradec Králové 

2 

j.musilova@pppkhk.cz 495 265 423 

Mgr. Hrnčířová Jana  

Krajský školský 

metodik prevence, 

Pivovarské nám. 1245 

500 03 Hradec Králové 

jhrncirova@kr-

kralovehradecky.cz  

495 817 359, 

725 547 168 

Kratochvíl Jiří, Bc. 

 

Kurátor děti a mládež 

Hradec Králové 

 

 

Jiri.Kratochvil@mmhk.cz 

 

 

495 707 369 

 

por. Iva Kormošová, 

Bc. 

Policie České republiky 

–KŘP 

Královéhradeckého 

kraje 

Oddělení tisku a 

prevence 

 

iva.kormosova@pcr.cz 

   

krph.tisk.hk@pcr.cz 

 

974 526 207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:synackova@zsnovyhk.cz
mailto:lehka@zsnhk.cz
mailto:info@ppphk.cz
mailto:j.musilova@pppkhk.cz
mailto:jhrncirova@kr-kralovehradecky.cz
mailto:jhrncirova@kr-kralovehradecky.cz
https://www.hradeckralove.org/bc-jiri-kratochvil/o-1831
mailto:Jiri.Kratochvil@mmhk.cz
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Organizace působící v oblasti prevence rizikového chování 

 

 linka bezpečí - 116 111, www.linkabezpeci.cz, pomoc@linkabezpeci.cz - primárně 

určena dětem a dospívajícím Ústavní 91/95 Praha 8 181 21,  

 linka vzkaz domů  - 800 111 113,724 727 777 - zaměřena zejména na děti na útěku z 

domova či ústavních zařízení (bezplatné volání) 

 rodičovská linka - 840 111 234, 606 021 021, pomoc@rodicovskalinka.cz - pomáhá řešit 

dospělým výchovné problémy  

 Nadace naše dítě - tel. 266 727 999, www.nadacenasedite.cz  

 PRAK -  775 204 207, 775 204 206, www.prak-prevence.cz - sdružení pro prevenci 

kriminality  

 DROPI IN - tel. 222 221 124 
 Prev-Centrum  - 233 355 459 - prevence rizikového chování u dětí a poskytování 

psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi, dalšími formami rizikového 

chování a duševních onemocnění.  

 Sananim - 283 872 186 – drogová poradenská linka 

 dětské krizové centrum o. s. - 241 484 149, 777 715 215 

 

 

11. Závěr 

 

Preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělání žáků po celou dobu povinné školní 

docházky. Účastní se ho pedagogický sbor, žáci, rodiče a odborníci. V rámci preventivního 

programu je nutné kombinovat poskytování informací z oblasti prevence sociálně 

patologických jevů s výcvikem v sociálních dovednostech. Preferovat přístupy zaměřené do 

oblasti zdravého životního stylu a aktivního sociálního učení. Program musí brát zřetel na věk 

a osobní charakteristiky jedinců. Bude mít smysl jedině tehdy, když všichni zúčastnění budou 

vidět smysluplnost své práce. Toto chceme dosáhnout dobrou a pravdivou informovaností, 

ochotou vyslechnout druhého a nalezením správné cesty v případě pomoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.linkabezpeci.cz/
mailto:pomoc@linkabezpeci.cz
mailto:pomoc@rodicovskalinka.cz
http://www.nadacenasedite.cz/
http://www.prak-prevence.cz/
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12. Přílohy 

                           

I. Strategie předcházení školní neúspěšnosti 

 

 

Příčiny školní neúspěšnosti 

 

Školní neúspěšnost je vážným problémem, jehož řešení si vyžaduje náročnou práci s dítětem 

a často také s rodinou dítěte.  Bývá důsledkem individuálních rozdílů v osobnosti žáků, v 

jejich 

výkonnosti, motivaci i jejich rodinné výchově. Neprospěch je často způsoben souborem 

příčin, 

které je třeba dobře rozpoznat. Nejčastěji má na školní úspěšnost nebo neúspěšnost vliv: 

a) osobnost dítěte - snížená inteligence, nedostatečná paměť, emoční labilita, nízká odolnost k 

zátěži, poruchy učení, poruchy chování a jiné zdravotní komplikace žáka 

b) nepodnětné rodinné prostředí, žáci ohrožení sociálně nežádoucími jevy, problémy ve 

vztazích 

v rodině nebo ve škole (mezi kamarády, ve třídě, vztah s učitelem) 

