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Analýza situace 

Základní škola Františka Josefa Řezáče v Litni je venkovská škola s přátelskou atmosférou, kterou 

navštěvuje ve školním roce 2019-20 256 žáků.  Dojíždějí k nám žáci z nejen z Litně, ale i z okolních 

vesnic a osad Svinař, Haloun, Hatí, Skuhrova, Drahlovic, Zadní a Hlásné Třebaně, Leče, Vlenců, Bílého 

Kamene, Lhotky, Bělče, Nesvačil, Vinařic, Měňan, Korna. 

Žáci různého věku se vzájemně ovlivňují, obohacují, starší pomáhají mladším, mladší se učí od starších. 

Dle našich zkušeností je to výhodné z mnoha hledisek, mimo jiné jde i o prevenci šikany. Žáci se 

zúčastňují většiny akcí společně – kulturní pořady, zábavná odpoledne, sportovní soutěže, vycházky do 

přírody, naučně vzdělávací akce. Blízkost přírody je často využívána jak při vyučování, tak pro 

volnočasové aktivity. Toto spojení má dobrý vliv na vytváření kladného vztahu k přírodě. Žáci se tak učí 

přírodu ochraňovat a poznávat. 

Pro výuku TV a volnočasové aktivity využíváme dvě hřiště, která jsou ve vsi – areál bývalého učiliště 

a hřiště fotbalového klubu FC Liteň. V plánu zřizovatele je vybudování víceúčelového sportoviště 

v areálu bývalého učiliště, v němž dnes sídlí  soukromá základní škola. Toto by nám mělo být k dispozici 

po roce 2020.  

V prostorách budovy školy jsou určené plochy k hraní, relaxaci a odpočinku mezi vyučovacími 

hodinami. V této oblasti má naše škola rezervy. Vzhledem k nedostatku místa máme omezené 

možnosti, což je citelné obzvlášť v práci prvního stupně a družiny. Všechny třídy družiny jsou umístěné 

v kmenových třídách prvního stupně, tudíž je činnost jednotlivých oddělení značně limitována. 

Žáci mohou po vyučování navštěvovat kroužky a volnočasové aktivity, některé přímo ve škole. 

Informace jsou k dispozici na webových stránkách školy (sportovní hry, keramika, dramatický kroužek, 

šachy, výtvarné aktivity….).  

Ve škole převládá příznivé, bezpečné, sociálně pozitivní klima. Rodinná atmosféra umožňuje 

otevřené a včasné řešení vzniklých výchovných, vzdělávacích a sociálních problémů. Tyto problémy 

nejsou časté a v minulém školním roce nebyly ani závažné. Všichni žáci pravidelně navštěvují školu, plní 

si své povinnosti, vůči sobě navzájem jsou kamarádští a ohleduplní. Ve škole se nesetkáváme příliš 

často s nežádoucími jevy, jako je agresivita, nekázeň, nesnášenlivost vůči druhým ani s jiným sociálně 

patologickým chováním (s násilím, vandalismem, šikanou,…). Pokud ano, problémy okamžitě řešíme, 

snažíme se o navození pozitivní atmosféry. Žáci vědí o schránce důvěry, které mohou svěřit své 

problémy, ale mohou se se svými problémy obrátit osobně na pedagogické pracovníky, případně využít 

konzultace se školní psycholožkou. Snažíme se o citlivý a individuální přístup v komunikaci. Také při 

jednání s rodiči upřednostňujeme otevřenost a vzájemnou důvěru. Ne vždy jsme ale s výsledkem 

jednání spokojeni, totéž jistě cítí i druhá strana. 

 



 

Stanovení cílů MPP: 

Při realizaci MPP vycházíme z těchto dokumentů:  

Závazné dokumenty: 

 

 Metodický pokyn MŠMT ČR č.j. 14514/2000-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a 

mládeže 

 Metodický pokyn MŠMT ČR č.j. 28275/200-22  k prevenci a řešení šikanování 

 Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních platný od září 

2016 

 Strategie prevence SPJ u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR na období 2002-2006 

 Metodický pokyn MŠMT ČR č.j. 10194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání 

žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. 

 

Minimální preventivní program se zaměřuje na prevenci všech negativních sociálních jevů, které se ve škole 

mohou vyskytovat: 

 Drogových závislostí, alkoholismu a kouření 

 Kriminality a delikvence 

 Virtuálních drog (počítače, televize a video) 

 Patologické hráčství (gambling) 

 Záškoláctví 

 Šikanování, vandalismu a jiných forem násilného chování 

 Xenofobie, rasismu, intolerance, antisemitismu 

      V rámci primární prevence chceme poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice 

(přiměřeně věku), naslouchat jejich problémům, otevřeně s nimi hovořit, zvýšit jejich odolnost vůči těmto 

jevům a nabídnout jim alternativní způsob trávení volného času. 

