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Úvod 
 

V dětské populaci dlouhodobě sledujeme nárůst různých forem rizikového chování, v jehož 

důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, psychických, 

výchovných a dalších obtíží a nebezpečí pro společnost i jedince. Děti školního věku čelí 

širokému spektru podnětů, které jsou náročné a mohou být zatěžující a stresující. 

V kolektivních zařízeních, kde se vzdělávají děti, u kterých byla nařízena ústavní či ochranná 

výchova, tyto fenomény zpravidla manifestují. To může vyvolávat obranné reakce, které 

obvykle v prostředí ústavní péče končí strnutím dítěte, útěkem ze situace nebo výbušným 

chováním.  Při řešení konkrétních situací, do nichž se žáci dostanou, může hrát významnou 

úlohu především rodič (či jiný zákonný zástupce), škola a orgány sociální péče. Prostředí 

kolektivního zařízení však při řešení může narážet na určitá úskalí. 

 

Dětský domov se školou (dále DDŠ) pro nezletilé děti s nařízenou ústavní výchovou, 

ochrannou výchovou nebo na základě předběžného opatření zajišťuje náhradní výchovnou 

péči o nezletilé v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělání. V prevenci 

rizikového chování jsou děti z DDŠ specifickou a vysoce ohroženou skupinou. Proto  

je důležité zahájit prevenci včasně, tedy v počátku základní školní docházky (ideálně již 

v mateřské škole). Měly by dostávat pravidelně dostatek pravdivých informací o problematice 

zneužívání omamných a psychotropních látek (dále OPL), o šikaně, rizikovém sexuálním 

chování a dalších podobách sociálně nežádoucích jevů. Prevence by měla směřovat k dobré 

informovanosti, toleranci a respektu, posilování a upevňování vztahů ve školních třídách  

a v kolektivech rodinných skupin. Přestože se v případě dětských domovů se školou jedná  

o instituce s pevně nastaveným režimem provozu, pro žáky se specificky uspořádaným 

školním řádem i precizovaným uspořádáním využití mimoškolní doby, nelze rizikové chování 

eliminovat zcela. Z toho důvodu jsme se rozhodli vypracovat a realizovat dlouhodobý, pestrý 

a komplexní program primární prevence, na kterém spolupracujeme i s dalšími externími 

subjekty. V prevenci podáváme praktické informace, preferujeme interaktivní přístup  

a snažíme se, aby na prevenci mohli participovat i žáci, jelikož právě vlastní aktivita může 

vést k lepšímu zapamatování a zvnitřnění důležitých informací. 

      

Ve své funkci je MPP dlouhodobým preventivním programem nejen pro základní školu, ale 

celé zařízení DDŠ Slaný.  
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1 Východiska tvorby MPP DDŠ a ZŠ Slaný a jeho vnitřní zdroje                                                                                                
 

Minimální preventivní program je zpracován na základě Metodického doporučení k primární 

prevenci rizikového chování u dětí a (MŠMT č. j.: 21291/2010-28), který  

do prevence rizikového chování zařazuje předcházení zejména následujícím rizikovým jevům: 

agrese, záškoláctví, šikana, kyberšikana, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, 

rasismus a xenofobie, homofobie, vandalismus, kriminalita a delikvence, závislostní chování, 

užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chování 

v dopravě, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt, příslušnost 

k subkulturám, syndrom CAN, rizikové chování v dopravě, rizikové chování spojené  

s násilím a sexuální rizikové chování. Veškerá zmíněná témata jsou velmi obsáhlá. Dotýkáme 

se jich průběžně dle potřeb, které má aktuální komunita či skupina dětí. Vhodnou formu 

prevence uzpůsobujeme danému kolektivu a jeho schopnostem.  
 

1.1 Základní informace o zařízení 

 

Slánské zařízení má řadu specifik, proto je vhodné podrobnější seznámení s jeho strukturou. 

DDŠ a ZŠ ve Slaném spadají do sítě zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy jako 

součást zařízení s názvem Dětský domov se školou, Středisko výchovné péče, Základní škola 

a Školní jídelna Dobřichovice. 

 

DDŠ a ZŠ poskytuje komplexní péči dětem s různými druhy sociálního a zdravotního 

znevýhodnění, a to od šesti let a zpravidla do ukončení povinné školní docházky. Jde 

převážně o děti citově deprivované (děti s poruchami attachmentu a komplexním vývojovým 

traumatem) s nasedajícími psychiatrickými diagnózami a etopedickými obtížemi. Nejčastěji 

se jedná o projevy ADHD, poruchy chování, pervazivní vývojové poruchy a mentální 

retardace. Na klíčové symptomy těchto diagnóz (nepozornost, hyperaktivita, impulzivita) 

navazují specifické vývojové poruchy školních dovedností (dále SVPDŠ), které manifestují 

ve školním prostředí. Řada dětí má i další psychické a etopedické problémy: poruchy 

opozičního vzdoru, nesocializované poruchy chování, asociální nebo delikventní chování, 

depresivní ladění, úzkostné poruchy, poruchy emocí, poruchy autistického spektra a problémy 

v oblasti sociálních dovedností. Jedná se o děti, u nichž byla zjištěna natolik závažná 

přechodná nebo trvalá duševní porucha takového druhu, že nemohou být vychovávány  

a vzdělávány v ostatních zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. 

  

Kapacita tohoto koedukovaného zařízení je 20 míst. Aktuálně jsou zde pouze chlapci, 

nicméně ve školním roce 2022/2023 je možné počítat i se skupinou děvčat. DDŠ disponuje 

třemi rodinnými skupinami (dále RS) a ZŠ čtyřmi školními třídami. Hlavním posláním a 

cílem DDŠ a ZŠ Slaný je naplňování výchovně-léčebných cílů, ke kterým směřujeme dle 

individuálních Plánů rozvoje osobnosti dětí (PROD). Děti vzděláváme dle platných 

doporučení Speciálně pedagogických center a Pedagogicko-psychologických poraden,  

se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Dále nabízíme individuální a skupinovou 

psychologickou, podpůrnou i terapeutickou péči a dle potřeby poskytujeme krizovou  

a včasnou pedagogickou intervenci. Toto vše je plně v souladu s platnou legislativou České 

republiky. 



 5 

1.2 Charakteristika DDŠ Slaný 

 

V DDŠ jsou děti rozděleny do tří rodinných skupin. V první skupině jsou nejmladší děti  

a neagresivní starší chlapci, kteří zde dobře prospívají, preferují programovou náplň pro děti 

mladšího školního věku a tato náplň je pro ně s ohledem na další dobrý vývoj vhodná. Druhou 

rodinnou skupinu tvoří děti, které potřebují více individuální přístup. V činnostech postupují 

pomalejším tempem než ostatní, více se věnují sebeobslužným činnostem. Třetí rodinná 

skupina je tvořena dětmi s autistickými rysy a dětmi staršího školního věku. Do DDŠ jsou 

umísťovány také sourozenecké dvojice. Je snahou, aby sourozenci zůstávali na skupině spolu. 

Pokud to z nějakých důvodů není možné (např. sourozenecká rivalita vede k častým sporům, 

jeden sourozenec ubližuje druhému a toto se nedaří výchovným přístupem měnit a hrozí zde 

nebezpečí ublížení na zdraví), zůstávají sourozenci na stejném patře. Objevuje-li  

se prokazatelně a dlouhodobě nežádoucí vliv jednoho sourozence na druhého, mohou být 

rozděleni do různých skupin na různá patra. Stále ale dbáme na posilování sourozenecké 

vazby a péči o ni. Skladbu dětí na rodinných skupinách mají na starosti psychologové zařízení 

ve spolupráci s vedoucí zařízení a vedoucí vychovatelkou. Rozdělení skupin lze měnit dle 

aktuálních možností a potřeb dětí i zařízení. Je vhodné, aby měly děti trvalé zázemí a skupiny 

se neměnily příliš často. Nicméně občasná změna může být i ku prospěchu s ohledem  

na takzvanou „ponorkovou nemoc“, tedy stav vzrůstajícího napětí a nesnášenlivosti vlivem 

malé a neměnné sociální skupiny, jíž je dítě členem. 

 

Každý den je pro děti připraven program podle nastaveného týdenního plánu. Denně  

se vhodně střídají zájmové, estetické, sportovní, relaxační, pracovní, vzdělávací a terapeutické 

činnosti. Zbývá samozřejmě čas i na osobní volno, sledování televize, četbu, komunikaci 

s blízkými (telefonování, sociální sítě, psaní dopisů), samostatné vycházky, využití  

počítačů, či na obyčejné popovídání si. Dále se děti účastní zájmových volnočasových aktivit, 

které jsou vedeny v našem zařízení a které si děti zvolí dle svého uvážení. Ve školním roce 

jsou nabízeny tyto: vaření, přírodovědně – turistické poznávání ČR, sportovní aktivity, 

chovatelský koutek, hra na flétnu a keramika. 
 

1.3 Charakteristika ZŠ Slaný 

 

Vzdělávací cíle realizuje škola. Zde jsou žáci vzděláváni ve čtyřech kmenových učebnách, dle 

Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č. j. 332/2021 ze dne 1. 9. 2021, 

podle kterého jsou žáci vyučováni ve vzdělávacích oborech pro základní školu  

a základní školu speciální. 

 

Základní škola disponuje šesti učebnami ve dvou patrech, včetně učebny informatiky, dále 

pak tělocvičnou, cvičnou kuchyňkou, výtvarnou a keramickou dílnou, dílnou na pracovní 

činnosti, pedagogickou knihovnou a společenskou místností. Součástí základní školy je také 

zahrada a sportovní hřiště. Od školního roku 2021/2022 je nově k dispozici workoutové hřiště 

v areálu zařízení. Většina prostor a místností je využívána dle potřeb celého zařízení (úseku 

školy i výchovy).  
 

Škola je určena primárně pro klienty DDŠ. O žáky se nepřetržitě stará pedagogický sbor 

složený ze speciálních pedagogů, pedagogů a asistentů pedagoga dle pokynů vedoucí školy.     

 



 6 

Snahou školy je vytvořit základy systematické péče pro všechny tyto děti a cílem pak  

je vytvoření nové kvalitní formy výuky na základě odborné specializované týmové komplexní 

péče. Současný systém nenabízí mnoho možností těmto dětem k jejich úspěšnému vzdělávání 

a léčbě. Tyto děti bývají obtížně zvládnutelné běžnými výchovnými přístupy, střídají 

kolektivní zařízení a dětské psychiatrické nemocnice, čímž se dále zvyšuje nebezpečí 

vytváření nežádoucích vzorců chování. Bez pobytu ve specializovaném zařízení  

s profesionálním personálem, vhodnými přístupy ke vzdělávání a zároveň vhodným režimem 

nejsou schopny využít svoji intelektovou kapacitu, jejich výkon klesá a zažívají permanentní 

neúspěch. Ve výchově a vzdělávání je tedy nutno dbát i na chronicky selhávající jedince  

a hledat cesty pro jejich možný rozvoj a vystoupení z této nálepky. Pedagogičtí pracovníci 

musí nepřetržitě hledat cesty, jak účinněji než dosud pracovat s možnostmi a schopnostmi 

všech žáků, aby dosahovali úspěšnosti ve škole, v pracovním procesu i životní spokojenosti. 

Úkolem pedagogických pracovníků je záměrně a soustavně působit na vychovávané  

a vzdělávané jedince tak, aby byl zajištěn pozitivní rozvoj jejich osobnosti.  

 

Cílem školy je především poskytnutí prostoru k profesní přípravě a vštípení základních 

vědomostí nejen příslušného ročníku, ale i z období předcházejících. Dále  

má škola s ohledem na SVPŠD žáků vyčleněny vyučovací hodiny pro předmět Speciálně 

pedagogická péče. 
 
 

1.4 Hlavní výchovné problémy v zařízení 

 

Mezi nejčastější výchovné problémy, se kterými se můžeme setkat v DDŠ a ZŠ Slaný patří 

projevy agresivity vůči ostatním dětem nebo dospělým – verbální nebo fyzické napadání, 

sebepoškozování, ničení majetku, vandalismus, šikana, kyberšikana, útěky, experimentování 

s nelegálními OPL, experimentování s alkoholem, experimentování s nikotinem, krádeže, 

rasismus, homofobie, sexualizované chování.  
 
 

1.5 Cíl programu  

 

Základním principem strategie prevence rizikového chování je v zařízení výchova dětí  

ke zdravému životnímu stylu s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech. 

Dalším cílem je edukace dětí ve vytýčených oblastech a snižování či minimalizace rizik 

spjatých se sociálně nežádoucím chováním v souladu se souborem přístupů Harm Reduction. 

Apelujeme zejména na sociální, morální a osobnostní rozvoj dětí a rozvoj jejich 

komunikačních dovedností. Důležitost vnímáme v umění vyjádřit svou potřebu adekvátní 

formou. Snažíme se posilovat morální vědomí dětí a pomáháme jim ve správné interpretaci 

mezilidských interakcí. Předcházení rizikovému chování na škole slouží začlenění MPP  

do osnov a učebních plánů Školního vzdělávacího programu č. j.: 332/2021 ze dne 1. 9. 2021, 

zapracováním do Školního a klasifikačního řádu č. j. 332/2021 ze dne 1. 9. 2021 a Vnitřního 

řádu č. j.: 147/2022 ze dne 1. 4. 2022, Školního výchovně vzdělávacího plánu č. j.: 335/2021 

ze dne 1. 9. 2021 a řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem rizikového chování 

ve škole a na rodinných skupinách. MPP je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti 

forem preventivní práce, zapojení celého pedagogického sboru školy, výchovy, spolupráci  
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se zákonnými zástupci žáků a odbory sociální péče a prevence. Velmi důležitou oblastí  

je nácvik a podpora smysluplného využívání volného času. V péči s dětmi se řídíme principy 

podpory duševního zdraví dětí. Wellbeing vnímáme jako základní stavební kámen, 

umožňující rozvoj dětí. Zároveň wellbeing zajišťuje prevenci rozvoje jejich rizikového 

chování. 
 

1.6 Garant programu a jeho spolupracovníci  
 

Za koordinaci preventivních aktivit zodpovídá školní metodik prevence rizikového chování 

Mgr. Soňa Šumová (dále jen ŠMP). ŠMP spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky 

školy a výchovy, s odborníky a institucemi zabývajícími se problematikou rizikového chování 

žáků. ŠMP seznamuje vedoucí zařízení a vedoucí školy s aktualizovaným programem.  

 

Garantem programu je vedoucí DDŠ a ZŠ Slaný, Tomanova 1361 Mgr. Jana Adamčíková. 
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2 Analýza současného stavu v DDŠ a ZŠ Slaný v období školního 

roku 2022/2023 
    

2. 1 Stav DDŠ a ZŠ k 1. 9. 2022 (obsazenost tříd a ročníků, obsazení 

rodinných skupin) 
 

            2.1.1 Stav ZŠ k 1. 9. 2022 (obsazenost tříd a ročníků) 
 

             

T
ř
íd

a
 Počet dětí Složení třídy 

 

Personální obsazení 

CH D celkem   

I. 4 0 4 1 žák 4. ročník ZŠ (5. rok PŠD) 

1 žák 5. ročník ZŠ (5. rok PŠD) 

1 žák 8. ročník ZŠS (8. rok PŠD) 

1 žák 8. ročník ZŠS (9. rok PŠD) 

třídní učitelka 

Mgr. Eva Bezoušková 

asistent pedagoga 

Tereza Veselá 

II. 4 0 4 1 žák 6. ročník ZŠ (7. rok PŠD) 

1 žák 7. ročník ZŠ (7. rok PŠD) 

1 žák 7. ročník ZŠ (8. rok PŠD) 

1 žák 7. ročník ZŠ (9. rok PŠD) 

třídní učitelka 

Mgr. Petra Vaculová 

asistent pedagoga 

Jana Pátková 

III. 5 0 5 3 žáci 8. ročník ZŠ (8. rok PŠD) 

2 žáci 8. ročník ZŠ (9. rok PŠD) 

třídní učitelka 

Mgr. Iveta Nodlová, DiS. 

asistent pedagoga 

Markéta Vanická 

IV. 3 0 3 2 žáci 9. ročník ZŠ (9. rok PŠD) 

1 žák 9. ročník ZŠS (9. rok PŠD) 

třídní učitel 

Alexandr Vaněk 

asistent pedagoga 

Pavla Hotařová, DiS. 