 

 

Postup školy při vytváření podmínek ke zlepšení prospěchu žáků 

 

Vyučující povinného předmětu, který zjistí nápadné zhoršení prospěchu u žáka, informuje o 

této skutečnosti třídního učitele žáka, společně se snaží zjistit příčinu zhoršení prospěchu a 

domluví se, zda vyvolají jednání se zákonným zástupcem žáka o neprospěchu žáka. Toto 

jednání vyvolají vždy, je-li žák na konci 1. nebo 3. čtvrtletí hodnocen klasifikačním stupněm 

4-5, 5. 

Vyučující učitel daného předmětu a třídní učitel žáka zvolí společný postup pro řešení daného 

případu, stanoví termín pro projednání se zákonným zástupcem žáka a třídní učitel pozve 

prokazatelným způsobem zákonného zástupce žáka na jednání (např. zápisem do žákovské 

knížky žáka). 

Jednání o neprospěchu žáka se vždy zúčastní vyučující daného předmětu (při neprospěchu 

z více předmětů je možno více vyučujících), třídní učitel žáka a zákonný zástupce žáka spolu 

se žákem samotným. V případě potřeby pozve třídní učitel k jednání některého z pracovníků 

školního poradenského pracoviště - individuální konzultaci žáka s výchovným poradcem 

(případně rodičů, žáka a VP) - diagnostika školní neúspěšnosti a poradenství (např. nastavení 

podpory při učení, zjištění učebních stylu). 

Pokud se situace nezlepšuje, bude nabídnut žákovi po pololetí podpůrný plán: 

- podpůrný studijní plán, tj. stanovení přiměřeného obsahu učiva – učitel stanovuje obsah 

učiva určený k osvojení v rozsahu, který odpovídá žákovým vzdělávacím možnostem 

- zadávání pravidelných úkolů pro domácí přípravu, vycházejících ze stanoveného obsahu 

učiva 

- možnost plnit zadané úkoly v rámci volných hodin ve škole, možnost doučování  
- užívání podpůrných aktivit – oznámení písemné práce, stanovení termínu zkoušení 

z konkrétního učiva, umožnění opakovaného opravného pokusu 

-používání podpůrných pomůcek při samostatné práci – přehledy, tabulky, kalkulačky, 

nákresy, aj. podle charakteru předmětu, které pomohou žákovi lépe se orientovat v učivu 

- individuální práce se žákem v rámci individuálních konzultací i v rámci vyučovací hodiny 
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- vedení písemných záznamů o průběhu podpůrného programu – zadání úkolu, termín 

splnění, poskytování pravidelných informací o průběhu podpůrného programu rodičům a 

výchovnému poradci 

- domluva konzultačních hodin, kdy si učitel zve žáka na konkrétní termín v případě, že žák 

potřebuje opakovaně vysvětlit probírané učivo 

 

 O průběhu a závěrech jednání včetně doporučujících postupů vedoucích ke zlepšení 

prospěchu žáka provede třídní učitel zápis, který zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast 

nebo odmítnutí podpisu či převzetí zápisu zákonným zástupcem žáka se do zápisu z jednání 

zaznamená. 

Zákonný zástupce žáka bude na jednání informován, že pokud nedojde ke zlepšení prospěchu 

žáka v daném vyučovacím předmětu, bude žák hodnocen v příslušném pololetí nedostatečnou. 

Tato informace bude vždy obsažena v zápisu z jednání.  Každý účastník jednání obdrží kopii 

zápisu. Třídní učitel založí kopii zápisu do katalogového listu žáka. Originál zápisu předá 

výchovnému poradci školy k evidenci. 