Cílové skupiny 

-jsou jimi všichni žáci ZŠ 

-zvláště je třeba se zaměřit na: 

                           děti se zdravotními problémy 

                           žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 

                           žáky v riziku 

                           žáky, kteří rizikové chování vykazují 

                           na děti s odlišnou etnickou příslušností  

 



 

Rozvoj kompetencí žáků 

 Sociálních dovedností (navazování zdravých vztahů s ostatními, umění týmové práce, 

konstruktivní řešení konfliktu, otevřená komunikace) 

 Pozitivní vnímání sebe sama 

 Rozvoj osobnostních kvalit, které podporují zdravý rozvoj osobnosti (sebevědomí, altruismus, 

empatie, asertivita, vůle) 

Demokratické řízení, efektivní pravidla vzájemného soužití 

 Učení se respektování lidských práv, individuálních potřeb a odlišností jednotlivců 

 Zapojení žáků do spoluvytváření pravidel vzájemného soužití ve škole 

 Vedení žáka k přijetí osobní zodpovědnosti k daným právům a povinnostem 

Vytváření atmosféry vzájemnosti, důvěry, respektu a bezpečí ve škole 

Přístup k informacím a práce s informacemi 

 Umění používat různé informační zdroje, kriticky zhodnotit, porovnat informace. Vytváření 

vlastního názoru, životního postoje. 

 Poznání základních lidských potřeb (fyzických, psychických, emočních) 

Spolupráce 

 Celé školy, všech žáků, učitelů – důvěra ve vztahu žák – žák a učitel – žák  

 Otevřená komunikace mezi školou a rodiči – otevřenost a důvěra ve vztahu učitel (škola) – rodič 

 Spolupráce učitelů v rámci pedagogického týmu 

 Propojení školy s dalšími institucemi (odb. pracoviště, organizace působící v oblasti primární 

prevence) 

Pedagogičtí pracovníci – úkoly 

 Vedení školy: 

 koordinovat, pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat preventivní činnost 

 spolupracovat s rodiči a institucemi, které se podílejí na prevenci  

 v rámci možností usilovat o zajištění finančních prostředků určených na aktivity 

 ve spolupráci s třídními učiteli a metodikem prevence řešit přestupky proti Řádu školy, které souvisí 

se sociálně patologickými jevy 

 zajišťovat informovanost a vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů 

 vést evidenci základních právních předpisů a norem, metodických pokynů a dalších důležitých 

materiálů 

 

 



 

  Metodik prevence 

 spolupracovat s vedením školy při plnění jeho úkolů 

 poskytovat vyučujícím a žákům odbornou pomoc a radu 

 zajišťovat a zprostředkovávat potřebnou literaturu, propagační, autovizuální materiál 

 koordinovat postup při zjištění sociálně patologických jevů 

 informovat vedení školy a pedagogický sbor a rodičovskou veřejnost o nových poznatcích a 

zkušenostech z oblasti prevence 

 účastnit se školení a seminářů s preventivní tématikou 

             Všichni pedagogičtí pracovníci 

 neustále aktualizovat své poznatky a informace z oblasti prevence 

 v rámci DVPP se účastnit akcí zaměřených na problematiku prevence sociálně patologických jevů 

 v rámci možnosti svého vyučovacího předmětu řešit problematiku SPJ 

 v rámci možnosti svého předmětu zavádět do vyučování prvky etické a právní výchovy, výchovy ke 

zdravému životnímu stylu, preventivní výchovy 

 klást důraz na lidská a občanská práva a povinnosti, úctu k lidskému životu, toleranci, respekt 

k odlišnosti 

 působit na žáky vlastním příkladem 

 neopomíjet a nepřecházet veškeré příznaky a projevy společensky nežádoucích jevů, či rodícího se 

problému 

 spolupodílet se na řešení výše zmíněných problémů s vedením školy, metodikem prevence a 

příslušnými institucemi 

 Zařadit preventivní činnost do všech vhodných předmětů na obou stupních             

 Seznamovat žáky s různými etnickými skupinami, předcházet možným projevům rasismu 

Koordinace preventivních aktivit 

      Metodik primární prevence tvoří MPP za spolupráce s ředitelem školy a ostatními pedagogickými 

pracovníky a se vzniklým MPP seznamuje vyučující a zaměstnance školy, všichni jsou zaangažováni do jeho 

realizace. Metodik primární prevence spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského 

kraje. Preventivní působení probíhá aktuálně během výchovně-vzdělávacího procesu a zasahuje do všech 

jeho částí. V průběhu školního roku se pedagogové zúčastňují školení a seminářů dle možností, samostatně 

získávají informace z dostupných zdrojů, předávají si zkušenosti, vzájemně se radí. 