 

Dále je přítomen jeden učitel bez třídnictví. 

 

Přítomnost asistenta pedagoga v konkrétní třídě určuje vedoucí školy operativně. 

 

Podrobný jmenný rozpis složení školních tříd bude k dispozici vždy u vedoucí školy  

Mgr. Jany Adamčíkové, která jej průběžně aktualizuje na základě nově přijatých žáků 

v průběhu školního roku. 
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 2.1.2 Stav DDŠ k 1. 9. 2022 (věková obsazenost rodinných skupin)      
 

Výchovně vzdělávací činnosti v době mimo vyučování zajišťují: 

- 6 kmenových vychovatelů + 2 střídající vychovatelé 

- 5 asistentů pedagoga den 

- 6 asistentů pedagoga noc 

             

Rodinná 

skupina 

 

Počet dětí Věkové složení 

 

Personální obsazení 

ch d celkem   

I. 5 0 5 11 – 15 let 2 kmenoví vychovatelé 

II. 6 0 6 13 – 15 let 2 kmenoví vychovatelé 

III. 5 0 5 13 – 15 let 2 kmenoví vychovatelé 
 

Dále jsou přítomni 2 vychovatelé, kteří slouží u skupin střídavě.  

 

Výchovný úsek má k dispozici 5 denních asistentů pedagoga a 6 nočních asistentů pedagoga. 

Podrobný rozpis složení rodinných skupin (s ohledem na nejasnou situaci ohledně 

předpokládaných příjmů nových dětí a pravděpodobné přemístění 4 chlapců, kteří končí DDŠ 

Slaný) nelze aktuálně sdělit a bude k dispozici vždy u vedoucí školy Mgr. Jany Adamčíkové, 

která jej průběžně aktualizuje. 
  

2.2 Personální obsazení DDŠ a ZŠ k 1. 9. 2022 
 

Personální obsazení vedení zařízení: 
Statutární orgán:          PhDr. Karel Hrubý  

Vedoucí zařízení:   Mgr. Jana Adamčíková 

Vedoucí školy:  Mgr. Jana Adamčíková 

Vedoucí vychovatelka:    Mgr. Hedvika Borešová  

Sociální pracovník:      Lenka Kinzlová 

Hospodářka:   Kateřina Jelínková 

                         

Poradenský preventivní tým 
Psycholog:   Mgr. Tereza Vávrová (aktuálně na MD) 

Speciální pedagog:   

Vedoucí zařízení:  Mgr. Jana Adamčíková 

Vedoucí vychovatelka: Mgr. Hedvika Borešová  

Vedoucí školy:             Mgr. Jana Adamčíková 

Školní metodik prevence: Mgr. Soňa Šumová 

 

Stabilní zkušený kolektiv pedagogů je v případě DDŠ se třemi výchovně vzdělávacími 

skupinami více než žádoucí, což není vždy lehké zabezpečit s ohledem  

na velikost zařízení a malý počet pedagogických pracovníků. Jedním z mnoha důvodů 

důležitosti stálého kolektivu pedagogů je fakt, že děti přijímají s velkými obtížemi každou 

změnu. Proto i nadále zůstává jednou z priorit zajištění a udržení kvalitních pedagogických  

a terapeutických pracovníků. Důležitost shledáváme také v dobrých vztazích na pracovišti.  
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K tomu by měla dopomáhat pravidelná supervize a od školního roku 2021/2022  

i teambuildingové akce, ve kterých budeme nadále pokračovat.  

 

2.2.1 Vzdělávání pedagogů a školního metodika prevence  
 

Dlouhodobé vzdělávání školního metodika prevence 
 

Školní metodik prevence Mgr. Soňa Šumová  

 

Absolvované vzdělání a další vzdělávání a plánované vzdělávání související s prevencí: 

2008 – 2011  Speciální pedagogika - VŠ (Bc., st. zkouška – etopedie, spec.   

                                    pedagogika, logopedie, pedagogika a psychologie) 

2011 – 2013  Speciální pedagogika – VŠ (Mgr., st. zkouška – spec. pedagogika,  

                                    somatopedie, psychopedie, český jazyk a literatura s didaktikou) 

2009 (4 h)  Hravá a zábavná výchova pohybem/Psychomotorické hry a cvičení III. 

2010 (3 h)  Třída plná pohody 

2010 (40 h)  Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR 

2010 (124 h)  Vzděláváním k vyšší profesionalitě (Důležité novinky ze speciální  

                                    pedagogiky, komunikační a motorické dovednosti, alternativní   

                                    terapeutické techniky) 

2011 (20 h)  Sborovna – klíč k individualizaci 

2012  (4 h)  Logopedická praxe ve školství 

2012 (12,5 h) Zdravý životní styl se zaměřením na podporu pohybové aktivity 

2012 (40 h)  Školní informační a vzdělávací systém v praxi 

2013 (48 h)  Nejsme na to sami (Specifika práce s žáky se SVP a jiným  

                                    znevýhodněním, Metody a formy aktivit a diagnosticko-intervenčních  

                                    programů s žáky se SVP, Teorie práce se skupinou, Osobnost  

                                    pedagoga, Modelové situace, Kazuistické případy) 

2013 (40 h)   Práce a komunikace v pedagogickém týmu – řízení a management  

                                    školy 

2014 (6 h)  Komunikace ve školní praxi 

2014 (41 h)  Zdravotník zotavovacích akcí 

2014 (12 h)  Nebojme se gymnastiky 

2014 (12 h)  Vodní turistika 

2014 (8 h)  Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a  

                                    závažným onemocněním – workshop 

2015 (32 h)  Na vodu bezpečně a technicky správně (výcvik instruktora vodácké  

turistiky na řece) 

2015  (8 h)  Jak na úspěšné učení 

2016 (8 h)  Zdravotník zotavovacích akcí 

2016 (32 h)  Na vodu bezpečně a technicky správně (výcvik instruktora vodácké  

turistiky na vodním kanále) 

2017 (150 h)  Instruktor sportovních volnočasových aktivit 

2017 (6 h)  Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže 

2017 (32 h)  Instruktor lezení na umělých stěnách 

2017 (6 h)  konference (Ne)bezpečí na síti 

2020 (6 h)  Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace 
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2021 (40 h)  Formativní hodnocení v praxi 

2021 (2 h)  Kyberšikana – Nebuď oběť! 

2021 (250 h)  Zahájení studia 09/2021 – Specializační studium pro školní metodiky  

Prevence 

2021/11 3 h Dezinformační dezinfekce - Jak na dezinformace, JSNS 

2021/11 2,5 h Hrou proti kyberšikaně (DigiStories: Nela), JSNS 

2021/11 4 h V digitálním světě, JSNS 

2021/11 2 h Google prezentace trochu jinak, Elixír do škol, z.ú. 

2021/12 2 h FuckUp = základ učitelské profese?, Učíme Online 

2022/04 4 h Formativní hodnocení v praxi, Mgr. Miroslav Jiřička 

2022/04 8 h Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a  

                                      zanedbávání, VISK Praha 

2022/05 8 h Projektová výuka – Zvířata hodně zblízka – kam se běžný návštěvník 

zoo nedostane, VISK Praha 

2022/06 8 h Principy a tvorba adaptačních kurzů, VISK Praha 

2022/07           2 h      Jak pracovat s kulturními rozdíly ve škole? 
 

Vzdělávání pedagogů  
 

Požadavkem pro všechny pedagogické pracovníky (vyjma asistentů pedagoga)  

je vystudovaná speciální pedagogika, sociální pedagogika, speciálně-pedagogické minimum, 

nebo započaté studium v těchto oborech. 

 

Pedagogičtí pracovníci jsou soustavně vzděláváni v rámci kurzů v zařízení i mimo něj. 

K vlastnímu vzdělávání využívají nároku na samostudium. Pedagogičtí pracovníci dostávají 

doporučení na vzdělávání v oblasti prevence, z něhož si dle svého zájmu a aktuálních potřeb 

zařízení vybírají. Mimo to jsou v oblasti prevence rizikového chování pravidelně informováni 

vedoucí zařízení a školním metodikem prevence (dále jen ŠMP). 

 

- porady pedagogů – ŠMP informuje ostatní pedagogy o novinkách v resortu 

primární prevence (dále PP); 

- aktuality v rámci PP jsou vyvěšovány na nástěnku ve sborovně, nástěnku  

na chodbě u vstupu do zařízení, nebo jsou rozesílány e-mailem. 

 

Technické zázemí metodika prevence 

 

Ke své práci má metodik prevence k dispozici prostor vybavený počítačem s tiskárnou, 

odbornou literaturou s preventivní tématikou a pomůckami potřebnými k vykonávání této 

funkce. ŠMP musí mít k dispozici uzamykatelnou skříňku, jelikož disponuje důvěrnou 

dokumentací. 
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2.3 Vnější zdroje 

 

Spolupráce DDŠ a ZŠ v rámci MPP s odborníky a dalšími organizacemi: 

 

   - Středisko výchovné péče Slaný; 

   - Speciálně pedagogické centrum a Pedagogicko psychologická poradna Koloběžka;  

   - Obvodní oddělení Policie ČR Slaný; 

   - BESIP; 

   - Zdravotní středisko Slaný; 

   - Městský úřad ve Slaném – odbor sociálně právní ochrany dětí; 

   - Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Praha, U Michelského lesa; 

   - Dětské krizové centrum Praha; 

   - Speciálně pedagogické centrum v Kladně; 

   - Dům dětí a mládeže Ostrov Slaný; 

   - Sociální kurátoři pro mládež, psychologové, další organizace… 
 

2.4 Analýza výchozí situace s využitím evaluace školního roku 2020/2021 
 

Způsoby průběžného řešení rizikového chování dětí DDŠ a ZŠ Slaný ve školním  

roce 2021/2022: 
 

V DDŠ a ZŠ Slaný je k dispozici etopedický motivační systém hodnocení. Děti jsou 

motivovány neustálým hodnocením jejich chování, které jim přináší určité výhody – body, jež 

mohou dále vyměňovat za atraktivní činnosti. Je především dbáno na to, aby děti systému 

rozuměly a měly samy náhled, z jakého důvodu jsou pozitivně či negativně hodnoceny  

ze strany dospělých. Motivační je také odnětí některých výhod, či naopak možnost účastnit  

se různých atraktivních činností, školních či mimoškolních výletů. Etopedický motivační 

systém se mírně proměnil, čímž se zlepšilo užívání tohoto nástroje v rukou pedagogických 

pracovníků a v očích dětí se tak stalo hodnocení srozumitelnějším a spravedlivějším. Pro 

školní rok 2022/2023 pracujeme na dalším zkvalitnění tohoto nástroje. Připomínky 

k hodnotícímu systému sbíráme od pedagogických pracovníků i od dětí.   

 

Velmi důležitý a prospěšný je individuální přístup k jednotlivým dětem, čímž se daří výrazně 

snížit verbální i fyzickou agresivitu nejproblémovějších žáků vůči dětem a dospělým 

pracovníkům DDŠ a ZŠ. Nezbytnou roli v péči o děti hraje také individuální psychologická  

a terapeutická péče a práce se skupinami. Nejpalčivějšími tématy, se kterými jsme ve školním 

roce 2021/2022 pracovali, byla problematika prevence šikany, zdravého životního stylu 

(zejména v kontextu pandemie Covid-19) a sexualizované chování. 
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3 Cíle MPP v DDŠ a ZŠ 
 

Prvořadým cílem MPP je úspěšné uplatnění systému prevence rizikového chování, který  

je zaměřen na snížení možných rizik závadového jednání dětí, včetně ochrany před násilím,  

a současně přispívá k výchově ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního 

sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Jedná se o soubor plánovaných činností, 

pravidel a doporučení, které jsou součástí: 

- školního vyučování; 

- skupinové a individuální podpůrné psychologické péče a terapie; 

- sociálního učení ve vyučování a v mimoškolní činnosti; 

- pestré nabídky mimoškolních aktivit (zájmové kroužky a atraktivní program); 

- pracovní terapie; 

- relaxačních činností a sportu (v rámci režimu dne a týdenních plánů). 
 

3.1 Krátkodobé cíle  

Pro žáky 

- aktivní zapojení žáků do adaptačních výletů, her a činností, vedoucích k vytvoření 

pozitivního klima ve třídě; 

- podílení se na plnění celoročního plánu školy (témata měsíce); 

- aktivní účast na plnění plánu aktivit MPP a jeho průběžné vyhodnocování 

(vyhodnocování probíhá formou zjišťování zpětné vazby od žáků a učitelů, kteří  

se preventivního programu účastnili); 

- v průběhu měsíce září v rámci výchovného úseku se žáci zapojí do výběru 

volnočasových aktivit, především jsou nabídnuty sportovní a zájmové aktivity, 

kterými vyplní smysluplně volný čas. 

Pro učitele a vychovatele  

- pravidelné porady učitelů a asistentů pedagoga s psychology a školním metodikem 

prevence z důvodu monitorování aktuální situace rizikového chování; 

- vzdělávání pedagogických pracovníků, aby se lépe orientovali v problematice 

rizikového chování a dokázali lépe pracovat s problémy ve třídě i na rodinné skupině; 

- dlouhodobá práce se skupinovou dynamikou RS a třídních kolektivů; 

- monitoring výskytu rizikového chování mezi jednotlivci a skupinami a zařazení 

následné prevence daného jevu v rámci celé komunity DDŠ; 

- úzká spolupráce vzdělávacího, výchovného, terapeutického a sociálního úseku, 

tedy učitelů a vychovatelů, psychologů a sociální pracovnice, kteří se pravidelně 

scházejí na poradách Odborného týmu, kde se aktivně věnují jednotlivým dětem. 
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3.2 Dlouhodobé cíle 

- vytvořit funkční preventivní program školy a výchovy tím, že se do jeho tvorby  

a realizace zapojí všichni pedagogičtí pracovníci DDŠ; 

- získat podporu a pochopení všech pedagogických pracovníků v otázce nutnosti 

prevence a její realizace, podporovat průběžné vzdělávání pedagogů v oblasti 

prevence rizikového chování; 

- zlepšovat komunikační a asertivní dovednosti žáků, zlepšovat jejich sebeovládání, 

zvyšovat jejich frustrační toleranci a učit je nenásilnému zvládání konfliktů formou 

interaktivních metod přímo ve výuce i mimo vyučování; 

- prostřednictvím pravidelných třídnických hodin zvyšovat sociální kompetence žáků, 

vést je k zodpovědnosti za svoje chování; 

- neustálým zlepšováním prostředí a podpory pozitivního klima ve škole  

a na výchovném úseku zajistit žákům příjemné a podnětné prostředí, aby do školy 

chodili s oblibou a pozitivně naladěni a aby rozuměli důležitosti a smyslu povinné 

školní docházky; 

- zapojit jiné organizace do preventivního programu školy, využívat nabízené programy 

různých aktuálně spolupracujících organizací, financovat další vzdělávání pedagogů, 

využívat dotační programy MŠMT; 

- pravidelně navštěvovat a vyhledávat tematická divadelní a filmová představení, 

přednášky a besedy s odborníky, nabízet četbu knih a časopisů s danou tematikou tak, 

abychom zvyšovali informovanost žáků v problematických oblastech; 

- seznámit všechny pracovníky školy a výchovy s programem proti šikanování; 

- dlouhodobě monitorovat rizikové chování v DDŠ i aktuální trendy v České republice  

a ve městě Slaný; 

- systematicky snižovat výskyt rizikového chování u dětí DDŠ (potírání projevů šikany, 

agrese, nadřazenosti atd.); 

- systematicky vytvářet a zkvalitňovat dlouhodobou funkční strategii v oblasti primární 

prevence; 

- vytvořit právní vědomí, mravní a morální hodnoty, společenské normy; 

- vedení k respektu a toleranci; 

- udržet příznivé sociální klima – pocit důvěry, atmosféru pohody a klidu; 

- podporovat výchovu ke zdravému životnímu stylu a osvojení pozitivního sociálního 

chování. 
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 4 Realizace minimálního preventivního programu 

      

Cílem MPP je zabránit rizikovému chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody 

působené jejich výskytem mezi dětmi. Metody MPP jsou v rámci primární prevence 

zaměřeny především na:         

 

a) předcházení rizikovým jevům v chování žáků: 
šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, delikvence, užívání 

návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) a onemocnění 

HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním těchto 

návykových látek, gambling, netolismus a online závislosti, sexualizované 

chování atd.; 

 

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence: 
týrání a zneužívání dětí (v případech výjezdů dětí k zákonným zástupcům), 

ohrožování mravní výchovy mládeže, poruch příjmu potravy (mentální 

bulimie, mentální anorexie), šikana a kyberšikana, užívání návykových látek 

atd.  
 