Pokud se podaří podpořit žáky tak, aby nebyli školsky neúspěšní a nepropadali, zamezí se i 

předčasným odchodům žáků ze základního vzdělávání. Opakování ročníku je však nadále 

nutné při selhání všech výše zmíněných podpůrných opatření. 

 

 

II. Školní program proti šikanování 

 

Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné a 

vzdělávací cíle školy. V místech jejího výskytu dochází ke ztrátě pocitu bezpečí žáků, který je 

nezbytný pro harmonický rozvoj osobnosti a efektivní výuku. 

 

Při řešení případů šikany se na naší škole řídíme Metodickým pokynem ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. 

Pokud se takový případ vyskytne, řešíme ho.  Řídíme se zásadou, že i nepříjemné věci je 

potřeba řešit a ne je tajit či „zametat pod koberec“. Jde přece o naše děti a ty se musí ve škole 

cítit především bezpečně.  

 

Jestliže je pedagog informován o podezření na šikanu, zahájí okamžitě vyšetřování, 

spolupracuje s metodikem prevence a výchovným poradcem, psychologem a informuje 

ředitele školy. Všichni pedagogové byli seznámeni se základními postupy při vyšetřování 

šikany. 

 

Při vyšetřování počáteční šikany postupujeme v těchto krocích: 

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

2. Nalezení vhodných svědků. 

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

agresorů). 

4. Zajištění ochrany obětem. 

5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. 

 

U rozhovorů s žáky musí být přítomni alespoň dva pedagogičtí pracovníci. Z tohoto 

rozhovoru bude vypracován zápis, který přítomní pedagogové i žák podepíše.  

Klademe důraz na spolupráci s rodiči a jejich maximální možnou informovanost.  Rodiče jsou 

o rozhovoru s jejich dětmi v souvislosti s vyšetřováním šikany informováni telefonicky ještě 

týž den. Rodičům dětí, které v šikaně figurují jako oběť či agresor, je nabídnuta spolupráce s 



13 

 

psychologem a s odborníky ze zařízení poskytujících terapeutické služby. O situaci ve třídě 

jsou poté na třídní schůzce informováni rodiče ostatních dětí ze třídy. 

 

Při vyšetřování pokročilých stádií šikany zajistíme především bezpečí oběti šikany, následně 

dochází k vyšetřování šikany za spolupráce s institucemi, jako jsou např. Policie ČR, Odbor 

sociálních věcí, Středisko výchovné péče, Pedagogicko-psychologická poradna. 

 

Po vyšetření šikany a potrestání viníků následuje individuální práce s obětí i s agresorem a 

skupinová práce s celou třídou zaměřená na zmírnění následků této situace a uzdravení 

kolektivu třídy. 

 

Pro potrestání agresorů může škola užít následující běžná výchovná opatření: 

- napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele 

- převedení do jiné školy (spádové) 

 

V mimořádných případech lze využít i další opatření: 

- ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení Střediska 

výchovné péče, případně doporučí dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném 

diagnostickém ústavu. 

- ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, 

případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným 

umístěním v diagnostickém ústavu.           

 

 

III. Krizový plán 

 

V případě, že škola bude mít podezření na používání návykových látek či na výskyt jiného 

rizikového chování, bude postupovat dle Školního řádu pokynu MŠMT.  

Na pohovoru s žákem se bude aktivně podílet dle konkrétní situace třídní učitel, výchovný 

poradce, metodik prevence, školní psycholog, zástupce či ředitel školy. Věc bude oznámena 

zákonným zástupcům, případně jim bude doporučen pohovor s odborníky. O všech opatřeních 

bude veden i písemný záznam.  

 

Postup při konzumaci alkoholu ve škole 

 

Konzumace alkoholu je zakázána ve škole, na pozemku školy (prostor před budovou, školní 

hřiště, prostor školní zahrady) a při všech školních akcích – školní řád.  