     Rodiče jsou informováni hlavně v oblasti prevence užívání návykových látek, šikany. Důležitá telefonní 

čísla a kontaktní adresy jsou dostupné na webové stránce školy.     Preventivní činnost je postavena na 

respektu k potřebám jednotlivce a to žáka stejně jako učitele, na komunikaci a spolupráci uvnitř školy všech 

se všemi ve škole i mimo školu. Jde o komunikaci učitelů, rodičů a ostatních, kteří se školou spolupracují. 



 

Instituce, s kterými spolupracujeme:  

 PPP Středočeského kraje (pobočky,) popř. PPP Praha 

 Městský úřad Beroun – OSPOD 

 Policie ČR 

     Na začátku školního roku byli žáci podrobně seznámeni se školním řádem a také s důsledky, které 

ponesou za jeho porušení. Nejdůležitější informace jsou shrnuty do takzvaných třídních pravidel, které mají 

žáci vyvěšeny na nástěnce a jsou na ně pravidelně upozorňováni. Tou nejsrozumitelnější formou je zde 

sepsáno, jak se mají žáci ve škole správně chovat. V případě problémů bude přistoupeno k následujícím 

opatřením: viz doporučení MŠMT v Koncepci… 

- individuální rozhovor se žákem, spolupráce s rodinou, popř. uvědomění odborníků a ostatních 

institucí 

- v případě nezájmu rodičů uvědomit odbor soc. věcí – péče o dítě (např. neomluvené hodiny) 

- spolupráce s PPP 

- oblast zdravotnictví – vzájemná informovanost a spolupráce na protidrogové prevenci 

- policie – řešení trestní činnosti na škole  

- Pokud se objeví šikana na škole, bude postupováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci 

šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pokyny při řešení šikany (prevence, řešení): 

Základem je Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve 

školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) a Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci 

sociálně-patologických jevů u dětí a studentů ve školách a školských zařízeních 20 006/2007-51 a 

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 21291/2010-

28. 

 Vysvětlit žákům, co je šikana a jak se jí mohou bránit (besedy, rozhovory,…) 

 Nezastupitelnou roli má třídní učitel, sleduje chování žáků, vede žáky k osobní odpovědnosti, 

spolupracuje s ostatními vyučujícími. Závažné problémy řeší s metodičkou prevence, případně 

s vedením školy. 

 Žáci mohou využívat schránku důvěry. 

 Věnovat pozornost pohybovému režimu žáků o přestávkách i v hodinách. Zařazovat  ddechové 

chvilky pro uvolnění energie a odreagování stresu a agresivity. 

 Kontrolovat kvalitu dozorů ve škole a řízení tříd. 

Postup řešení: 

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

2. Nalezení vhodných svědků. 

3. Individuální případně konfrontační pohovory se svědky (nikdy však konfrontace obětí a 

agresorů). 

4. Zajištění ochrany dětem. 

5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. 

     Účastní – li se šikanování většina problémové třídy nebo jsou-li normy agresorů třídou akceptovány, 

doporučuje se, aby šetření vedl odborník- specialista na problematiku šikanování z PPP.  

     Kyberšikana je druh šikany, která využívá elektronické prostředky, jako jsou mobilní telefony, e-maily, 

pagery, internet a podobně. Termínem kyberšikana označujeme nebezpečné komunikační jevy realizované 

prostřednictvím informačních technologií, jež mají za následek ublížení nebo jiné poškození oběti. Toto 

ublížení může být záměrem útočníka, tak důsledkem např. nevhodného vtipu, nedorozumění mezi obětí a 

útočníkem, nedomyšlením důsledku jednání ze strany útočníka atd. Oběť je poškozována opakovaně, ať už 

původním útočníkem či osobami, které se do kyberšikany zapojí později. Kyberšikana je druhem psychické 

šikany. 

Jak se chránit před kyberšikanou a jak bránit kyberútokům:. Riziko můžeme pouze snížit a to díky 

používání a dodržování následujících  pravidel:  

  respektovat ostatní uživatele 

 nebýt přehnaně důvěřivý 



 

 nesdělovat citlivé informace, které by mohli být zneužity 

 seznámit se s pravidly služeb internetu a GSM sítí 

 seznámit se s riziky, které souvisí s elektronickou komunikací   

Jak postupovat v případě, že se staneme obětí kyberšikany? 

 ukončit komunikaci 

 blokovat útočníka 

 identifikovat útočníka 

 oznámit útok 

 nebýt nevšímavý 

 podpořit oběť                                                                                              

 

 V Litni dne 15. 9. 2019     Mgr. Hana Havelková metodička prevence  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Krizový plán školy (Příloha Minimálního preventivního programu) 

Základní škola Františka Josefa Řezáče v Litni, okres Beroun 

Sady Svatopluka Čecha 44 

267 27  Liteň 

Krizový plán školy 

-postup při řešení vybraných typů rizikového chování 

Úvodní  informace 

Tento dokument uvádí možnosti postupů při zjištění rizikového chování u dětí. Je určen ředitelce školy, 

třídním učitelům, metodičce prevence, která je také ve školním roce  2018-2019 výchovnou poradkyní . 