4.1 Specifická primární prevence  
      

Aplikace specifické primární prevence (dále SPP) v rámci MPP záleží na obsazenosti zařízení 

a momentálním složení skupin dětí či celé komunity DDŠ. Ve své podstatě sledujeme 

především tři základní okruhy SPP: 

 

1. všeobecnou prevenci,  

která je zaměřena na širší populaci, aniž bychom dříve zjišťovali rozsah určitého 

problému nebo rizika; 

 

2. selektivní prevenci,  

která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšenou hrozbu rizikového 

jednání; 

 

3. indikovanou prevenci, 

 která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl v průběhu pobytu 

zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických 

vztahů k rodině či jiným zákonným zástupcům, ve škole nebo s vrstevníky. 
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Úloha vedoucí zařízení DDŠ a vedoucí ZŠ při řízení primární prevence rizikového 

chování 

 

Vytváří podmínky pro předcházení vzniku rizikového chování zejména; 

- zabezpečením poskytování poradenských služeb v DDŠ se zaměřením na prevenci 

rizikového chování; 

- koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným vyhodnocováním MPP a jeho  

a začleněním do ŠVP školy; 

- řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem rizikového chování v DDŠ; 

- sledováním aktuálních trendů v oblasti prevence, zejména je zájmem o preventivní 

péči v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy; 

- monitoringem výskytu forem rizikového chování mezi dětmi a mládeží; 

- jmenováním školním metodikem prevence pedagogického pracovníka, který má pro 

výkon této činnosti odborné i osobnostní předpoklady, případně mu umožní studium 

k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence rizikového chování; 

- pro systematické další vzdělávání školního metodika v oblasti specifické primární 

prevence a pro intervenční činnost s žáky ve škole; 

- podporou týmové spolupráce školního metodika, psychologa, sociálního pracovníka, 

třídních učitelů a dalších pedagogických pracovníků při přípravě, realizaci  

a vyhodnocování MPP. 

 
                

Úloha školního metodika prevence DDŠ a ZŠ během primární prevence MPP        

         

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem (příloha 

č. 3 k vyhlášce 72/2005). Mezi hlavní metodické a koordinační úkoly metodika prevence 

v DDŠ patří: 

- tvorba nebo její koordinace a kontrola realizace preventivního programu školy; 

- koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového 

chování; 

- metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy i dětského domova  

v oblasti prevence rizikového chování (vyhledávání problémových projevů chování, 

preventivní práce s třídními kolektivy a rodinnými skupinami); 

- koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového 

chování; 

- kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci  

a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů (rizikového 

chování); 

- vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního 

metodika prevence včetně navržených a realizovaných opatření. 
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Začlenění primární prevence ve vyučování 

 

Problematika prevence rizikového chování je do ŠVP začleněna tak, že se prevence 

rizikového chování stala přirozenou součástí osnov a výuky jednotlivých předmětů a není 

pojímána jako nadstandardní aktivita školy. Důležitou roli hraje třídní učitel a pravidelná 

realizace takzvaných třídnických hodin. 

 

Úloha třídního učitele během uplatňování primární prevence 

 

- spolupracuje se školním metodikem prevence na zachycování varovných signálů, 

podílí se na realizaci MPP a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě, dává 

podklady k sociometrii a pracuje se skupinovou dynamikou třídy; 

- motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu s Vnitřním řádem  

a Školním a klasifikačním řádem a dbá na jejich důsledné dodržování (vytváření 

otevřené a bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě); podporuje 

rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy; 

- zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem 

spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků třídy. Tuto spolupráci zprostředkovává 

prostřednictvím vedoucí školy; 

- ve spolupráci především se sociálním pracovníkem, psychologem a získává a udržuje 

si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy, které zaznamenává 

prostřednictvím PC do příslušných výchovných záznamů a interní databáze. 
 

Zařazování jednotlivých okruhů primární prevence v průběhu školního roku 

 

Okruhy prevence jsou nenásilně zařazovány do výuky a třídní učitelé, kteří své žáky nejlépe 

znají, rozhodují, na kterou problematiku prevence je nejlépe se zaměřit a kdy. Pozornost  

je nadále věnována rozvíjení komunikace tak, aby děti dokázaly otevřeně vyjadřovat své 

názory a potřeby v třídním kolektivu. Nejvíce informací získávají žáci v předmětu občanská 

výchova a přírodopis. Do učebních plánů ostatních předmětů jsou taktéž rozpracována 

jednotlivá příslušná témata prevence.1 Aby byla pro děti témata zajímavější a srozumitelnější, 

probíhají v souladu s vhodností formou her, kde se vzájemně lépe poznávají, zároveň se tímto 

učí toleranci a spolupráci. Hru vnímáme jako přirozenou součást komunikace dětí a také jako 

výborný pracovní nástroj. Využíváme ji nejen v prevenci, ale i ve vzdělávání a výchově.  

 

Jednotlivá témata si učitelé a vychovatelé rozpracovávají v rámci svých předmětů  

a výchovné činnosti s ohledem na věk, momentální problémy jednotlivce a v souladu  

se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem. Každé téma se prolíná jak školní výukou 

v rámci celoročního plánu školy, tak rodinnou výchovou v domově. Témata měsíce jsou 

rozpracována v bodě 4.3 Plán akcí pro školní rok 2021/2022 v rámci MPP.  

 
 
 

                                                     
1 Témata primární prevence jsou zvlášť zapracovávána do průřezových témat RVP a Školního výchovně 

vzdělávacího plánu 
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Strategie a řešení prevence školní neúspěšnosti 

 

 Příčiny školní neúspěšnosti  

 

 Školní neúspěšnost je problémem, jehož řešení vyžaduje náročnou práci s žákem, velmi často 

v součinnosti s rodinou žáka. Žáci v naší škole jsou klienty DDŠ a všichni jsou školní 

neúspěšností přímo ohroženi. Součinnost s rodinou žáka je velmi často nemožná.  

U některých z nich byla dokonce v důsledku školní neúspěšnosti a neschopnosti se adaptovat 

na běžné školní prostředí (jako jedním z mnoha faktorů) nařízena ústavní výchova. 

  

Školní neúspěšnost je obrazem i důsledkem individuálních rozdílů, jednak v osobnosti žáků 

(např. v úrovni a struktuře nadání, charakteru, zájmu o učení, v emotivitě, motivaci, 

harmoničnosti či disharmoničnosti osobnosti), jednak v oblasti jejich výkonnosti ve škole  

a v 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 – speciální vzdělávací potřeby žáka (např. snížený intelekt, oslabení 

rozumových schopností, zanedbaný rozvoj kognitivních funkcí, nedostatečná paměť, 

kognitivní omyly, emoční labilita, nízká odolnost vůči zátěži, poruchy učení, poruchy 

chování a jiné zdravotní komplikace či komplikace plynoucí z psychiatrické diagnózy 

či etopedických obtíží); 

  

b) odlišné kulturní prostředí a odlišné životní podmínky (nepodnětné rodinné 

prostředí, žáci ohrožení sociálně nežádoucími jevy, problémy ve vztazích  

v rodině nebo ve škole-mezi kamarády, ve třídě, vztah s učitelem, problematický vztah 

k autoritám). 

   

Řešení školní neúspěšnosti   

 

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

a případně i psychologické diagnostice, aby byly odhaleny konkrétní příčiny školního 

neúspěchu. Diagnostika žákových možností, učebních stylů a vzdělávacích potřeb pak umožní 

nastavit vhodná podpůrná opatření.  

  

Je potřeba reagovat včas tak, aby žák byl schopen nastavená podpůrná opatření akceptovat  

a produktivně zužitkovat.  Podpůrná opatření jsou volena individuálně na základě zjištěných 

vzdělávacích potřeb žáků.  

 

Jedná se zejména o:  

a) individuální přístup (motivace, akceptování osobního pracovního tempa, vhodné 

metody a formy práce, nepřetěžování žáka, využívat zásadu přiměřenosti); 

b) přímou intervenci učitele; 

c) využívat formativní hodnocení žáka;  

d) vyžaduje-li to situace, vypracování plánu pedagogické podpory;  

e) vypracování IVP dle platných doporučení poradenských zařízení. 
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Postup při řešení školní neúspěšnosti 

 

1. práce s žákem;  

2. zvýšená spolupráce s výchovným úsekem DDŠ, potažmo celým odborným týmem;  

3. práce se sociálním klimatem třídy a její dynamikou. 

  

Rodiče a zákonní zástupci žáka či pracovníci OSPOD (sociální pracovníci a kurátoři) jsou  

o průběhu vzdělávání informováni v pravidelných intervalech minimálně jedenkrát za čtvrt 

roku formou třídních schůzek (v prostředí DDŠ se jedná zpravidla individuální setkání, 

informování formou doporučeného psaní či domluveného telefonátu). Rodiče se mohou 

informovat o dění ve škole a průběhu vzdělávání telefonicky, e-mailem, osobně při 

návštěvách dětí v DDŠ nebo se mohou s dotazy obracet přímo na vedení školy  

či na sociálního pracovníka DDŠ. Vyhodnotí-li pedagogická rada, že je žák ohrožen 

neprospěchem nebo sníženou známkou z chování, je rodič a zákonný zástupce vždy o této 

situaci informován písemně. 

 

V rámci sociálního klimatu třídy je také možné využít pozitivních sociálních vazeb  

v kolektivu, kdy si žáci v rámci třídy poskytují při výukových obtížích jednoduššího 

charakteru podporu vzájemně (je-li to možné, žáci doučují své spolužáky, vzájemně  

si pomáhají při výuce).  

  

Formy a metody práce využívané při předcházení a řešení školní neúspěšnosti 

 

Pro efektivitu poskytnutých podpůrných opatření jsou podstatné především formy a metody 

práce využívané učitelem, ke kterým patří zejména:   

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

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

možnostem (intelektovým, psychickým i sociálním); 

- zadávání pravidelných úkolů vycházejících ze stanoveného obsahu učiva,  

tj. podpůrného plánu a zadání práce pro domácí přípravu, přičemž by měly dílčí úkoly 

odpovídat vzdělávacímu možnostem žáka a jeho potenciálu; 

- možnost plnit zadané úkoly ve škole dle potřeb žáka, umožnit žákovi častější 

přestávky dle jeho aktuálního psychického stavu, možnost doučování;   

- užívání podpůrných aktivit jako je oznámení písemné práce, stanovení termínu 

zkoušení  

z konkrétního učiva, umožnění opakovaného opravného pokusu; 

- používání podpůrných pomůcek při samostatné práci, na příklad: přehledy, tabulky, 

kalkulačky, nákresy, aj. dle charakteru předmětu, které pomohou žákovi lépe  

se orientovat v učivu; 

- individuální práce se žákem v rámci individuálních konzultací i v rámci vyučovací 

hodiny, pomoc žákovi odstranit výrazné mezery v učivu, podpora při výuce při 

výkladu nového učiva.   

   

Při selhání všech výše zmíněných podpůrných opatření je nezbytné opakování ročníku.  
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4.2 Nespecifická primární prevence a její cíle 

Nespecifickou primární prevencí jsou veškeré aktivity podporující zdravý životní styl  

a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání  

a organizace volného času. Jedná se především o zájmové, sportovní a volnočasové aktivity  

a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje 

osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. 
     

 

Volnočasové aktivity při DDŠ 

 

V zařízení děti se zúčastňují rozmanitých volnočasových aktivit a pracují pod vedením 

učitelů, vychovatelů nebo asistentů pedagoga. V minulých letech byly nabízeny tyto činnosti: 

vaření, běhání, přírodovědně-turistické aktivity, chovatelství, flétna, hudební, míčové hry, 

fotbal, keramika, šachy, spinning. Ve školním roce 2022/2023 budou realizovány některé 

z výše zmíněných, ale i nové volnočasové činnosti a děti tudíž budou mít pestřejší nabídku. 

 

 

 Tradiční akce 

 

- Praha dětem;  

- Protonové centrum Praha – setkání s malými pacienty; 

- pravidelná divadelní představení pro děti v divadle Slaný; 

- Dýňová slavnost; 

- Masopust v DDŠ; 

- mikulášská besídka; 

- Vánoční strom přání; 

- vánoční besídka; 

- velikonoční výslužka; 

- Den Země; 

- Ukliďme Česko;  

- oslava Dne dětí; 

- projektové dny – např. Kultura národů apod.; 

- zahradní slavnost na konci školního roku; 

- výchovně vzdělávací přenesené pobyty (zimní i letní). 

 

Příležitostné akce a prezentace zařízení dětmi 

 

- účast na sportovních a uměleckých soutěžích (např. výtvarné soutěže, literární 

soutěže); 

- akce a soutěže organizované přímo v DDŠ; 

- návštěvy příležitostných výstav a akcí k danému tématu. 
                 

Organizace zájmových činností 

 

- zájmová činnost je organizována pravidelně dle týdenního programu výchovně 

vzdělávací činnosti, 

- všem dětem jsou nabízeny výběrově pestré zájmové činnosti, při kterých dochází 

k přirozenému prolínání dětí ze všech rodinných skupin; 
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- na činnosti volnočasových aktivit se podílejí učitelé, vychovatelé nebo asistenti 

pedagoga, nabídka je dětem předkládána dle aktuálních možností; 

- k zájmové činnosti využívají děti prostor a vybavení DDŠ a ZŠ Slaný, případně jsou 

kroužky realizovány venku nebo v přírodě. 
                

Celoroční plány volnočasových aktivit 

 

Jednotlivé plány vypracovávají příslušní vedoucí dané zájmové činnosti a předkládají  

je vedoucímu vychovateli a vedoucí zařízení. Celoroční plány obsahují podrobné rozepsání 

jednotlivých aktivit pro každý měsíc školního roku s případnými upřesňujícími termíny, jsou-

li známy v době plánování. Plány jsou po celý školní rok uloženy u vedoucího vychovatele. 