- pokud je žák přistižen v době vyučování či při školní akci při konzumaci alkoholu, je 

primárně nutné mu v další konzumaci zabránit a alkohol mu odebrat za přítomnosti další 

osoby (pedagoga) 

- pedagog posoudí momentální stav žáka 

- pokud je žák ohrožen na zdraví, přivolá pedagog lékařskou pomoc, poté vyrozumí vedení 

školy, sepíše záznam o události 

- pokud zdravotní stav žáka není ohrožen, pedagog vyrozumí vedení školy a sepíše záznam o 

události 

- pokud žák není schopen dál pokračovat ve výuce, je třeba kontaktovat zákonného zástupce a 

vyzvat ho k vyzvednutí žáka ze školy 

- zákonného zástupce škola informuje o konzumaci alkoholu jeho dítětem i v případě, že je 

žák schopen pokračovat ve výuce 

- při opakování této situace škola informuje o této skutečnosti odbor sociální péče 
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- škola vyvodí z dané situace opatření vymezená ve školním řádě.  

- stejný postup je i v situaci příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu 

 

 

Postup při užívání tabákových výrobků ve škole 

 

Kouření je žákům zakázáno ve škole, na pozemku školy (prostor před budovou, školní hřiště, 

prostor školní zahrady) a při všech školních akcích – školní řád. 

- učitel odebere tabákový výrobek. 

- sepíše zápis i s vyjádřením žáka. 

- třídní učitel informuje zákonného zástupce. 

- v závažných případech a při opakování situace škola informuje odbor sociální péče. 

- škola vyvodí opatření dle školního řádu. 

 

Postup při konzumaci omamných a psychotropních látek 

 

Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních 

látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je 

rovněž navádění k užívání těchto látek. 

 

1) v případě podezření na zneužívání návykových látek:  

- provést diskrétní šetření a pohovor se žákem. 

 

2) v případě důvodného podezření: 

- odebrat návykovou látku 

- informovat vedení školy  

- okamžité kontaktování zákonných zástupců žáka 

- při negativní a nespolupracující reakci rodiny uvědomit sociální odbor péče o dítě 

- pokud je žák ohrožen na zdraví, přivolá pedagog lékařskou pomoc, poté vyrozumí vedení 

školy, sepíše záznam o události. 

- oznámí věc Policii ČR 

 

Postup v případě záškoláctví 

 

- jakékoli neomluvené i zvýšené omluvené absenci žáka informuje třídní učitel vedení školy a 

metodika prevence 

- třídní učitel řeší absenci se zákonným zástupcem, v některých případech (po projednání 

v poradenském týmu) je oprávněn žádat jako přílohu omluvenky potvrzení od lékaře 

- neomluvenou nepřítomnost řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru, 

na který je zákonný zástupce prokazatelně pozván.  

- projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na 

povinnost stanovenou zákonem 

- seznámí zákonného zástupce s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené 

nepřítomnosti.  

- provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným 

zástupcem.  

- zákonný zástupce zápis podepíše a obdrží kopii zápisu. Případné odmítnutí podpisu nebo 

převzetí zápisu zákonným zástupcem se do zápisu zaznamená 
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- v případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle 

bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí.  

- škola přijme opatření uvedená ve školním řádu, případně uloží kázeňská opatření 

- se žákem (žákyní) bude nadále pracovat školní metodik prevence, popř. nabídne další 

odbornou pomoc 

 

První pomoc při otravě návykovými látkami a alkoholem 

 

Jak jednat s lidmi, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo drog 

 

- návykové látky, zejména pervitin a halucinogeny (tripy), zvyšují riziko agresivního jednání. 

- je třeba zachovávat následující pravidla: 

- logické argumenty a slovní obsah nemívají u intoxikovaných valný význam, při otravě 

návykovými látkami a alkoholem nelze příliš spoléhat na komunikaci s poškozeným 

-intoxikovaní zejména drogami často prudce reagují na neverbální komunikaci; je vhodné 

pokud možno vyhnout se prudkým pohybům, mluvit klidně, tišeji, pomaleji a v hlubší hlasové 

poloze 

-odklad přivolání lékařské pomoci může člověka vážně ohrozit na zdraví nebo životě; 

důvodem k okamžitému odbornému zákroku je i pouhé podezření z otravy. 