Krizový plán školy je součástí Minimálního preventivního programu.  

Jeho základem je Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a 

studentů ve školách a školských zařízeních 20006/2007-51 a Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení 

šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. 24 246/2008-6.  

Krizovou situací rozumíme situaci, která vyžaduje přerušení vyučování v dané třídě a oddělení jednoho či 

více žáků od zbytku třídy. S krizovým plánem jsou seznámeni všichni pracovníci školy a je k dispozici u 

ředitele školy a na označeném místě ve školském poradenském pracovišti. 

Ve škole byl zřízen preventivní tým, který řeší krizové situace. 

 

Školský preventivní tým 

 Mgr. Iveta Černá – ředitelka školy 

 Mgr. Ema Malá  - zástupkyně ředitelky 

 Mgr. Hana Havelková – výchovná poradkyně a školní metodička prevence 

 Mgr. Simona Krutská  -  školní psycholožka 

 Mgr.Jitka Klímová – proškolený pracovník  

 Třídní učitelé – dle aktuální potřeby 

 

Preventivní zařízení 

 Pedagogicko-psychologická poradna Beroun- Králův Dvůr 311 513 000 

 OSPOD – Beroun   311 630 257 

 Záchranná služba   155 

 Policie ČR   158 

 Hasiči   150 

 Integrovaný záchranný systém   112 



 

Krizová situace    -    afektivní záchvat, panika 

Jde o záchvatové epizody dětského věku nezávažného charakteru. Dítě může v úvodu silně plakat, poté 

zadrží dech a ve výdechu promodrá v obličeji či zbledne. Následuje porucha vědomí až bezvědomí, mohou 

se přidat i záškuby končetin či pomočení. Tento stav trvá kolem jedné minuty, po které se dítě probere, 

zpravidla velmi unavené. V případě ataky paniky postupovat dle instrukcí záchranné služby. Doporučuje se 

dýchání do igelitového sáčku. 

Primární prevence 

 Zajistit bezpečnost dítěte, které se nachází v krizové situaci, oddělit ho od ostatních dětí. 

 Uvědomit co nejrychleji osobu, která může situaci řešit  

 Nemohu-li třídu opustit, je vhodné poslat vybraného žáka pro pomoc 

 Zajistit bezpečnost ostatních dětí 

 Pokud dítě přebírá zdravotník, pedagog se vrací do třídy 

 Pokud je nutná přítomnost pedagoga u dítěte v krizové situaci, převezme dozor nad třídou 

jiný pedagog (např. sloučení tříd, suplovací pohotovost) 

 

Následná intervence 

 Pověřený pracovník, třídní učitel, případně vedení školy informují zákonného zástupce žáka  

 Pověřený pracovník, zajistí další práci s dítětem či se třídou dle druhu krizové situace 

 

Krizová situace    -    epileptický záchvat 

Epileptický záchvat obvykle odeznívá samovolně během několika minut. U větších záchvatů může dojít 

k bezvědomí dítěte a generalizovaným svalovým křečím. 

Důležité je zabránit úrazu: 

 Nemocného dopravíme na bezpečné místo z dosahu schodů, topení apod. 

 Z jeho okolí odstraníme předměty, o které by se mohlo dítě v křečích poranit. Je nevhodné 

násilím bránit křečím natahováním či držením končetin. V důsledku křečí dýchacích svalů 

může dojít ke zblednutí nebo promodrání dítěte. Není vhodné ho křísit, snažit se vytahovat 

mu jazyk z úst nebo vkládat do úst roubík. 

 Dítě uložíme do vodorovné polohy a otočíme hlavu na stranu. Optimální je stabilizovaná 

poloha na boku. Dítě může při záchvatu nebo po něm silně slinit – umožníme slinám volně 

odtékat z úst. Stabilizovaná poloha je prevencí zapadnutí jazyka. 

 Lékaře voláme, pokud se jedná o první epileptický záchvat v životě nebo o první záchvat 

určitého druhu u konkrétního pacienta. Také v případě, kdy trvání záchvatu je příliš dlouhé – 



 

stav dítěte se neupraví ani po čtvrt hodině. Zejména, jsou-li patrné poruchy vědomí, 

hybnosti, vnímání, … Také při současném poranění dítěte. 