                      

4.3 Plán akcí pro školní rok 2022/2023 v rámci MPP 

Během školního roku budou zařazeny preventivní programy, které se již v našem zařízení 

osvědčily a měly pozitivní přínos v rámci prevence, tak nové programy, které budou vybírány 

dle aktuální potřeby našeho zařízení s ohledem na kvalitu a efektivitu nabízeného programu. 

Tyto nové preventivní programy jsou našemu zařízení během školního roku nabízeny různými 

organizacemi. 

 

Ověřené preventivní programy 
- BESIP; 

- DDM Ostrov Slaný; 

- Zdravá pětka – Nadační fond Albert; 

- Divadlo Forum; 

- Divadlo VeTři; 

- O.s. Helpík; 

- Jeden svět. 

 

Témata měsíců pro školní rok 2022/2023 

Pro nadcházející školní rok 2022/2023 volíme níže uvedená témata měsíců. Jejich realizace  

je plánována jako kolektivní aktivita (rodinné skupiny, třídy), prevence bude realizována 

z vlastních zdrojů, individuálně, v menších skupinách nebo pro celé zařízení dle potřeby.   

 

ZÁŘÍ – Domov, škola a okolí 
Výchova: vítání a seznamování se; připomenutí řádu a pravidel jednotlivých skupin, 

seznámení dětí s novinkami pro školní rok 2022/2023; adaptační výlety a akce pro  

co nejpřirozenější začlenění nových dětí do kolektivu; bezpečná cesta a orientace v okolí 

školy a domova (BESIP). 

Škola: mávám létu, poznávám školu a její okolí, nejsem sám. 

Cíle: osvojení si poznatků o názvu a účelu jednotlivých předmětů, rozvoj pozitivního vztahu 

k intelektuálním činnostem a k učení, posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému, 

budování pozitivního vztahu ke vzdělávání a škole, tvorba dobrých vztahů v rámci školní 

třídy i s jednotlivými učiteli (zejména s důrazem na vztah třídní učitel-třída). 

Očekávané výstupy: adaptace na prostředí, začlenění do kolektivu, dodržování pravidel 

vzájemného soužití, poznávání města a jeho okolí, připomenutí vnitřního řádu, poučení  

o pravidlech bezpečnosti při pobytu a činnostech v DDŠ, vymezení pravidel chování (učíme 

se správně zdravit, požádat a zeptat se na něco, poděkovat), povídání si o tom, čím můžeme 
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druhého potěšit (dárkem, pochvalou, chováním, úsměvem), vycházky zaměřené  

na bezpečnost silničního provozu, učení se správně přecházet silnici, orientace v okolí školy  

a bydlišti, učení se dodržovat zásady správného stolování a základní hygienické návyky nejen 

v jídelně. 

Plánované akce:  

- adaptační výlety jednotlivých tříd a rodinných skupin. 

 

ŘÍJEN – Naši kamarádi zvířátka a příroda 
Výchova: domácí zvířata péče o ně - volně žijící zvířata - ptáci, hmyz, rostliny, Halloween. 

Škola:  ovoce a zelenina, na poli - nástroje a stroje, Halloween. 

Cíle: posilování přirozeného poznávání: zvídavost, zájem, radost, objevování, rozvoj 

schopnosti vyjádřit pocity, dojmy, prožitky, verbální a neverbální dovednosti, rozvoj základů 

kulturně společenských postojů, návyků, vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti  

se světem a děním kolem nás, udržování českých tradic. 

Očekávané výstupy: seznámit se s životními potřebami rostlin a živočichů, vyprávění  

si o domácích zvířatech, vysvětlení potřebné péče o ně, vyprávění si o životě zvířat  

v ZOO, poznávání živočichů na vycházkách, poznávání některých ptáků a stromů, určování 

stromů listnatých a jehličnatých, poznávání květin a bylin, jejich sbírání, lisování a vytvoření  

herbáře, určování jedlých, nejedlých a jedovatých hub, upevňování pravidel chování 

v přírodě, vyhledávání důležitých údajů o zvířatech a rostlinách, péče o pokojové rostliny, 

jejich přesazování, vysvětlení podmínek rostlin k životu, vyprávění si o útulcích pro zvířata, 

vyhledávání zajímavých krajinných útvarů, vodních toků, které se vyskytují v našem okolí, 

americký svátek Halloween (dýňová slavnost). 

Plánované akce:  

- správné zacházení se zvířaty; 

- drakiáda. 

 

LISTOPAD – Barvy podzimu  
Výchova: barvy podzimu, přírodniny kolem nás, podzim a lidé, dušičky. 

Škola: změny počasí, vyrábění z přírodnin, dušičky. 

Cíle: rozvoj schopností přizpůsobit se přirozenému vývoji a běžným změnám, základní 

povědomí o ekologii, rozvoj základů kulturně společenských hodnot. 

Očekávané výstupy: upevňování kladných vztahů k přírodě, manuální zručnost s přírodním 

materiálem, práce s přírodninami (zvířátka z plodů, přírodní koláže), poznávání plodů, na 

vycházkách sledování přírody (rostliny, zvířata, počasí), sběr přírodnin, sledování podzimních 

prací na zahrádkách a polích, český svátek mrtvých (dušičky - uctění památky zesnulých, 

vzpomínka). 

Plánované akce:  

- prevence šikany; 

- prevence rizikového chování. 

(co je to rizikové chování, kriminalita mezi dětmi, právní normy, trestná činnost do 15 let,  

do 18 let, po 18. roce) 

 

PROSINEC – Vánoce jako svátky klidu a pohody 

Výchova: adventní čas - vánoční zvyky v Čechách a ve světě - vánoční výstava - vánoční 

besídka  

Škola: čert a Mikuláš, advent, vánoční tradice a zvyky v Čechách a ve světě, výroba ozdob  

a dárků. 
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Cíle: osvojení si poznatků tradic, rozvoj estetické a tvůrčí aktivity a úkoly umožňující dítěti 

dosáhnout úspěchu, rozvoj estetických dovedností a účast na kulturních akcích. 

Očekávané výstupy: seznámení s vánočními zvyky a tradicemi, přiblížení smyslu adventní 

doby, vyrábění čertů, Mikuláše, andělů, učení se a zpívání koled, vyrábění ozdob, přáníček, 

vyprávění si o vánočních zvycích (vyzkoušení si některých), pořádání vánoční besídky, učení 

se balit dárky, vytváření vánoční atmosféry: četba, dramatizace, rozhovor, vycházka  

s přírodovědní tématikou, rukodělné, výtvarné a hudební činnosti, pracovní dílny (určité 

skupiny, určitý výrobek), příležitostná akce (prodejní výstava, besídka). 

Plánované akce:  

- vánoční besídka; 

- prevence rizikového sexuálního chování. 

 

LEDEN – Kalendář a roční období  
Výchova: roční období, měsíce v roce, dny v týdnu, režim dne. 

Škola: zima, zimní sporty, Tři králové. 

Cíle: rozvoj smyslového vnímání, rozvoj pohybových dovedností, jemná a hrubá motorika, 

osvojení si praktických dovedností přiměřených věku. 

Očekávané výstupy: uvědomění si proměny přírody v ročních obdobích, besedování  

a pozorování proměn přírody v jednotlivých ročních obdobích, čtení si o přírodě a jejích 

proměnách, vyprávění si o životě zvířat v zimě, sledování stop zvířat ve sněhu, vyprávění  

si o jednotlivých měsících, čtení pranostik a uvažování o jejich smyslu, pomocí obrázků, 

pozorování proměny stromů v jednotlivých ročních obdobích, společná příprava námětů pro 

vycházky v jednotlivých ročních obdobích, tvorba kalendáře, plánování režimu dne, vytváření 

časové představy ve spojení s činnostmi žáků, rozpoznávání některých meteorologických 

značek, pozorování počasí a snaha ho zaznamenat pomocí vyrobených symbolů. 

Plánované akce:  

- problematika rasismu. 

 

ÚNOR – Já a moje tělo  
Výchova: naše tělo, první pomoc, hygiena, zdravý jídelníček, Masopust. 

Škola: jak o sebe pečovat, smysly, části lidského těla, zdraví, Masopust. 

Cíle: rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě, zdravé sebevědomí, rozvoj psychické  

i fyzické zdatnosti, rozvoj poznatků o těle a jeho zdraví. 

Očekávané výstupy: výchova ke zdravému životnímu stylu, dodržování hygienických zásad, 

vysvětlení si základních hygienických návyků s využitím znalostí o lidském těle, 

procvičování názvů částí lidského těla, vysvětlení si péče o chrup a dentální hygieny, význam 

osobní hygieny, zásady správné životosprávy, společná tvorba jídelníčku (procvičení si názvů 

ovoce, zeleniny, potravin), rozšiřování znalostí a dovedností ve stolování, vysvětlení  

si významu otužování a zdravého životního stylu, seznámení se s dětskými nemocemi a jejich 

prevencí, učení se ošetřit jednoduchá zranění a zásad poskytování první pomoci, předcházíme 

úrazům, seznámení se s některými důležitými telefonními čísly (150, 155, 158, 112)  

a s obsahem lékárničky, vedení dětí ke správnému využívání volného času, upozornění  

na to, že volný čas se může stát zdrojem jejich ohrožení (úrazy, krádeže, šikana, 

experimentování s drogami), vyrábění masek a oslava Masopustu. 

Plánované akce: 

- zdravý životní styl;  

- Masopust. 



 24 

BŘEZEN – Kniha je můj přítel 
Výchova: české pohádky, dětský hrdina, dramatizace pohádek, ilustrátoři dětských knih. 

Škola: kniha, přítel člověka, z pohádky do pohádky, knihovna. 

Cíle: rozvoj dovedností čtení i psaní, rozvoj a užívání všech smyslů, rozvoj schopností 

vyjádřit pocity, dojmy, prožitky, zážitková pedagogika. 

Očekávané výstupy: seznámení s českými spisovateli a ilustrátory, význam knih, čteme 

české pohádky, říkadla, básničky, hádanky, jazykolamy, hrajeme scénky z pohádek, 

dramatizujeme pohádky, vyrábíme loutky, leporela, obal na knihu, záložku, seznamujeme  

se s dětskými časopisy, komiksy, poznáváme ilustrátory dětských knih, čteme úryvky z knih, 

které nám přibližují život v minulosti, navštívíme knihovnu, tvoříme ilustrace k přečteným 

knihám, posloucháme pověsti, pohádky z našeho regionu, povídáme si o vhodných dětských 

pořadech. 

Plánované akce: 

- jak telefonovat na tísňové linky a co říci. 

 

DUBEN – Vítáme jaro 
Výchova: Velikonoce svátky jara, Den Země, bezpečnost v silničním provozu, čarodějnice  

Škola: les, domácí a hospodářská zvířat, pálení čarodějnic 

Cíle: rozvoj a užívání všech smyslů, rozvoj pocitu sounáležitosti s živou i neživou přírodou, 

uvědomění si vlastního těla, koordinace a pohybu 

Očekávané výstupy: seznámení s velikonočními zvyky a tradicemi, poznávání a určování 

dopravních značek v našem okolí, orientace v mapě (škola, poliklinika, autobusové 

nádraží…) upevňování si znalosti pravidel o bezpečnosti silničního provozu, povídání  

si  o následcích dopravní nekázně, připomenutí si vhodného a nevhodného chování na silnici, 

na přechodech, v dopravních prostředcích, při nákupech., seznámení se s vybavením kola, 

beseda o práci příslušníků policie, vyprávění si o velikonočních zvycích a tradicích, učení  

se velikonočních koled, pomáhání při úklidu nejen okolí školy (Den Země), třídění odpadu, 

vysvětlení si, jak a proč chráníme životní prostředí, vyprávění si o nebezpečí ohně v přírodě. 

Plánované akce: 

- vítání jara; 

- ekologie. 

KVĚTEN – Svět kolem nás 
Výchova: kamarádi a spolužáci, moje rodina, mezilidské vztahy 

Škola:  smysly, části lidského těla, zdraví 

Cíle: rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě, zdravé sebevědomí, rozvoj psychické  

i fyzické zdatnosti, rozvoj poznatků o těle a jeho zdraví  

Očekávané výstupy: role členů rodiny, upevňování kladných mezilidských vztahů 

vysvětlujeme si příbuzenské vztahy a role jednotlivých členů rodiny (bratranec, sestřenice, 

strýc, teta, babička, dědeček), povídání si o povolání rodičů, seznámení se s různými 

profesemi, popis svého nejlepšího kamaráda, vysvětlení si pojmu přátelství, kladných  

a záporných povahových vlastností, mezilidských vztahů a chování kamarádů, učení  

se respektování autority dospělého, rozvoj vztahu učitel žák, sbírání přírodnin. 

 

Plánované akce: 

- dopravní výchova;  

- chování k seniorům. 



 25 

ČERVEN – Život na planetě zemi 

Výchova: Mezinárodní den dětí, příprava na prázdniny, cestování – výlety, vodáctví, 

stanování 

Škola: Vesmír, planeta Země, jak a kam cestujeme - cestování – výlety, vodáctví, stanování 

Cíle: vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije, vytvoření základů k respektu 

k odlišným kulturám, vůči společnosti, dodržování pravidel (návštěvní řády, bezpečnostní 

pravidla, pokynu autorit) 

Očekávané výstupy: oslava Dne dětí, moje zdraví, upozornění žáků na bezpečnost v době 

prázdnin, prevence rizikového chování, schopnost dodržovat nastavená pravidla 

Plánované akce: 

- loučení se školním rokem; 

- prevence zneužívání návykových látek. 

 

ČERVENEC a SRPEN – Měsíce plné zážitků a her 

Rozvoj pohybových dovedností a schopností, sportovní hry a soutěže, hry v terénu, pohybové 

hry, seznamujeme se s pravidly některých pohybových her, hudebně pohybové hry, kolektivní 

sporty, hry s vodou a ve vodě. 

 1x týdně probíhají v každé třídě třídnické hodiny, které vede třídní učitel a které jsou 

zaměřené na aktuální problematiku a potřeby třídy a žáka;  

 1x za měsíc je vyhodnocována realizace témat měsíce; 

 dle aktuální potřeby zařízení budou využívány filmy s preventivní tématikou, které 

budou doplněny následnou diskuzí. 
 

4.4 Propagace uplatňování MPP 
 

- trvale instalované nástěnky; 

- skupinová sezení; 

- semináře, besedy; 

- webové stránky. 
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5 Evaluace roku 2021/2022 
 

Prevence rizikového chování je v tomto zařízení považována za klíčovou, a to především  

ve smyslu pozitivního směřování dětí do budoucna a jejich dobrého vývoje. Na její realizaci 

se podílí nejen školní metodik prevence, ale všichni pedagogičtí pracovníci DDŠ a ZŠ Slaný, 

především poradenský preventivní tým.  

 

Ve školním roce 2021/2022 byla s dětmi, stejně jako v předchozích školních letech, probírána 

široká škála témat v rámci prevence rizikového chování. Jednotlivá témata si učitelé  

a vychovatelé rozpracovávají především v rámci svých předmětů (a v rámci průřezových 

témat) a výchovné činnosti s ohledem na věk, momentální problémy jednotlivců i skupiny  

a v souladu se stanoveným Individuálním vzdělávacím plánem/Plánem pedagogické podpory 

a Plánem rozvoje osobnosti dítěte. Každé téma se prolíná jak školní výukou v ZŠ, tak 

rodinnou výchovou v DDŠ. Jednotícím prvkem mezi úsekem výchovy a školy jsou témata 

měsíců, která dávají systematické prevenci v rámci celé komunity DDŠ jednotný rámec. 