 

První pomoc při otravě návykovými látkami 

 

-zajistěte dostatek čerstvého vzduchu, nepodávejte alkohol, černou kávu ani mléko 

-maximální dostatek čerstvého vzduch je třeba zajistit, zejména když k otravě došlo 

vdechováním škodlivých látek 

-pokud možno je třeba opatřit informace o látce (nebo látku), která byla požita 

-informace (látku) předejte přivolanému lékaři, usnadní to další léčbu, u řady látek jsou 

známy účinné protijedy.  

 

Než přijde lékař 

 

-důležité je odlišit jakou cestou došlo k intoxikaci a odlišit, zda je intoxikovaný při vědomí 

nebo v bezvědomí 

 

Při vědomí – k otravě došlo ústy 

 

- podat větší množství vody (případně s živočišným uhlím, je-li po ruce) 

- vyvolat stlačením kořene jazyka zvracení 

- zabránit prochladnutí 

- zajistit nepřetržitý dohled 

- ošetřit případná zranění 

- opatřit pokud možno informace o látce, která byla požita a předat ji přivolanému lékaři 

 

Při vědomí – k otravě došlo nitrožilní cestou nebo vdechnutím 

 

- zajistit maximálně možný dostatek čerstvého vzduchu 

- zabránit prochladnutí 

- zajistit nepřetržitý dohled 

- ošetřit případná zranění 
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- opatřit informace o látce, která byla požita a předat ji přivolanému lékaři 

- zvracení nemá smysl vyvolávat, látka neprošla zažívacím ústrojím. 

 

 

Při bezvědomí 

 

- nikdy nepodávat nic ústy !  

- nesnažit se vyvolávat zvracení! 

- položit postiženého do stabilizované polohy na bok, aby nezapadl jazyk 

- sledovat dýchání – při zástavě dechu uvolnit dýchací cesty (záklonem hlavy a odstraněním 

zvratků nebo cizího tělesa tím, že sáhnete do úst a vyčistíte je) a zahájit dýchání z úst do úst  

- zabránit prochladnutí 

- zajistit nepřetržitý dohled 

- ošetřit případná zranění 

- opatřit informace o látce, která byla požita a předat ji přivolanému lékaři 

 

0Specifika otrav u různých návykových látek:  

 

Alkohol 

 

U těžších otrav je nebezpečí vdechnutí zvratků nebo zástavy dechového centra. Nepodceňujte 

těžší opilost a volejte lékaře. 

 

Marihuana a hašiš 

 

Časté jsou úzkostné stavy. Je třeba zajistit dohled, aby osoba pod vlivem drogy neublížila 

sobě nebo druhému. Lékařskou pomoc je třeba zajistit zejména proto, že po odeznění účinků 

drogy přetrvávají duševní problémy. 

 

Halucinogeny ( tripy) 
 

Je vhodné zajistit nepřetržitý dohled více osobami, pod vlivem drogy mohou postižení jednat 

velmi agresivně, nesmyslně a nebezpečně. Poměrně časté jsou úzkostné stavy a pocity 

pronásledování (pozor na pády z oken). Lékařská pomoc je naléhavě nutná. 

 

Pervitin 

 

I zde je vhodné zajistit dohled více osobami, protože i zde je riziko nesmyslného a 

nebezpečného jednání. Úzkostné stavy, pocity pronásledování, někdy i halucinace. 

 

Opioidy (heroin) 
 

Předávkování je poměrně časté, dostavuje se tlumivý účinek na dýchání. Časté je bezvědomí a 

zástava dechu. Účinky se někdy podobají těžké opilosti. 

 

Těkavé látky (ředidla, rozpouštědla, lepidla) 

 

Intoxikovaný je masivně cítit těmito látkami, při silné otravě může rychle dojít k zástavě 

dechu a bezvědomí. 

 