 

Krizová situace - šikana a extrémní projevy agrese, výbuch skupinového násilí 

Na prevenci šikany i při řešení jednotlivých případů spolupracují pedagogičtí pracovníci. Nad žáky je během 

přestávek zajišťován dozor. Prevence šikany je začleňována do výukových předmětů nebo zajišťována 

nejrůznějšími programy prevence sociálně-patologických jevů ( viz Minimální preventivní 

program).Odhalení šikany bývá někdy velmi obtížné i pro zkušeného pedagoga. Nejzávažnější negativní roli 

hraje strach, a to nejen strach obětí, ale i pachatelů a dalších účastníků. V případě podezření na šikanu 

každý pracovník školy neprodleně oznámí tuto skutečnost ředitelce školy. Ředitelka školy na podkladě 

kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikany rozhodne, zda řešení zvládne škola sama, nebo si povolá 

odborníka specialistu. 

POSTUP  ŘEŠENÍ 

 Všichni pedagogičtí pracovníci sledují chování žáků a zachovávají k žákům profesionální 

způsob. 

 Třídní učitel je v pravidelném kontaktu se žáky a zajímá se o jejich problémy a jejich 

vzájemné vztahy. 

 V případě konfliktů se pokouší zjistit příčinu a  snaží se zamezit dalšímu rozvoji. 

 V případě podezření na výskyt šikany nebo chování, ze kterého by šikana mohla vzniknout, 

neprodleně každý z pedagogů informuje třídního učitele. 

 Třídní učitel ihned upozorní metodika prevence na problém. 

 Metodik prevence provede v případě podezření vyšetřování a informuje ředitelku školy. 

 V případě prokázání šikany dochází k informování rodičů agresora a rodičů oběti. 

 Postup se řídí Metodickým pokynem MŠMT 24-246/2008-6, čl.7,8,9. 

Výbuch skupinového násilí - POSTUP – učitel je přímým svědkem  

1. Bezprostřední záchrana oběti 

-oběť odvést okamžitě ze třídy 

2. Rychle domluvit spolupráci s ostatními pedagogy při vyšetřování   

3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi 

4. Pokračovat v pomoci oběti  -  zajistit v případě potřeby lékařské vyšetření  

5. Kontaktovat rodiče oběti 

6. Nahlášení příslušným institucím! – policie ČR, PPP, OSPOD (dle závažnosti situace. 

7. Vlastní vyšetřování 



 

Výbuch skupinového násilí - POSTUP – učitel se o násilí dozví  

1. Kontaktovat zákonné zástupce (ne v přítomnosti dítěte!) – ověřit si signály, nemluvit 

zatím o šikaně. Vyžádat si souhlas rodičů oběti k vyšetřování, zdůraznit zájem na bezpečí 

dítěte! 

2. Podepsat souhlas k vyšetřování. 

3. Ve spolupráci s ostatními členy preventivního týmu zahájit šetření. 

4. Nalézt, vytipovat si vhodné svědky. Vždy individuálně. 

5. Upozornit svědka na provádění zápisu. 

6. Nenaléhat, nechat svědka říct to, co chce. 

7. Mít při vyšetřování třetí osobu proti obvinění ze strany rodičů. 

8. Zajistit ochranu oběti. 

9. Vyslechnutí agresorů – individuálně. Provádění zápisu s podpisy všech zúčastněných, 

přítomnost třetí osoby – pedagog, školní psycholog 

Šikana samotná není trestný čin, ale může vykazovat znaky některých trestných činů:                                                                                                

§  § §146    UBLÍŽENÍ  NA  ZDRAVÍ 

§171    OMEZOVÁNÍ  OSOBNÍ  SVOBODY 

§176    ÚTISK 

§353    NEBEZPEČNÉ  VYHROŽOVÁNÍ 

 

10. Potrestání agresorů – využijeme výchovná opatření daná Řádem školy. 

11. Práce s agresorem, popř. celým třídním kolektivem – poučení žáků, sledování situace ve 

třídě, monitoring. 

Krizová situace    -    kyberšikana 

Jde o šikanu prováděnou prostřednictvím digitálních médií – mobilních telefonů, internetu, sociálních sítí. 

 Kyberšikana mezi žáky 

 Kyberšikana učitele 

-řešíme ihned, jakmile se o ní dozvíme 

-promluvíme s rodiči i žáky o tom, co je na sociálních sítích slušné a dovolené – kyberšikana 

-zvolíme preventivní program o kyberšikaně 

-obrátíme se na policii ČR, OSPOD 

Důsledně využijeme všech dostupných zákonných prostředků: Je důležité důsledně dbát na dodržování 

školního řádu zákaz  používání mobilního telefonu ve škole 

 



 

Krizová situace    -    úraz 

školní úraz je úraz, který se stal žákovi při vyučování ve škole, při výletech, exkurzích organizovaných 

školou. Školním úrazem není úraz, který se stal na cestě do školy a zpět. 