Během celého školního roku byla s dětmi pravidelně prováděna každé pondělí komunitní 

sezení, která dětem umožňují vyjádřit se k uplynulému týdnu. Zároveň zde děti dostávaly 

informace o novinkách na týdny následující. Dále také probíhala na požádání dětí nebo 

pedagogických pracovníků (nebo dle uvážení psychologa) skupinová sezení s psychologem, 

kde se děti formou her, diskuzí a sdílení věnovaly nejrůznějším tématům jak z běžného života, 

tak z oblasti prevence rizikového chování. Důraz byl tradičně kladen také na mravní výchovu 

a posílení morálních principů. Domníváme se, že právě posílení morálního vědomí a rozvoj 

osobních kompetencí jsou ruku v ruce s edukací stěžejními stavebními kameny prevence 

rizikového chování. 

 

Během školního roku 2021/2022 žáci dle plánu tvořili nástěnky ve třídách i v rodinných 

skupinách dle aktuálního měsíčního tématu. Vlastními výtvarnými výrobky zdobili i chodby 

celého zařízení. Tímto pokračujeme v duchu myšlenky, že děti nebudou v takové míře ničit 

věci, na jejichž výrobě se aktivně podílely. Toto se nám osvědčilo již v minulých letech, proto 

i tento školní rok budeme pokračovat stejnou formou. V rámci zlepšení čtenářských 

dovedností žáci pravidelně navštěvovali Městskou knihovnu ve Slaném, jak jen  

to umožňovala aktuální pandemická situace. K využití pak byla také interní knihovna DDŠ. 

Nezanedbávali jsme ani logopedickou péči, asistenti pedagoga a vychovatelé s dětmi 

pravidelně trénovali logopedická cvičení dle doporučení logopeda.   

 

Školní rok 2021/2022 byl, obdobně jako rok předchozí, také specifický. Od prvních dní 

školního roku jsme se snažili děti pravidelně informovat o aktuálních vládních nařízeních 

úměrně věku a o co nejefektivnější implementaci těchto opatření do prostředí a podmínek 

DDŠ. Vzhledem k další vlně šíření onemocnění Covid-19 jsme uzpůsobili prevenci v rámci 

DDŠ tomuto fenoménu. Stěžejními tématy byla prevence infekčních onemocnění, hygiena  

a edukace, jak se chovat na dovolenkách a samostatných vycházkách v souladu s platnými 

vládními opatřeními, kterým děti ne vždy rozuměly. Stěžejním informačním zdrojem pro děti 

byla zmíněná komunitní setkání. Nejzásadnějšími tématy, kterým jsme se v daném školním 
roce věnovali, byl zdravý životní styl a prevence onemocnění Covid-19, šikana, verbální  

i brachiální agresivní chování, vandalismus, užívání OPL, rizikové sexuální chování  

a sexuální výchova.  

 



 27 

Tento školní rok 2021/2022 byl zahájen třídními výlety pro lepší adaptaci žáků na nový třídní 

kolektiv. Třídní učitelé trávili ve třídě v září více hodin, aby děti poznali a navázali s nimi 

bližší vztah. Opětovně jsme pokračovali ve vedení třídnických hodin, jelikož je považujeme 

za dobrý a efektivní nástroj primární prevence. Také byly zorganizovány dva adaptační 

výjezdy pro nově zformované třídní kolektivy. Prvý výjezd lze považovat za méně zdařilý, 

kdy mezi chlapci vládla velká rivalita, došlo k selhání třídní učitelky, jež se nechtěla zapojit  

do programu, čímž nebyla dobrým příkladem pro chlapce, takže pak nebylo v moci asistentky 

pedagoga a metodika prevence zcela zaujmout žáky připraveným programem. Došlo 

k nedobrým incidentům, jež měli za následek vyšetřování a s ním spojená výchovná omezení. 

Druhý adaptační výjezd proběhl naprosto v pořádku, kdy se děti, třídní učitel i asistent 

pedagoga se za pomoci metodika prevence aktivně účastnili připraveného programu, 

stanování, program považovali za plnohodnotný a stmelující. 

 

Všechny děti byly edukovány ohledně pravidel bezpečnosti v DDŠ i venku. Na podzim  

se děti učily žít v souladu s přírodou a přírodu poznávat. Učitelé i vychovatelé s nimi jezdili 

na výlety do přírody, společně poznávali stromy, lesní zvířata, učili se životu v přírodě  

a správnému chování. Skupina chlapců v září poprvé sjížděla řeku – rafting na řece Ohři. Tato 

akce byla spojená s drobnými tábornickými znalostmi – naučili se rozdělávat oheň za pomoci 

křesadla, správně a bezpečně zpracovat dříví, samostatně se podíleli na přípravě jednotlivých 

jídel, stavěli stany, učili se společně a synchronně pádlovat aj. Zábavnou formou proběhlo 

například vyrábění a pouštění draků či dýňová slavnost. Všechny děti byly metodikem 

prevence seznámeny s tím, co je to šikana, jak ji rozpoznat a jak se jí bránit. Přesto došlo 

k několika podnětům, které se jako šikana šetřily. Proto bylo s tématem pracováno souvisle  

po celý školní rok. Byla realizována sociometrie, edukace, besedy, intervenční setkání, hry 

s tematikou apod. Jako nejefektivnější se zdály skupiny s vybranými chlapci, jichž se téma 

dotýká. Ti zde zvládli popsat své potřeby, sdělit, co jim vadí a uvědomit si úskalí vlastního 

rizikového chování. Děti vyjadřovaly během programů své připomínky, aktivně reagovaly  

a vždy se jim dostalo zpětné vazby, což ve výsledku upevňovalo jejich povědomí o daném 

tématu. 

 

V zimě a následně znovu na jaře jsme se s dětmi dotkli tématu sexuality, pohlavní identity, 

rizikového sexuálního chování i sexuálního obtěžování v kontextu právního rámce  

a společensky vhodných norem. Téma rizikového sexuálního chování bylo s jednotlivými 

dětmi probráno převážně individuálně. Měsíc prosinec byl již tradičně plný očekávání  

a příprav na adventní čas. Téma Já a moje tělo bylo efektivně uchopeno v prostředí školy  

i výchovy. Děti poznávaly své smysly i fyzické možnosti svého těla. Probrali jsme také 

zdravý životní styl a zdravé stravování a dotkli se problematiky poruch příjmu potravy. 

S dětmi staršího školního věku jsme se pobavili o problematice drogových závislostí, o OPL 

v souladu s principy Harm Reduction. Mluvili jsme o tom, co je na drogách lákavého a jak 

člověk pozná, že je závislý. Hovořili jsme abúzu alkoholu a nikotinismu v kontextu platných 

právních norem. V rámci akce Ježíškova vnoučata udělali již druhým rokem chlapci z DDŠ 

radost seniorům v Domově se zvláštním režimem ve Slaném. Pobavili jsme se přitom  

o tématu stáří a chování k seniorům. Celý prosinec se děti připravovaly na vánoční besídku, 

která v DDŠ každoročně probíhá a vždy ještě více stmelí kolektiv dětí i dospělých  

a připomene, jak je důležité mít někoho rád a vzájemně se respektovat. Zároveň si děti 

v prosinci osvojovaly a zkoušely vánoční zvyky a tradice. Také jsme se věnovali výtvarným 

činnostem se zimní tématikou.  
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Kromě pokračování v tématu sexuality jsme se na jaře bavili též o důležitých telefonních 

číslech a o tom, jak na tísňové linky telefonovat. Probrali jsme složky Integrovaného 

záchranného systému. Mluvili jsme také o jejich zneužívání. Jelikož březen je měsícem knihy, 

žáci školy v rámci tématu Kniha můj přítel kromě návštěv knihovny zkoušeli i něco vlastního 

napsat a k četbě byli aktivně vedeni i díky měsíčním úkolům, které zadává odborný tým. 

V měsíci dubnu jsme poprvé po dlouhých letech vyjeli na ozdravný pobyt na Šumavu. 

Účastnili se ho všichni chlapci v doprovodu vybraných učitelů, vychovatelů, asistentů 

pedagoga a psychologa. Pobyt na hotelu v horském prostředí proběhl bez větších komplikací, 

děti se snažily řídit danými pravidly, aktivně se účastnily připraveného bohatého programu, 

který ve své návaznosti vyvrcholil předposlední den nalezením pokladu a odpovědi  

na zadanou tematickou otázku. I po příjezdu zpět do zařízení se chlapci ke škole v přírodě  

ve vzpomínkách často vraceli. Tato akce zafungovala jako dobrý stmelovací prvek pro celou 

komunitu DDŠ, takže došlo k všeobecné shodě, že ozdravný pobyt se stane novou součástí 

našich plánů. 

 

V rámci aktivního trávení volného času proběhlo tradiční pálení čarodějnic. Oslavili jsme 

Velikonoce, v rámci environmentální výchovy jsme se bavili o soužití člověka s živou  

a neživou přírodou, o ochraně přírody a třídění odpadu. Další preventivní péči pedagogičtí 

pracovníci investovali do hygieny, zdravého životního stylu, edukace a dodržování 

epidemiologických pravidel.  

 

Červnový provoz umožňoval realizaci některých programů. Probíhala řada výjezdů a školních 

výletů. Proběhly dva sportovní třídní výjezdy k vodě - zopakování si stanování, 

paddleboardingu, raftingu, zasvěcení do rybářského sportu. Tyto obě akce se obešly bez 

jakýchkoliv problémů, žáci vítali možnost přespání v kempu, mimo zařízení, s třídním 

učitelem a asistentem pedagoga. Program obou akcí zajistil a dozoroval metodik prevence. 

Jako červnové překvapení byl pro chlapce nachystán další rafting spojený se stanováním, 

tentokrát na řece Jizeře. Vybraná skupina žáků, tentokrát jiných, opět dokázala, že umí 

spolupracovat, dodržovat pravidla, podílet se na přípravách jídla, spaní, raftů aj. V měsíci 

červnu jsme se dotkli i tématu kyberšikany ve spolupráci s CZ.NIC jsme realizovali program 

v našem zařízení pro děti DDŠ a klienty SVP. I tento program se setkal s dobrým ohlasem, 

děti byly aktivní během programu a plně využily i závěrečnou diskuzi s přednášející 

lektorkou. 

 

Před prázdninami jsme tradičně probrali veškeré nástrahy volného času a dotkli se témat OPL, 

vandalismu, sexuálního života. Mluvili jsme také o nástrahách, které mohou přijít  

na dovolenkách včetně možného týrání a zneužívání. Pobavili jsme se o tom, co v těchto 

případech dělat a jak si zajistit pomoc. Zopakovali jsme si čísla na tísňové linky. V období 

prázdninových měsíců nadále probíhala prevence rizikového chování v režii výchovného 

úseku. Děti se účastnily přeneseného pobytu, kde se učily zábavnou formou spolupráci, 

toleranci, pochopení, vzájemnému respektu, pomoci a mnohým dalším aktivitám, které jsou 

pro jejich život nezbytné.  

 

I ve školním roce 2021/2022 byla žákům k dispozici celý rok informační místa v prostorách 

chodeb. Zde byly aktuální podstatné informace, týkající se prevence. Jedna nástěnka byla 

věnována prevenci šikany. Kontakty na odborná pracoviště, linky IZS a kontakt na jednotlivé 

pracovníky OSPOD a státní zástupkyni dozorující DDŠ a ZŠ Slaný jsou na nástěnkách 

jednotlivých výchovných skupin. Na chodbách byly vystaveny výsledky práce dětí ze soutěží 
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či vybraných preventivních programů. Děti měly možnost se na tvorbě preventivní nástěnky 

podílet a na prevenci tak záměrně participovat.  

 

Ve školním roce 2021/2022 jsme řešili několik případů šikany. Reagováno bylo v souladu 

s Programem proti šikaně. Byly řešeny několikeré útěky ze zařízení, případně opakující  

se útěky při výletech, vycházkách nebo převzetí dítěte na služebnách PČR (při jeho záchytu 

na útěku). Opakovaně jsme řešili problematiku kouření v areálu DDŠ a ZŠ Slaný i mimo něj. 

Dokola jsme se potýkali s problematikou vandalismu a ničení majetku DDŠ a ZŠ. Chlapci  

se dle svých možností podíleli na nápravách. V případě výskytu rizikového chování bylo 

s chlapci jednáno bezprostředně a intervenci zajišťoval přítomný kompetentní pedagogický 

pracovník. Následnou práci zabezpečoval zpravidla psycholog a školní metodik prevence. 

V případě výskytu některé z forem rizikového chování jsme se vždy snažili o dané 

problematice poté hovořit s celou komunitou zařízení, což se v minulosti osvědčilo. Opakující 

se témata sociálně patologických jevů jako šikana, vandalismus a užívání OPL se stala 

zároveň tématy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, aby s nimi dokázali 

efektivněji pracovat.  

 

V případě potřeby lepší informovanosti nebo v řešení svých problémů se žáci mohli obracet 

na jim blízkého pedagogického pracovníka, metodika prevence, psychologa, nebo přímo 

vedoucí zařízení a vedoucí školy. Zároveň byla dětem celoročně k dispozici schránka důvěry. 

Děti její smysl dobře znají a píšou tam různé podněty na zlepšení chodu DDŠ a ZŠ, 

upozorňují na porušování pravidel, nevhodné chování jiných dětí a podobně, ale také osobní 

problémy. Do schránky důvěry mohou napsat i anonymní dotaz, který je následně zodpovězen 

se zachováním důvěrnosti celé komunitě. Dopisy ze schránky důvěry s dětmi řeší obvykle 

psycholog, který schránku důvěry pravidelně kontroluje a vybírá. Po konzultaci s dítětem pak 

přizve do řešení problému další pedagogické pracovníky či děti, kterých se to týká (pokud  

si tento způsob řešení dítě přeje). Pokud děti potřebují pomoci a nechtějí se obracet  

na personál zařízení, mají k dispozici na každé rodinné skupině kontakty na pracovníky 

OSPOD a státní zástupkyni. Chlapci, kteří jezdí na dovolenky do prostředí, kde by mohlo 

hrozit nějaké riziko, bývají vybaveni potřebnými kontakty na tísňové linky, Linku bezpečí, 

případně na OSPOD. Důležitými kontakty jsou vybaveni také ohrožení chlapci, kteří ze 

zařízení odcházejí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluaci vypracovala Mgr. Soňa Šumová, školní metodik prevence 2021/2022. 
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Závěr  

 
S celým MPP budou seznámeni pedagogičtí pracovníci na jednotlivých úsekových poradách 

v srpnu a září 2022. Dále jej budou mít k nahlédnutí na vychovatelně a bude vyvěšený na 

webových stránkách DDŠ a ZŠ Slaný v dokumentech.  

 

Témata měsíce budou každý měsíc vyhodnocována třídními učiteli a kmenovými vychovateli, 

poté předána školnímu metodikovi prevence. Jednotlivé preventivní aktivity a shrnutá témata 

měsíce budou během roku průběžně vyhodnocovány školním metodikem prevence, jednotlivé 

dokumenty spojené s vyhodnocováním preventivních aktivit budou uloženy u metodika 

prevence. ŠMP bude vhodně zařazovat kombinace ústní reflexe preventivní aktivity, 

dotazníkovou formu, škálovou formu a jiné metody zjišťování efektivity preventivních 

aktivit. 