Postup při úrazu žáka: 

 zjistit o jaké jde poranění – ošetřit ho, popřípadě konzultovat se zdravotníkem školy (Mgr. 

Jitka Klímová) 

 při závažnějším poranění zavolat rychlou záchrannou službu   155 

 informovat ředitelku školy 

 informovat zákonné zástupce žáka – požádat je o převzetí dítěte 

 provést zápis do knihy úrazů – do 24 hodin 

 

V případě, že se děti popraly a vzniklo zranění, postupujeme podobně jako při šikaně.  V případě, že 

vznikne zranění, které bylo způsobeno úmyslně, může se jednat o přestupek na úseku občanského soužití. 

Školní přestupek   -   řešíme ve škole v rámci možností uvedených ve školním řádu s postupem vyrozumění 

všech dotčených – zákonných zástupců, OSPOD, policie ČR (vyžaduje – li si úraz delší hospitalizaci). 

 

Krizová situace    -    krádež 

Krádež věcí v hodnotě do 5 000 Kč je přestupek proti majetku uvedený v § 50 přestupkového zákona č. 

200/1990 Sb. Pokud se přestupku proti majetku dopustí osoba mladší 15 let, není možné přestupek 

projednat u přestupkové komise, bude odložen. Pokud se takový přestupek stal v době pobytu žáka ve 

škole, jednoznačně jde o porušení školního řádu (toto jednání je ve školním řádu stanoveno a popsáno 

včetně sankce, která za ně hrozí) 

Postup: 

 třídní učitel nahlásí přestupek žáka ředitelce školy a projedná ho s metodikem prevence 

a výchovným poradcem. 

 preventivní tým projedná přestupek se žákem, včetně sankce, která mu hrozí a z jednání 

bude pořízen zápis 

 preventivní tým projedná přestupek se zákonným zástupcem dítěte včetně sankcí, které 

mu hrozí. 

 v případě opakování přestupkového jednání u stejného žáka nebo rozmáhání se krádeží 

po celé škole informuje ředitelka školy policii ČR. Opakované přestupkové jednání lze 

hlásit přímo na OSPOD. 



 

Pokud se žák zmocní cizí věci a užije přitom proti jinému násilí, dopustí se trestného činu loupež.  Trestný 

čin loupeže oznámí ředitelka Policii ČR vždy. 

Krizová situace    -    poškození školního majetku (vandalismus) 

Dojde-li ke škodě nižší než 5 000 Kč, může se jednat o přestupek, vyšší škoda zakládá  podezření na 

spáchání trestného činu. Pokud se přestupku dopustil žák mladší 15 le,t nelze případ řešit u přestupkové 

komise, bude odložen. Pokud se tento přestupek stal v době pobytu žáka ve škole,  jednoznačně jde o 

porušení školního řádu (toto jednání  je ve školním řádu stanoveno a popsáno,  včetně sankce, která za ně 

hrozí) 

Postup: 

 Předpokládá se stejný postup jako u přestupkové krádeže. 

 

Krizová situace: Zanedbávání školní docházky 

V zásadě se jedná o dvojí  příčinu, žák svévolně z různých příčin nechodí do školy, nebo jde o zanedbání ze 

strany rodičů. 

Omlouvání nepřítomnosti 

- Jednotný postup je dán Metodickým pokynem MŠMT č. 10 194/2002 – 14. 

- Jednotlivá doporučení jsou zakotvena v Řádu školy, včetně sankcí 

- Povinnost informovat OSPOD 

 

Oznamovací povinnost 

- Vždy, když dojde při vyučování nebo při poskytování školských služeb k nějakému protiprávnímu 

jednání anebo k jednání, které bylo významně nebezpečné pro děti (přestupek, trestný čin). 

- Každý učitel má povinnost překazit trestný čin jeho včasným oznámením ředitelce školy, která 

kontaktuje Policii ČR, nebo ohlásit již spáchaný trestný čin. 

- Ředitelka školy má povinnost ohlásit na OSPOD všechny skutečnosti, které nasvědčují tomu, že 

dítě je v ohrožení, že ho ohrožuje někdo jiný, nebo že ohrožuje svým chováním samo sebe. 

Oznámení provede bez zbytečného odkladu. 

- CO oznamujeme? 

Násilí,  loupež,   vydírání nebo utiskování a pronásledování, ničení osobních věcí  omezování 

osobní svobody. 

- V případě neoznámení nebo nepřekažení trestného činu je možný trestní postih odnětí svobody 

až na tři roky, nebo finanční pokuta do výše 50 000 Kč pro školskou právnickou osobu. 

- Pro vlastní školní šetření i pro oznámení věci je nutné vést  



 

přesnou dokumentaci : (  odpovědi na otázky – vyšetřování šikany) 

o KDO ?   …..je iniciátorem?, svědkem?, obětí? 

o CO   ?........se přesně stalo? 

o KDY ?........se to stalo? 

o KDE ?........přesně? 

o PROČ ?.....se to stalo? 

o JAK   ?.......jaký měla událost přesný průběh? 

Za školu oznamuje ředitelka školy. 

VYBRANÉ   WEBOVÉ   STRÁNKY: 

www.bezpecnyinternet.cz 

www.bezpecne-online.cz 

www.ibezpecne.cz 

www.pomoc-online.cz 

www.horkalinka.cz 

.www.linkabezpeci.cz 

www.minimalizacesikany.cz 

www.sikana.cz 

www.napisnam.cz 

 

 

Krizový plán školy vypracovala:  

Mgr. Hana Havelková:………………………………………………… 

výchovná poradkyně a školní metodička  prevence: 

                                                            

Krizový plán školy schválila ředitelka školy:  

Mgr. Iveta Černá……………………………………….……………… 

 

V Litni dne: 20. září 2019 

. 

 

 

 

 

http://www.bezpecnyinternet.cz/
http://www.bezpecne-online.cz/
http://www.ibezpecne.cz/
http://www.pomoc-online.cz/
http://www.horkalinka.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.minimalizacesikany.cz/
http://www.sikana.cz/
http://www.napisnam.cz/


 

Strategie předcházení školní neúspěšnosti 

na Základní škole Františka Josefa Řezáče v Litni, okres Beroun 

Sady Svatopluka Čecha 44,      267 27  Liteň 

vychází z vyhlášky č. 27/2016 sb. 

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 

rodinné výchově a zázemí. 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 vůči 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) 

 

Řešení školní neúspěšnosti: 

V první řadě je nutné podrobit dítě kvalitní pedagogické, speciálně-pedagogické a případně psychologické 

diagnostice, aby byly odhaleny konkrétní příčiny selhávání žáka ve škole. Diagnostika žákových možností, 

učebních stylů a vzdělávacích potřeb nám pak umožní nastavit vhodná opatření. Je potřeba reagovat včas 

tak, aby žák byl schopen zastavit svůj pokles výkonu. 

 

Možná opatření volíme individuálně na základě diagnostiky a zjištěných potřeb žáků: 

1. poruchy učení a chování, jiná zdravotní omezení a znevýhodnění: kompenzace nedostatků s pomocí 

speciálně pedagogických metod a postupů na základě doporučení z PPP.  

 2. odchylka v celkové úrovni inteligence: žáku bude stanoveno základní učivo, které po něm bude 

požadováno podle jeho možností a schopností, vhodné metody práce, motivace - zažití úspěchu, možnost 

opravit si známku, individuální konzultace ve vyučování i mimo něj, spolupráce s PPP - realizování dalších 

podpůrných opatření doporučených poradnou.  

3. žáci sociálně znevýhodnění: motivace žáka k učení, spolupráce s rodinou, vytvoření podmínek pro 

domácí přípravu i ve škole ve volných hodinách, přístup k internetu ve škole, práce s klimatem třídy a 

začleňování těchto dětí do majoritního kolektivu.  

4. žáci s vysokou absencí jsou také často ohroženi sklouznutím do školní neúspěšnosti: včas žákům 

nabídnout podporu při zvládnutí zameškané látky - plán dostudování učiva a dozkoušení, konzultace s 

žákem a rodiči, kde se domluví harmonogram a různé způsoby podpory dítěte. 

 



 

Postup při řešení školní neúspěšnosti:   

Hlavním opatřením je jednoznačně zvýšená spolupráce s rodiči. Podle zájmu je možné využít individuální 

konzultaci žáka s výchovným poradcem (případně rodičů, žáka a VP) - diagnostika školní neúspěšnosti a 

poradenství (např. nastavení podpory při učení). 

 

Podpůrný plán (PLPP) 

Pokud se situace nezlepšuje, bude žákovi nabídnut podpůrný plán. Po třech měsících by měla být podpora 

vyhodnocena na společné schůzce s rodiči a žákem (případně při ukončení podpůrných aktivit, pokud žák 

překoná obtíže). 

Informace k PLPP : Podpůrný plán pro neprospívající žáky je souhrn opatření nabízených žákům a jejich 

rodičům, který se podpisem všech stran stává pro všechny závazným. Žák, učitelé a rodiče svým podpisem 

uzavírají dohodu (smlouvu) o společné podpoře žáka a o svých povinnostech, které tím na sebe berou. 

Nezbytnou součástí podpůrného plánu jsou tedy povinnosti jednotlivých stran (škola, žák, rodič).  