 

Preventivní aktivity v roce 2022/2023 budou vhodně zařazovány dle aktuálních potřeb DDŠ. 

Opět budeme využívat dostupných nabídek, se kterými se v průběhu školního roku setkáme. 

Programovou nabídku budeme upravovat s důrazem na ochranu zdraví dětí a personálu 

v DDŠ. 

 

Evaluace preventivních aktivit uskutečněných ve školním roce 2022/2023 bude součástí 

Minimálního preventivního programu 2023/2024.  
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 32 

Příloha č. 1 Program proti šikaně pro školní rok 2022/2023 

 

Program je zpracován v souladu s metodickým pokynem MŠMT č. j.: 21149/2016 

„Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany  

ve školách a školských zařízeních“. 

 

Program proti šikanování popisuje systémové aktivity školy v oblasti prevence šikanování  

a násilí. Jde o komplexní pojetí preventivní strategie, jejímž cílem je vytvořit bezpečné, 

respektující a spolupracující školní prostředí. 

 

Základní charakteristika zařízení 

 

Dětský domov se školou spadá do sítě zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 

jako součást zařízení Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola  

a školní jídelna Dobřichovice. 

 

Dětský domov se školou poskytuje komplexní péči dětem s různými druhy postižení  

a zdravotního znevýhodnění, a to od šesti let do ukončení povinné školní docházky. Jedná  

se o děti převážně s diagnózou ADHD, ADD, duševními poruchami, poruchami chování, 

lehkým až středně těžkým mentálním postižením a nařízenou ústavní výchovou. Tyto děti, 

kromě klíčových symptomů ADHD, jako je nepozornost, hyperaktivita a impulzivita, mají 

i vyplývající problémy s učením, výkonností ve škole, psaním a čtením. Řada dětí s ADHD 

má i další psychické problémy: poruchy opozičního vzdoru, poruchy chování, asociální nebo 

delikventní chování, deprese, úzkostné stavy, emoční problémy a problémy v oblasti 

sociálních dovedností. Jedná se o děti, u nichž byla zjištěna přechodná nebo trvalá duševní 

porucha takového druhu a stupně, že nemohou být vychovávány a vzdělávány v ostatních 

zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. 

 

 Kapacita zařízení je 20 míst, děti jsou rozděleny do tří rodinných skupin a čtyř tříd základní 

školy. Hlavním posláním a cílem DDŠ je naplňování výchovně léčebných cílů, vzdělávacích 

cílů a léčebně terapeutických cílů. Výchovně léčebné cíle realizuje výchova  

a odborní pracovníci. Vychovatelé zodpovídají za náplň a realizaci zájmových, relaxačních  

a odpočinkových činností, které vycházejí z Vnitřního řádu, režimu dne, týdenního programu 

výchovně vzdělávací činnosti a celoročního plánu DDŠ. Ve své práci plně respektují 

individuální potřeby dítěte zakotvené v programu rozvoje osobnosti dítěte a ve vyrovnávacím 

plánu dítěte. Toto vše je plně v souladu s platnou legislativou České republiky.  

 

Dále se děti účastní rozmanitých volnočasových aktivit, které jsou vedeny v našem zařízení  

a které si děti zvolí dle svého uvážení. Ve školním roce jsou nabízeny tyto aktivity: vaření, 

přírodovědně – turistické poznávání ČR, sportovní aktivity, chovatelský koutek, hra na flétnu 

a keramika. 

 

Vzdělávací cíle realizuje škola. Ve škole jsou děti vzdělávány ve čtyřech třídách dle Školního 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č. j.: 332/2021, podle kterého jsou žáci 

vyučováni ve vzdělávacích oborech pro základní školu a základní školu speciální. 
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Vymezení základních pojmů 

 

Šikana 

Šikana je jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašit jiného člověka, 

případně skupinu lidí. Zahrnuje fyzický útok: například bití, poškozování věcí druhého 

člověka, ale i útok slovní: od nadávek, ponižování, po pomluvy. Šikana může být i nepřímá – 

šikanující se chová, jako by druhý člověk neexistoval. Její následky na duševním a tělesném 

zdraví mohou být vážné, dlouhodobé i celoživotní. 

 

Šikana je každé chování, splňující tyto znaky: 

- cílení vůči jedinci nebo skupině žáků (oběti); 

- záměr ohrozit, ponížit či zastrašit oběť; 

- opakování, často dlouhodobé; 

- existující jedinec či skupina, jemuž/jimž přináší prospěch nebo uspokojení (agresoři); 

- oběť se neumí bránit a dlouhodobě trpí; 

- fyzické i slovní útoky; 

- realizace prostřednictvím elektronické komunikace (tzv. kyberšikana). 

 

Šikanou tedy není: 

- jednorázová rvačka, incident mající za cíl spíše poměřování sil (tzn. všichni aktéři 

s tím souhlasí); 

- vyčlenění dítěte z kolektivu, pokud není motivováno snahou ublížit či pobavit  

se na jeho úkor. 

 

Základní formy šikany: 

- verbální šikana - psychická šikana, přímá i nepřímá. Jde o útoky slovní v podobě 

nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. K tomuto druhu šikany patří  

i kyberšikana, která se děje pomocí elektronické komunikace (SMS zpráv, e-mailu, 

internetových stránek); 

- fyzická šikana - fyzické útoky v podobě bití, poškozování věcí, ničení majetku oběti, 

krádeží, sexuálního obtěžování a zneužívání; 

- smíšená šikana - kombinace verbální a fyzické šikany. 

 

Stadia šikanování 

- První stadium: Ostrakismus 

Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí 

dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, 

pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky 

apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího 

negativního vývoje. 

- Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace 

V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou „slabší“ žáci sloužit 

jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například 
z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho,  

že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se mírná fyzická 

agrese. 

- Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra 
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Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat  

a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku  

se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem. Jde o žáky, kteří jsou 

v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“. 

- Čtvrté stadium: Většina přijímá normy 

Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době 

získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže 

postavit. U členů „virem“ přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní 

identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat 

krutě – aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení. 

- Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana 

Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým 

programem. Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě 

sorty lidí. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva žádná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitá literatura a další zdroje: KOLÁŘ, M. Skrytý svět šikanování. Praha: Portál, 1997.  

http://www.minimalizacesikany.cz/ 

http://www.minimalizacesikany.cz/
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Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 

 

Odpovědnost školy 

Škola má odpovědnost za děti a žáky (§29 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů). Zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech aktivit a současně 

vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, tedy  

i šikany.  

 

Odpovědnost pedagogických pracovníků 

Pedagogický pracovník musí šikaně mezi žáky předcházet, projevy šikanování neprodleně 

řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc. Pedagogický pracovník, kterému bude 

znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku 

trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekážení trestného činu. Trestného činu 

účastenství na trestném činu se dopustí v případě, že o chování žáků věděl a nezabránil 

spáchání trestného činu například tím, že nechal žáka samotného mezi šikanujícími žáky 

apod. 

 

Prevence proti šikanování 

 

K budování dobrého klimatu v našem zařízení patří prevence rizikového chování a speciálně 

také prevence šikany. Součástí minimálního preventivního programu je proto program proti 

šikanování. Za základ prevence šikanování považujeme budování dobrých vztahů mezi žáky, 

mezi žáky a učiteli/vychovateli a také mezi všemi pracovníky zařízení, kteří by měli 

poskytovat správný vzor. Jasně stanovená pravidla řešení rizikových situací a otevřená 

komunikace pomáhá vytvářet bezpečné prostředí v našem zařízení. 

 

V rámci prevence šikany a dalšího rizikového chování učitelé a vychovatelé neustále dohlíží 

na bezpečí dětí, snaží se podporovat dobré vztahy, jak mezi dětmi, tak mezi dětmi  

a dospělými. Základním nástrojem je vstřícné jednání a komunikace. 

 

Cílem je snažit se vytvořit prostředí omezující vznik šikany. Být ve střehu a odhalit počínající 

šikanu dříve, než se plně rozvine a vhodnými prostředky zamezit jejímu dalšímu trvání.  

 

V zařízení působí dvě psycholožky a metodik prevence. Máme vytvořen školní poradenský 

tým, který krizové situace včas řeší. Podporujeme budování dobrých vztahů mezi dětmi jak  

ve škole, tak na rodinných skupinách. Témata prevence šikany se snažíme plánovaně řadit  

do jednotlivých hodin v rámci ŠVP, ale také zcela přirozeně v rozhovorech s dětmi  

o přestávkách, při volnočasových nebo pracovních činnostech. Nacvičujeme s dětmi 

komunikační dovednosti, děti jsou informovány o problematice šikany (co je šikana, jak  

se bránit, co dělat, když…). Neustále monitorujeme stav šikany a dalšího rizikového chování 

ve škole i na rodinných skupinách především prostřednictvím individuálních rozhovorů 

s dětmi a pozorování chování mezi dětmi. V zařízení máme schránku důvěry, kam se mohou 

děti se svými dotazy případně problémy obrátit. Vytváříme informační nástěnky. 

Organizujeme další vzdělávání učitelů, vychovatelů a asistentů pedagoga. 



 36 

Celý Školní vzdělávací program a Vnitřní řád je založen na vytváření bezpečného  

a přátelského klimatu. Základem prevence šikanování a násilí je podpora pozitivních 

vzájemných vztahů mezi žáky, žáky a učiteli či vychovateli a mezi pracovníky zařízení 

navzájem. 

Škola a celé zařízení usilují o bezpečné prostředí tím, že: 

- podporuje solidaritu a toleranci; 

- vytváří podmínky pro zapojení všech dětí do aktivit třídy, školy a výchovy; 

- uplatňuje spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt; 

- rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní zodpovědnost 

žáka. 

 

V rámci prevence šikany se snažíme: 

- podporovat rozvíjení pozitivních vztahů mezi žáky; 

- vést žáky k sebedůvěře, přiměřenému sebevědomí a odpovědnosti za své jednání; 

- jednat s dětmi jako s partnery, bez výjimky respektovat jejich práva, zároveň vést  

k plnění povinností; 

- co nejvíce omezit nudu při výuce a ve volném čase – šikana často vzniká jako zdroj 

zábavy pro agresory; 

- udržovat ovzduší důvěry mezi žáky a pedagogy; 

- v kritických situacích dát jasně najevo, že toto chování je špatné a nelze je tolerovat; 

- nebýt lhostejní k projevům agresivity, a to i v případě, že nejsme pověřeni dozorem; 

- informovat žáky, na koho se obrátit při problémech – učitel, vychovatel, asistent 

pedagoga, speciální pedagog, metodik prevence, psycholog, vedení školy, vedoucí 

zařízení, schránka důvěry, linka důvěry…; 

- mít přehled o vzájemných vztazích ve třídě i mimo ni.  

 

Krizový plán a postup řešení šikany 
 

Postup školského zařízení při diagnostice a vyšetřování šikany. 

Jsme povinni řešit šikanu ve škole, v rodinných skupinách a na pořádaných akcích. Mimo 

školu a zařízení je šetření v kompetenci policie, sociálního odboru a zákonných zástupců. 

Diagnostiku a vyšetřování šikany provádí kompetentní osoba v součinnosti s metodikem 

primární prevence a vedení DDŠ a ZŠ. 

 

Postup, kdy je učitel či vychovatel svědkem šikany – brutálního násilí 

- překonání a zvládnutí šoku pedagoga; 

- bezprostřední záchrana oběti; 

- přivolání dalšího pedagoga (zabránění tak možnosti domluvy agresorů na křivé 

skupinové výpovědi), zajištění pedagogického dozoru; 

- odvedení oběti ze třídy či z místa činu; 

- zalarmování dalších pedagogů a domluva na spolupráci při vyšetřování – i za cenu 

přerušení výuky či programu; 

- pokračování v pomoci a podpoře oběti (pití, zklidnění, zajištění případného lékařského 

vyšetření), po návratu od lékaře nepouštět oběť zpět do třídy/skupiny; 

- kontaktování Policie ČR, sociálního pracovníka, informování kurátora pro mládež  

a vedení zařízení; 
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- následně vlastní vyšetřování. 

 

 Postup, kdy se učitel či vychovatel o šikaně od někoho dozví 

1. Ověření situace 

- vést pohovor s dítětem – psycholog, etoped, metodik prevence, vychovatel příslušné 

rodinné skupiny, sociální pracovník, učitel (zastoupení alespoň dvou osob  

je nutné); 

- zdůraznit zájem na bezpečí dítěte; spolupráce osob na šetření (třídní učitel může 

spolupracovat, ale lépe, když nebude hlavním vyšetřovatelem); 

- nalézt vhodné informátory (je-li to možné s ohledem na aktuální skladbu dětí); 

- obezřetně promluvit s vhodnými spolužáky tak, aby se to nedoneslo kolektivu ať již 

třídnímu či na rodinné skupině (nejvhodnějšími informátory bývají v chování 

průměrní, co možná nejlépe – nestranné děti, ve škole pak ne nadprůměrní,  

ne podprůměrní vzhledem k ostatním); 

- nalézt vhodné svědky - promluvit s více informátory, svědky, případně  

je požádat, zdali by to mohli dosvědčit; 

- nenaléhat. 

2. Vyšetřování 

- upozornit na provádění zápisu; 

- netlačit na vyslýchané, nechat je říct, co chtějí; 

- mít při vyšetřování vždy třetí osobu proti obvinění z nátlaku či nadržování; 

- pokračovat v pomoci a podpoře oběti; 

- začít vyšetřování se „zdravým jádrem“, nikdy nezačínat s agresory. 

3. Rozhovor se svědky 

- svědky vyslechnout postupně, pokud se rozcházejí ve výpovědi, je možná konfrontace 

všech svědků, navodit atmosféru podpory a povzbuzení, že jejich spolupráce 

prozrazena nebude a je zajištěna jejich bezpečnost, o všem provést zápis. 

4. Rozhovor s agresory 

Agresor se bezprostředně po rozhovoru nesmí vrátit zpět do třídy či na skupinu. 

- zahřívací předkolo - sednout si proti agresorovi, sdělit mu vše zjištěné „natvrdo“, 

správně jevy pojmenovat, chtít vědět, co všechno udělal, upozornit na zapisování, 

potom mlčet; 

- Monolog - nerušit mu jeho prostor, dívat se do očí, nepovzbuzovat, jen si vše 

zapisovat, počkat až sám domluví; 

- Dialog – doplňující otázky - klást agresorovi otázky tak, aby se zapletl do vlastních lží, 

stupňovat emoční napětí, nabídnout polehčující okolnosti v případě přiznání, nechat  

si od něj podepsat zápis; zopakovat se všemi agresory; každého zvlášť odvést dočasně 

do jiné třídy či skupiny; 

- Konfrontace - všem agresorům naráz oznámit, jak kdo z nich vypovídal, očekávané 

dohady a pomluvy. 

- Zajistit ochranu oběti – zvýšit dohled, vytipovat v kolektivu vhodné dítě – schopné 

sledování situace a případné oficiální ochrany; agresorům oznámit, jak budou 
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postiženi v případě, že oběť znovu napadnou; zdůraznit naopak, že k jejich snaze 

situaci napravit jakýmkoliv vhodným způsobem, bude přihlédnuto pro jejich dobro. 

5. Rozhovor s obětí 

Rozhovor provést na místě, které je bezpečné, sedět vedle sebe jako partneři, bez třetí 

osoby. Bez nátlaku! Zeptat se, jak je mu, jak se mu daří, mluvit o pocitech, např.: „Mám 

pocit, že se ve třídě či na skupině necítíš dobře, chceš mi o tom něco říct?‘‘ apod. Sdělit 

oběti možnosti řešení a nechat oběť vybrat – metoda usmíření, metoda vnějšího nátlaku. 