Vypracovaly:                  Mgr.Iveta Černá- ředitelka školy 

                                         Mgr.Hana Havelková – výchovný poradce, školní metodik prevence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plán výchovného poradce pro školní rok 2019-20 

Základní škola Františka Josefa Řezáče v Litni, okres Beroun 

Sady Svatopluka Čecha 44 

267 27  Liteň 

 

V průběhu celého školního roku   - pracuje výchovný poradce v několika oblastech: 

Sebevzdělávání 

účast na vzdělávacích akcích  

V oblasti práce s žáky a jejich rodiči se výchovný poradce stará především o:    

řešení studijních a výchovných problémů 

zajištění informací v oblasti profesní orientace a kariérového poradenství  

Ve spolupráci s vedením školy zajišťuje:   

podklady pro IVP 

vyhledávání žáků, kteří potřebují PLPP 

zpracování přihlášek ke studiu 

péči o problémové žáky 

přednášky a besedy pro žáky  

informuje o rizicích a projevech šikany, kyberšikany, zajišťuje prevenci   funkce  výchovného poradce je 

spojena s výkonem funkce metodika prevence) 

Ve spolupráci s  asistentkou pedagoga: 

se podílí na začleňování žákyně s postižením do chodu třídy a školy 

V součinnosti s třídními učiteli:    

pečuje o problémové žáky (neomluvená absence, poruchy chování, apod.) 

stará se o talentované žáky 

zajišťuje diagnostiku 

vede evidenci integrovaných žáků 

pečuje o žáky s poruchami učení 

zajišťuje konzultace, odborná vyšetření  

Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálními pedagogickými centry: 

posuzuje potřebu odborného vyšetření  (psychologického, pedagogického, o volbě povolání) 

zajišťuje realizaci závěrů a doporučení vyplývajících z vyšetření  

V součinnosti s úřadem práce  - poradenským střediskem zajišťuje:   

profesní orientaci vycházejících žáků 

přednášky a besedy k volbě povolání       



 

Časový plán práce  

Září 

Příprava plánu práce výchovného poradce. Kontrola platnosti vyšetření a  aktualizace seznamu 

integrovaných žáků. 

Kontrola a aktualizace IVP, vypracování nových IVP ve spolupráci s vyučujícími. 

Předání informací o průběhu přijímacího řízení na střední školy na třídní schůzce. 

Aktivity pro žáky IX. třídy  směřované k problematice volby střední školy – Burza škol Beroun 

Říjen 

Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (nová vyšetření v PPP a aktualizace starších). 

V případě potřeby telefonická  konzultace na PPP. 

Řešení výchovných a výukových problémů žáků – spolupráce s TU, vedením školy, rodiči. 

Ve spolupráci s vyučujícími VV aktualizace nástěnky výchovného poradce – volba povolání. 

Informace o konání veletrhu vzdělávání Schola Pragensis, který plánujeme navštívit 

 Listopad 

Účast na informační akci výchovných poradců. 

Řešení výchovných a výukových problémů žáků dle potřeby – spolupráce s TU, vedením školy, rodiči 

Seznámení žáků s termíny dnů otevřených dveří na středních školách a učilištích. 

Zajištění informačních materiálů ze SŠ. 

Kontrola přihlášek na střední umělecké školy a konzervatoře, jejich odeslání zákonnými zástupci. 

Prosinec 

V případě potřeby konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci při hledání vhodného typu 

středoškolského studia v rámci konzultačních hodin 

Řešení výchovných a výukových problémů žáků – spolupráce s TU, vedením školy, rodiči 

Leden 

V případě zájmu konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci při hledání vhodného typu středoškolského 

studia. 

Hodnocení za 1. pololetí. 

Únor 

Pomoc při vyplňování a zasílání přihlášek na střední školy. 

Exkurze do středních škol dle možností – pro žáky 8., 9. ročníku. 

Březen 

Kontrola dodržení termínu odesílání přihlášek na střední školy. 

Distribuce zápisových lístků a instrukce k vyplnění 

 



 

Duben 

Zápis dětí do 1. ročníku – konzultace, informace o možnostech vyšetření na PPP, SPC a náležitosti odkladu. 

Evidence výsledků přijímacích řízení na střední školy – 1. kolo. 

Beseda na Úřadu práce v Berouně -  poradenském středisku pro žáky VIII. třídy.  

Květen 

Vyplňování přihlášek do 2. kola přijímacího řízení, dle potřeby a spolupráce při administrativních úkonech, 

např. odvolání proti nepřijetí 

Sledování umístění těchto žáků. 

Informace žákům osmého ročníku o průběhu přijímacího řízení v tomto roce. 

Evidence výsledků přijímacího řízení na střední školy. 

Červen 

Dotazník k profesní volbě žáků osmého ročníku. 

Hodnocení plnění plánu VP 

 

V Litni 15. září 2019                                    Mgr. Hana Havelková  - výchovná poradkyně 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