 

1. Metoda usmíření - provádí se především v počátečních stadiích šikany a vykazuje-li 

agresor ochotu své chování změnit. 

Metodě usmíření předchází: 

a) rozhovor s informátory a oběťmi, nalezení vhodných svědků, rozhovory se svědky, 

rozhovor s obětí, 

b) rozhovory s agresory (v případě, že se ukáže, že agresor není ochoten ke změně, 

následuje metoda vnějšího nátlaku). 

 

Společné setkání a hledání nápravy: hovořit se třídou (se skupinou) v komunitním 
kruhu (včetně třídního učitele, vychovatele), sezení neprotahovat, opakovat 

v intervalech, max. 20 minut – vychovatelé, učitelé, omluva a usmíření agresora  

a oběti, předkládání návrhů pro nápravu. 

- vhodné otázky: Co si myslíte, že není v téhle třídě či ve skupině v pořádku?  

Co byste mohli udělat, aby se to příště nestalo? Kdo si myslí, že by byl schopen 

XY bránit? (ochránce postavit do roviny oficiality, má povinnost ubližování 

ohlásit). 

 

2. Metoda vnějšího nátlaku - provádí se u pokročilejších forem šikany 

- vytvořit výchovnou komisi: hl. vyšetřovatel (metodik prevence), 

       třídní učitel, 

       vychovatel (podle umístění dítěte na RS), 

                                                  vedoucí zařízení (zástupce), 

       nezávislý člověk – psycholog, etoped, 

       sociální pracovník; 

- celá komise se sejde a domluví se, jaké budou tresty;  

- agresoři chodí před komisi a znovu vypovídají, sdělit, že komise rozhodne (zcela 

vážně); 

- porada komise o trestech (trestat intenzivně, ale mít kam stupňovat); 

- zavolat agresory a přímou cestou jim sdělit tresty; 

- oznámit potrestání před celou třídou či před skupinou za přítomnosti celé komise  

a bez přítomnosti obětí!; 

- následuje komunitní kruh (první sezení po incidentu bez oběti); 

- dát informaci o vyšetřování a výsledku na vědomí kurátorům OSPOD;  

- vše je nutné mít v písemné formě a od účastníků podepsané. 

 

Odhalení šikany bývá obtížné, velkou roli hraje strach jak obětí, tak agresorů. Účinné  

a bezpečné řešení šikany vychází z kvalifikovaného odhadu stádia a formy šikanování. 

Existuje rozdíl mezi vyšetřováním počátečních a pokročilých stádií šikanování. Obecně platí, 

že počáteční dvě, někdy tři stádia šikanování může řešit zařízení se žáky a jejich 
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rodiči/zákonnými zástupci, ale při řešení dalších dvou stádií je nutná spolupráce odborných 

institucí. 

Výchovná opatření 

 

- snížení známky z chování a další postihy odpovídající vnitřnímu řádu zařízení;  

- s agresorem škola dále pracuje, zjišťuje jeho náhled na vlastní chování a motiv jeho 

činu, v případě potřeby mu zprostředkuje péči dalších zařízení (pedagogicko-

psychologické poradny, střediska výchovné péče, psychologů, psychiatrů atd.); 

- v mimořádných případech ředitel zařízení podá návrh orgánu sociálně právní ochrany 

dítěte na přeřazení dítěte do jiného zařízení stejného typu nejlépe s přísnějším 

režimem, případně se domluví s příslušným diagnostickým ústavem, že nějaký čas 

dítě přeřadí (max. 3 měsíce), aby došlo k odloučení agresora a oběti; 

- v závažných případech je situace řešena Policií ČR; 

- u mladistvých, kteří jsou trestně odpovědní, je samozřejmě závažná situace 

klasifikována jako trestní čin a podle toho se postupuje. 

 

Informování pedagogických pracovníků 
 

Metodik prevence zajišťuje, aby byli pracovníci informováni o negativních důsledcích 

šikanování, a to nejen pro oběti a pachatele, ale i pro celý třídní a školní kolektiv. Nebezpečné 

je hlavně počáteční podceňování projevů šikany. Metodik prevence zajišťuje doplňování 

školní knihovny o literaturu z problematiky šikanování. Metodik prevence zajišťuje 

informování učitelů, vychovatelů a žáků pomocí informační nástěnky ve škole a na výchově. 

 

 

Spolupráce s odbornými institucemi 
 

V případě negativních dopadů šikanování na oběť zprostředkujeme péči dalších odborníků: 

psychologů, terapeutů, psychiatrů atd.  

 

V případě výskytu kriminální šikany spolupracujeme s Policií ČR Slaný, Oddělením sociálně 

právní ochrany dětí Slaný. 

 

Spolupráce s odbornými institucemi je popsána společně s kontakty v Minimálním 

preventivním programu školy a v souvisejících Krizových plánech. 

 

Spolupráce se zákonnými zástupci 
 

Při výchovných problémech a při podezření ze šikanování se snaží zařízení DDŠ 

spolupracovat se zákonnými zástupci dětí.  

 

Rodiče, pokud mají zájem, mohou být seznámeni s Minimálním preventivním programem  

a informováni o postupu při podezření ze šikanování. 
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Krizová telefonní linka k šikaně 
 

Telefonní linky k šikaně si žáci mohou dohledat na nástěnce primární prevence. 

 

Linka bezpečí: 116 111 - primárně určena dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích 

(nonstop bezplatný provoz z pevné i mobilní sítě) www.linkabezpeci.cz 

 

Dětské krizové centrum: 241 484 149 http://www.ditekrize.cz 

 

Rodičovská linka 840 111 234 je určena dospělým, kteří chtějí poradit s výchovou dětí. 

 

E-mailová poradna Linky bezpečí pomoc@linkabezpeci.cz 

http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.ditekrize.cz/
mailto:pomoc@linkabezpeci.cz
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Příloha č. 2 Krizový plán I (1. a 2. stádium šikany, kyberšikany) 
 

1. Po obdržení oznámení či při podezření na šikanu je třeba neprodleně informovat ŠMP 

Mgr. Soňu Šumovou, sona.sumova@ddsslany.cz, vedoucí zařízení Mgr. Janu 

Adamčíkovou, 778 532 634, jana.adamcikova@ddsslany.cz, případně vedoucí 

vychovatelku Mgr. Hedviku Borešovou, 773 183 300, hedvika.boresova@ddsslany.cz. 

2. Podle závažnosti problému náleží vedoucí zařízení Mgr. Jany Adamčíkové i dalším 

pracovníkům zařízení ohlašovací povinnost příslušným orgánům (PČR, OSPOD, 

OSZK, MŠMT, DDÚ). Tyto orgány jsou dle potřeby průběžně informovány o vývoji 

šetření a musí být seznámeny se závěry šetření.  

3. Vyšetřování přebírá školní preventivní tým (výše uvedení + dle potřeby klíčový 

vychovatel, třídní učitel + 1 nezávislá osoba, např. asistent pedagoga, odborný 

vychovatel…). 

4. Vedením rozhovorů s informátory, agresory a oběťmi je pověřen ŠMP, vždy však 

vede rozhovory za přítomnosti další osoby.  

5. Ostatní pedagogičtí pracovníci, případně i sociální pracovnice zařízení, jsou 

nápomocni dle pokynů ŠMP a Školního preventivního týmu.  

6. Informováním rodičů je pověřena sociální pracovnice Lenka Kinzlová (na pokyn 

vedoucí zařízení Mgr. Jany Adamčíkové). 

7. Uzavření případu provede Školní preventivní tým, archivaci protokolů provede ŠMP  

a vedoucí zařízení (a dle potřeby oznamovatel či klíčový pracovník). 

8. Pedagogická rada projedná na základě informace ředitelky školy případné výchovné  

či klasifikační opatření.  

9. Rodiče oběti i agresorů jsou s výsledky šetření seznámeni prostřednictvím 

výchovných komisí (vedoucí zařízení, ŠMP, vedoucí vychovatel, dle potřeby může 

být přítomen další pedagogický pracovník, nemělo by zde být ale příliš mnoho 

pracovníků). 

10. Školní třídu či výchovnou skupinu informuje v přiměřené míře a s ohledem na oběti 

ŠMP. 

11. ŠMP zabezpečí práci s celou komunitou DDŠ a ZŠ Slaný na téma, které se objevilo.  

12. ŠMP ve spolupráci s vedoucí zařízení zajistí další vzdělání pedagogických pracovníků 

s ohledem na prevenci vzniku obdobných situací. 

 

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY 

Vedoucí DDŠ a ZŠ Slaný: Mgr. Jana Adamčíková, jana.adamcikova@ddsslany.cz, 

778 532 634 

Školní metodik prevence: Mgr. Soňa Šumová, sona.sumova@ddsslany.cz 

PČR: služebna Slaný, 158 

OSPOD a DDÚ: kontaktování dle potřeby zajistí sociální pracovnice Lenka Kinzlová 

OSZK: Mgr. Skalka: kontaktování dle potřeby zejména prostřednictvím datové schránky 

OSZK zajistí vedoucí DDŠ a ZŠ Slaný Mgr. Jana Adamčíková 

MŠMT: Mgr. Hejná: kontaktování dle potřeby zejména prostřednictvím datové schránky 
MŠMT zajistí vedoucí ZŠ a DDŠ Slaný Mgr. Jana Adamčíková 

 

 

mailto:jana.adamcikova@ddsslany.cz
mailto:hedvika.boresova@ddsslany.cz
mailto:jana.adamcikova@ddsslany.cz
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Příloha č. 3 Krizový plán II (3. až 5. stádium šikany, kyberšikany) 
 

1. V první fázi je třeba překonat šok a bezprostředně zajistit ochranu oběti/obětí. 

2. Neprodleně informovat ŠMP: Mgr. Soňu Šumovou, sona.sumova@ddsslany.cz 

vedoucí DDŠ Mgr. Janu Adamčíkovou, 778 532 634, jana.adamcikova@ddsslany.cz, 

případně vedoucí vychovatelku Mgr. Hedviku Borešovou, 773 183 300, 

hedvika.boresova@ddsslany.cz, vedoucího DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Dobřichovice PhDr. 

Karla Hrubého, 775 440 703, reditel@svpd.cz.  

3. Oběti/obětem poskytnout první pomoc (dle potřeby a vhodnosti zajistí sloužící 

pedagogický pracovník, asistent pedagoga pro zdravotní záležitosti, psycholog…). 

4. Je potřeba izolovat agresory, aby mezi nimi nemohlo dojít k domluvě a aby nemohlo 

dojít k domluvě se svědky. Je potřeba zajistit spolupráci všech přítomných 

pedagogických pracovníků dle instrukcí ŠMP a Školního preventivního týmu.  

5. Jelikož se jedná o mimořádnou událost, náleží vedoucí zařízení Mgr. Jany 

Adamčíkové i dalším pracovníkům zařízení ohlašovací povinnost příslušným orgánům 

(PČR, OSPOD, OSZK, MŠMT, DDÚ). Tyto orgány jsou dle potřeby průběžně 

informovány o vývoji šetření a musí být seznámeny se závěry šetření. 

6. Jakmile je to možné, je třeba všem dětem zajistit podpůrnou psychologickou péči. 

7. Školní preventivní tým spolupracuje s PČR a domlouvá se, zda má provést vlastní 

šetření či šetření zajistí PČR.  

8. Pokud DDŠ a ZŠ zajišťuje vlastní šetření, vedením rozhovorů s informátory, agresory  

a oběťmi je pověřen ŠMP, vždy však vede rozhovory za přítomnosti další osoby.  

9. Ostatní pedagogičtí pracovníci, případně i sociální pracovnice zařízení, jsou 

nápomocni dle pokynů ŠMP a Školního preventivního týmu.  

10. Informováním rodičů je pověřena sociální pracovnice Lenka Kinzlová (na pokyn 

vedoucí zařízení Mgr. Adamčíkové). 

11. Uzavření případu provede Školní preventivní tým, archivaci protokolů provede ŠMP  

a vedoucí zařízení (a dle potřeby oznamovatel či klíčový pracovník) 

12. Pedagogická rada projedná na základě informace ředitele školy případné výchovné  

či klasifikační opatření.  

13. Rodiče oběti i agresorů jsou s výsledky šetření seznámeni prostřednictvím 

výchovných komisí (vedoucí zařízení, ŠMP, vedoucí vychovatel, dle potřeby může 

být přítomen další pedagogický pracovník, nemělo by zde být ale příliš mnoho 

pracovníků) 

14. Školní třídu či výchovnou skupinu informuje v přiměřené míře a s ohledem na oběti 

ŠMP. 

15. ŠMP zabezpečí práci s celou komunitou DDŠ a ZŠ Slaný na téma, které se objevilo.  

16. ŠMP ve spolupráci s vedoucí zařízení zajistí další vzdělání pedagogických pracovníků 

s ohledem na prevenci vzniku obdobných situací. 
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY 

Vedoucí DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Dobřichovice: PhDr. Karel hrubý, reditel@svpd.cz, 775 440 703 

Vedoucí DDŠ a ZŠ Slaný: Mgr. Jana Adamčíková, jana.adamcikova@ddsslany.cz, 

778 532 634 

Školní metodik prevence: Mgr. Soňa Šumová, sona.sumova@ddsslany.cz 

PČR: služebna Slaný, 158 

OSPOD a DDÚ: kontaktování dle potřeby zajistí sociální pracovnice Lenka Kinzlová 

OSZK: Mgr. Skalka: kontaktování dle potřeby zejména prostřednictvím datové schránky 

OSZK zajistí vedoucí ZŠ a DDŠ Slaný Mgr. Jana Adamčíková 

MŠMT: Mgr. Hejná: kontaktování dle potřeby zejména prostřednictvím datové schránky 

MŠMT zajistí vedoucí ZŠ a DDŠ Slaný Mgr. Jana Adamčíková 

mailto:reditel@svpd.cz
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Příloha č. 4 Krizový plán při mimořádné události I  

 

(včetně neoprávněného vniknutí cizí osoby do objektu DDŠ, přítomnost neznámé nebo 

nebezpečné látky v objektu DDŠ, útok vedený zvenčí nebo zevnitř apod.) 

 

Metodický pokyn MŠMT č. j. MSMT – 1981/2015-1 

 

1. Při zjištění nebezpečné situace žák neprodleně informuje nejbližšího pedagogického 

pracovníka, který neprodleně informuje vedoucí zařízení Mgr. Janu Adamčíkovou,  

778 532 634, jana.adamcikova@ddsslany.cz, případně vedoucí vychovatelku Mgr. 

Hedviku Borešovou, 773 183 300, hedvika.boresova@ddsslany.cz nebo další 

pověřenou osobu. 

2. Pověřená osoba dle povahy situace neprodleně informuje jednotky IZS a zřizovatele.  

3. Všichni přítomní dodržují pokyny pověřených pracovníků DDŠ, chrání zdraví své  

i všech dalších, zbytečně se nevystavují rizikům. 

4. Při koordinaci evakuace se všichni řídí pokyny vedoucích zásahu. 

5. Všichni neprodleně hlásí jakákoli omezení a zranění. Zraněným se dle možností 

pomáhá, jakmile je to možné.  

6. Sociální pracovnice Lenka Kinzlová na pokyn vedoucí zařízení Mgr. Jany 

Adamčíkové neprodleně informuje zákonné zástupce a OSPOD žáků.  

7. Mimořádná situace končí pokynem vedoucího zásahu.  

8. Všichni mají právo na pomoc a následnou podporu. Je kontaktován psycholog, 

případně krizové centrum, zajišťující potřebnou podpůrnou a psychologickou péči  

co nejdříve.  

9. Podle závažnosti problému náleží vedoucí zařízení Mgr. Janě Adamčíkové i dalším 

pracovníkům zařízení ohlašovací povinnost příslušným orgánům (PČR, OSPOD, 

OSZK, MŠMT, DDÚ). Tyto orgány jsou dle potřeby průběžně informovány o vývoji 

šetření a musí být seznámeny se závěry šetření.  

10. Ostatní školní třídy či výchovné skupiny informuje v přiměřené míře a s ohledem  

na oběti ŠMP, psycholog či vedoucí zařízení nebo jiná pověřená osoba. 

11. ŠMP zabezpečí práci s celou komunitou DDŠ na téma, které se objevilo.  

12. ŠMP ve spolupráci s vedoucí zařízení zajistí další vzdělání pedagogických pracovníků 

s ohledem na prevenci vzniku obdobných situací. 

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY 

Vedoucí DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Dobřichovice: PhDr. Karel hrubý, reditel@svpd.cz, 775 440 703 

Vedoucí DDŠ a ZŠ Slaný: Mgr. Jana Adamčíková, jana.adamcikova@ddsslany.cz, 

778 532 634 

Školní metodik prevence: Mgr. Soňa Šumová, sona.sumova@ddsslany.cz 

PČR: služebna Slaný, 158 

RZS: 155 

HZS: 150 

OSPOD a DDÚ: kontaktování dle potřeby zajistí sociální pracovnice Lenka Kinzlová 
OSZK: Mgr. Skalka: kontaktování dle potřeby zejména prostřednictvím datové schránky 

OSZK zajistí vedoucí ZŠ a DDŠ Slaný Mgr. Jana Adamčíková 

MŠMT: Mgr. Hejná: kontaktování dle potřeby zejména prostřednictvím datové schránky 

MŠMT zajistí vedoucí ZŠ a DDŠ Slaný Mgr. Jana Adamčíková 

Dětské krizové centrum: Mgr. Veronika Andrtová, 241 480 511 
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Příloha č. 5 Krizový plán při mimořádné události II  
 

(mimořádné události definované OSZK) 

 

Za mimořádnou událost se dle definice Okresního státního zastupitelství v Kladně považuje 

zejména úmrtí dítěte, těžká újma na zdraví, závažné či mimořádné násilí mezi dětmi, šikana 

mezi dětmi navzájem, zneužívání alkoholu a drog dětmi v DDŠ, pohlavní zneužití či 

znásilnění a jiná obdobně závažná skutečnost narušující výkon ústavní výchovy. To vše za 

předpokladu, že k takové události dojde v DDŠ při výkonu ústavní výchovy. 

 

 

1. Při zjištění nebezpečné situace žák neprodleně informuje nejbližšího pedagogického 

pracovníka, který neprodleně informuje vedoucí zařízení Mgr. Janu Adamčíkovou, 

778 532 634, jana.adamcikova@ddsslany.cz, případně vedoucí vychovatelku  

Mgr. Hedviku Borešovou, 773 183 300, hedvika.boresova@ddsslany.cz nebo další 

pověřenou osobu. 

2. Pověřená osoba dle povahy situace neprodleně informuje jednotky IZS a zřizovatele.  

3. Všichni přítomní dodržují pokyny pověřených pracovníků DDŠ, chrání zdraví své i všech 

dalších, zbytečně se nevystavují rizikům. 

4. Při koordinaci evakuace se všichni řídí pokyny vedoucích zásahu. 

5. Všichni neprodleně hlásí jakákoli omezení a zranění. Zraněným se dle možností pomáhá, 

jakmile je to možné.  

6. Bezprostředně je zajištěna první pomoc proškolenými pedagogickými pracovníky DDŠ 

(tj. veškerý personál). Bezprostředně je volána RZS. Je možno využít aplikace Záchranka 

v mobilních telefonech.  

7. Sociální pracovnice Lenka Kinzlová na pokyn vedoucí zařízení Mgr. Jany Adamčíkové 

neprodleně informuje zákonné zástupce a OSPOD žáků.  

8. Mimořádná situace končí pokynem vedoucího zásahu.  

9. Všichni mají právo na pomoc a následnou podporu. Je kontaktován psycholog, případně 

krizové centrum, zajišťující potřebnou podpůrnou a psychologickou péči co nejdříve. 

V případně úmrtí dítěte nebo pedagogického pracovníka na pracovišti je vhodné 

kontaktovat poradnu Vigvam. V případě prokázaného sexuálního zneužití či znásilnění 

spolupracuje psycholog s Dětským krizovým centrem nebo sám dále pracuje pod 

supervizí. V případě užití OPL je dále spolupracováno s klinikou adiktologie  

a s obvodním lékařem, který po zajištění souhlasu rodičů sociální pracovnicí paní Lenku 

Kinzlovou podá žádost o toxikologické testy na přítomnost OPL v krvi či moči.  

10. Podle závažnosti problému náleží vedoucí zařízení Mgr. Jany Adamčíkové i dalším 

pracovníkům zařízení ohlašovací povinnost příslušným orgánům (PČR, OSPOD, OSZK, 

MŠMT, DDÚ). Tyto orgány jsou dle potřeby průběžně informovány o vývoji šetření  

a musí být seznámeny se závěry šetření.  

11. Ostatní školní třídy či výchovné skupiny informuje v přiměřené míře a s ohledem na oběti 

ŠMP, psycholog či vedoucí zařízení nebo jiná pověřená osoba. 

12. ŠMP zabezpečí práci s celou komunitou DDŠ na téma, které se objevilo.  
13. ŠMP ve spolupráci s vedoucí zařízení zajistí další vzdělání pedagogických pracovníků 

s ohledem na prevenci vzniku obdobných situací. 
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY 

Vedoucí DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Dobřichovice: PhDr. Karel hrubý, reditel@svpd.cz, 775 440 703 

Vedoucí DDŠ a ZŠ Slaný: Mgr. Jana Adamčíková, jana.adamcikova@ddsslany.cz, 

778 532 634 

Školní metodik prevence: Mgr. Soňa Šumová, sona.sumova@ddsslany.cz 

PČR: služebna Slaný, 158 

RZS: 155 

HZS: 150 

OSPOD a DDÚ: kontaktování dle potřeby zajistí sociální pracovnice Lenka Kinzlová 

OSZK: Mgr. Skalka: kontaktování dle potřeby zejména prostřednictvím datové schránky 

OSZK zajistí vedoucí ZŠ a DDŠ Slaný Mgr. Jana Adamčíková 

MŠMT: Mgr. Hejná: kontaktování dle potřeby zejména prostřednictvím datové schránky 

MŠMT zajistí vedoucí ZŠ a DDŠ Slaný Mgr. Jana Adamčíková 

Dětské krizové centrum: Mgr. Veronika Andrtová, 241 480 511 

Poradna Vigvam: Mgr. Silvie Stretti, info@poradna-vigvam.cz, 607 104 744 

mailto:reditel@svpd.cz
mailto:jana.adamcikova@ddsslany.cz
mailto:info@poradna-vigvam.cz


 47 

Příloha č. 6 Krizový plán při rizikovém chování, týkající se žáka 

se speciálními vzdělávacími potřebami (v DDŠ a ZŠ Slaný jsou všichni žáci se SVP) 
 

1. Po obdržení oznámení či při podezření na rizikové chování, či při ataku vedeném vůči 

nebo ze strany ŠVP je třeba neprodleně informovat asistenta pedagoga, je-li přítomen. 

Pokud AP nedokáže situaci stabilizovat, osloví někoho z přítomných pedagogických 

pracovníků, případně vedoucí školy, která v případě potřeby kontaktuje psychologa. 

2. Posléze je třeba informovat ostatní pedagogické pracovníky prostřednictvím interní 

databáze Foster. 

3. Podle závažnosti problému náleží vedoucí zařízení Mgr. Jany Adamčíkové i dalším 

pracovníkům zařízení ohlašovací povinnost příslušným orgánům (PČR, OSPOD, 

OSZK, MŠMT, DDÚ).  

4. Je-li to potřeba, vyšetřování přebírá školní preventivní tým (výše uvedení + dle 

potřeby klíčový vychovatel, třídní učitel + 1 nezávislá osoba, např. asistent pedagoga, 

odborný vychovatel…) 

5. Vedením rozhovorů s informátory, agresory a oběťmi je pověřen ŠMP, vždy však 

vede rozhovory za přítomnosti další osoby. U šetření bývá zpravidla přítomen asistent 

pedagoga, který byl v krizové situaci s žákem. 

6. Ostatní pedagogičtí pracovníci, případně i sociální pracovnice zařízení, jsou 

nápomocni dle pokynů ŠMP a Školního preventivního týmu.  

7. Informováním rodičů je pověřena sociální pracovnice Lenka Kinzlová (na pokyn 

vedoucí zařízení Mgr. Jany Adamčíkové). 

8. Uzavření případu provede Školní preventivní tým, archivaci protokolů provede ŠMP  

a vedoucí zařízení (a dle potřeby oznamovatel či klíčový pracovník) 

9. Pedagogická rada projedná na základě informace ředitelky školy případné výchovné 

nebo klasifikační opatření.  

10. Rodiče oběti i agresorů jsou s výsledky šetření seznámeni prostřednictvím 

výchovných komisí (vedoucí zařízení, ŠMP, vedoucí vychovatel, dle potřeby může 

být přítomen další pedagogický pracovník, nemělo by zde být ale příliš mnoho 

pracovníků) 

11. Školní třídu či výchovnou skupinu informuje v přiměřené míře a s ohledem na oběti 

ŠMP. 

12. V případě opakovaných projevů rizikového chování žáka projedná psycholog nebo 

vedoucí zařízení další možnosti podpory ve Školském poradenském zařízení  

či v ambulanci dětské a dorostové psychiatrie, případně v dalším vhodném zařízení.  

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY 

Vedoucí DDŠ a ZŠ Slaný: Mgr. Jana Adamčíková, jana.adamcikova@ddsslany.cz, 

778 532 634 

Školní metodik prevence: Mgr. Soňa Šumová, sona.sumova@ddsslany.cz 

PČR: služebna Slaný, 158 

OSPOD a DDÚ: kontaktování dle potřeby zajistí sociální pracovnice Lenka Kinzlová 

OSZK: Mgr. Skalka: kontaktování dle potřeby zejména prostřednictvím datové schránky 

OSZK zajistí vedoucí DDŠ a ZŠ Slaný Mgr. Jana Adamčíková 

MŠMT: Mgr. Hejná: kontaktování dle potřeby zejména prostřednictvím datové schránky 

MŠMT zajistí vedoucí DDŠ a ZŠ Slaný Mgr. Jana Adamčíková   

mailto:jana.adamcikova@ddsslany.cz
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Příloha č. 7 Krizový plán při šikaně pedagogického pracovníka  
 
 

1. Pedagogický pracovník má stejně jako žák nárok na bezpečné prostředí při výkonu své 

profese. Je důležité si uvědomit, že šikanou může trpět i zkušený pedagog, jelikož  

to nesouvisí s délkou praxe, jeho osobností ani s jeho sociálními či osobními 

kompetencemi. Šikana není individuální záležitostí pedagoga. Odpovědnost  

za prevenci a řešení šikany pedagoga nese vedení DDŠ, potažmo zřizovatel školského 

zařízení.  

2. V případě podezření či již rozběhnuté šikany se pedagogický pracovník přímo obrací 

na vedoucí DDŠ a ZŠ Slaný Mgr. Janu Adamčíkovou, 778 532 634, 

jana.adamcikova@ddsslany.cz, případně na ŠMP Mgr. Soňu Šumovou, 

sona.sumova@ddsslany.cz, či vedoucí vychovatelku Mgr. Hedviku Borešovou, 

773 183 300, hedvika.boresova@ddsslany.cz. 

3. Vedení DDŠ a školy, ŠMP a školní preventivní tým se řídí příslušnou legislativou při 

dalším postupu dle metodického pokynu MSMT-21149/2016. Vedoucí školy nese také 

odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pro své zaměstnance dle 

paragrafu 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Podle závažnosti situace je pedagogovi poskytnuta veškerá pomoc včetně lékařské. 

4. DDŠ a ZŠ Slaný má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících 

případech: 

- dojde-li k šikaně v průběhu vyučování či s ním souvisejících činností, má škola 

povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci žáka, který byl útočníkem 

(případně i žáka, který byl v době události obětí). Tato povinnost vyplývá  

ze školského zákona (paragraf 21, odst. 2 školského zákona). 

- DDŠ (sociální pracovnice paní Lenka Kinzlová) ohlašuje na OSPOD dětí tyto 

skutečnosti. 

- dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky 

přestupku nebo trestného činu, obrací se DDŠ na PČR a na OSZK. Tuto skutečnost 

oznamuje PČR vedoucí DDŠ nebo pověřená osoba, zpravidla ŠMP nebo pověřený 

pedagogický pracovník, a to písemně, telefonicky nebo osobně. V ideálním případě  

je třeba jednat s osobou specializovanou na problematiku mládeže Služby kriminální 

policie, v našem případě jde o PČR Služby kriminální policie Kladno, Mgr. Moniku 

Novotnou. Pokud není k dispozici, je třeba kontaktovat nejbližší obvodní oddělení 

PČR. Oznámení lze udělat telefonicky, písemně nebo emailem. Oznamovatel  

má právo na vyrozumění do jednoho měsíce. 

5. Podle závažnosti problému náleží vedoucí zařízení Mgr. Janě Adamčíkové i dalším 

pracovníkům zařízení ohlašovací povinnost příslušným orgánům (PČR, OSPOD, 

OSZK, MŠMT, DDÚ). Tyto orgány jsou dle potřeby průběžně informovány o vývoji 

šetření a musí být seznámeny se závěry šetření.  

6. Pedagogická rada projedná na základě informace ředitelky školy případné výchovné 

nebo klasifikační opatření.  

7. Rodiče oběti i agresorů jsou s výsledky šetření seznámeni prostřednictvím 

výchovných komisí (vedoucí zařízení, ŠMP, vedoucí vychovatel, dle potřeby může 

být přítomen další pedagogický pracovník, nemělo by zde být ale příliš mnoho 

pracovníků) 

8. Školní třídu či výchovnou skupinu informuje v přiměřené míře a s ohledem na oběti 

ŠMP. 
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9. ŠMP zabezpečí práci s celou komunitou DDŠ a ZŠ Slaný na téma, které se objevilo.  

10. ŠMP ve spolupráci s vedoucí zařízení zajistí další vzdělání pedagogických pracovníků 

s ohledem na prevenci vzniku obdobných situací. 

 

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY 

Vedoucí DDŠ a ZŠ Slaný: Mgr. Jana Adamčíková, jana.adamcikova@ddsslany.cz, 

778 532 634 

Školní metodik prevence: Mgr. Soňa Šumová, sona.sumova@ddsslany.cz 

PČR: služebna Slaný, 158 

PČR – Služby kriminální policie a vyšetřování Kladno, 974 873 461 

OSPOD a DDÚ: kontaktování dle potřeby zajistí sociální pracovnice Lenka Kinzlová 

OSZK: Mgr. Skalka: kontaktování dle potřeby zejména prostřednictvím datové schránky 

OSZK zajistí vedoucí DDŠ a ZŠ Slaný Mgr. Jana Adamčíková 

MŠMT: Mgr. Hejná: kontaktování dle potřeby zejména prostřednictvím datové schránky 

MŠMT zajistí vedoucí DDŠ a ZŠ Slaný Mgr. Jana Adamčíková 

mailto:jana.adamcikova@ddsslany.cz

