MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Vypracovala Michaela Černá

Použité zkratky v dokumentu:
MPP – Minimální preventivní program
ŠPP – Školní poradenské pracoviště
PPP – Pedagogicko-psychologická poradna
OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dítěte
ŠMP – Školní metodik prevence
VP – Výchovný poradce
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Seznam příloh
Orientační plán školního metodika prevence
Program proti šikanování
Krizový plán řešení šikany
Důležité kontakty

1.

Charakteristika základní školy Kobylí

1.1. Základní údaje o škole
Název školy

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Adresa školy

Školní 661, 691 10 Kobylí

Zřizovatel

Obec Kobylí

Telefon

519 431 147

E-mail

skola@zskobyli.cz

Ředitel

Mgr. Vlastimil Janda

Telefon

776 203 505

E-mail

vjanda@zskobyli.cz

Zástupce ředitele 1. stupeň

Mgr. Jana Lovečková

Zástupce ředitele 2 stupeň

Mgr. Petr Horáček

1.2. Školní poradenské pracoviště
Školní metodik prevence

Michaela Černá

E-mail

mcerna@zskobyli.cz

Konzultační hodiny

Po předchozí domluvě

Výchovný poradce

Mgr. Lenka Varmužová

E-mail

lvarmuzova@zskobyli.cz

Konzultační hodiny

Po předchozí domluvě

Speciální pedagog

Mgr. Bedřiška Marečková

E-mail

bmareckova@zskobyli.cz

Konzultační hodiny

Každé úterý 14:30-15:30

Úkolem školního poradenského pracoviště je podílení se na tvorbě minimálního
preventivního programu školy vycházejícího z metodických pokynů MŠMT v souladu s § 29
odst. 1 a § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. a Metodického doporučení k primární prevenci
rizikového chování u dětí a mládeže.
ŠPP zajišťuje aktivity vhodné pro primární prevenci rizikového chování u dětí a
mládeže ve škole. Dále komunikuje a spolupracuje s pedagogy, rodiči a dalšími potřebnými

odbornými pracovišti jako je PPP nebo OSPOD. V případě vzniklého problému ŠPP dává
podněty k možné nápravě, navrhují opatření, svolávají výchovné komise a vedou individuální
konzultace s rodiči.

1.3. Tabulka s počty žáků na základní škole:
Třídy

Celkem

Chlapci

Děvčata

1. třída

11

9

2

2. třída

17

12

5

3. třída

24

15

9

4. třída

18

9

9

5. třída

20

8

10

6. A

25

9

16

6. B

25

13

12

7. A

20

14

8

7. B

21

10

11

8. A

23

14

9

8. B

20

10

10

9. A

25

16

9

9. B

22

15

7

Celkem

271

154

117

2. Analýza výchozí situace
V předchozím školním roce 2020/2021 jsme vzhledem k pandemii nebyli schopni úplné
analýzy situace ve školním prostředí. V rámci několika preventivních programů jsme však
zjistili, že je třeba se zaměřit na tyto nežádoucí jevy:
•

Užívání a experimentování s návykovými látkami

•

Zlepšení sociálních vztahů ve třídních kolektivech

•

Agresivní chování mezi žáky

•

Netolismus a patologické hráčství

•

Rizikové chování na internetu
Vzhledem k pandemii nebyl MPP ve školním roce 2020/2021 z velké části naplněn.

Během školního roku jsme se zaměřili na vztahy v třídních kolektivech (interní program pro

zlepšení klimatu třídy v 5. ročníku), na rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence
rizikového chování, pokračoval v orientaci na zdravý životní styl (tvoření informativních
nástěnek). Dále jsme zprostředkovali program týkající se rizikového chování na internetu a
tradicí byla prevence proti užívání tabákových výrobků (vytvoření protikuřáckého řetězu). Při
tvorbě protikuřáckého řetězu jsme zjistili, že téměř 50 % žáků má již zkušenost s tabákovými
výrobky.

3. Cíle MPP pro školní rok 2021/2022
Vzhledem k druhé vlně pandemie jsme v předešlém školním roce nezvládli uskutečnit
všechny plánované preventivní programy a besedy. Proto preventivní program zaměříme
především na body z MPP pro školní rok 2020/2021. Ve školním roce 2020/2021 jsme však
zpozorovali několik bodů, na které je třeba se zaměřit:
•

Prevence v užívání a experimentování s návykovými látkami

•

Zlepšení sociálních vztahů ve třídních kolektivech

•

Omezení agresivního chování mezi žáky

•

Netolismus a patologické hráčství

•

Rizikové chování na internetu

3.1.
•

Dlouhodobé cíle:
Spolupráce pedagogických pracovníků, školského poradenského pracoviště a dalších
organizací, které se podílí na prevenci a využívání volného času

•

Spolupráce školy s rodiči žáků

•

Vzdělávání učitelů v oblasti prevence a inkluzivního vzdělávání

•

Posilování zodpovědnosti žáků za jejich rozhodnutí, prohlubovat povědomí žáků o
rizikových jevech

•

Podpora zdravého životního stylu

•

Posilovat zdravé sebevědomí, umět se prosadit v kolektivu, umět řešit konflikty
nenásilnou formou

3.2.
•

Krátkodobé cíle
Zajištění prezentace MPP na webových stránkách školy

•

Seznámení nových žáků školy se školním metodikem prevence

•

Zajištění školení pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování

•

Řešení aktuálních problémů v oblasti rizikového chování

•

Vypracování informačních tabulí a nástěnek k tématům prevence na škole

•

Zajištění besed, seminářů, konzultací, kurzů pro žáky

4. Soubor aktivit pro jednotlivé cílové skupiny
4.1.
•

Pedagogičtí pracovníci
Školení a další akreditované kurzy pro školního metodika prevence, výchovného
poradce a další učitele k problematice zdravého životního stylu, komunikace, řešení
šikany a závislostí atd.

•

Samostudium s využití metodických materiálů, odborné literatury, tisku, internetu apod.

•

Zařazování vhodných témat z oblasti prevence v rámci vyučování ve všech vyučovacích
předmětech, zvláště pak ve výchově k občanství a zdraví, zařazování otázek prevence
do třídnických hodin

4.2.

Rodiče

•

Pravidelné informace o problémech s žákem

•

Seznámení s MPP prostřednictvím třídních učitelů na rodičovských schůzkách,

•

Metodická pomoc rodičům při řešení rizikového projevu chování

•

Informace rodičům i žákům o způsobu řešení přestupků, seznámení s výchovnými
opatřeními za porušení školního řádu

•

4.3.

Spolupráce s rodiči při realizaci aktivit ovlivňujících postoje žáků a jejich zdraví

Žáci

Tematické bloky a preventivní programy
•

Adaptační program 6. ročníku (školní metodička prevence)

•

Dopravní výchova (třídní učitelky, 4.-5. ročník; PČR – por. Ing. Bc. Miroslav Měchura,
MBA, LL.M., 1.-2. ročník)

•

Přednáška: Šikana (PČR – por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M., 3.-4. ročník)

•

Přednáška: Bezpečně na internetu (PČR – por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA,
LL.M., 4. ročník)

•

Přednáška: Kyberšikana (PČR – por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M., 5.-7.
ročník)

•

Přednáška: Drogová problematika (PČR – por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA,
LL.M., 8. ročník)

•

Přednáška: Trestní odpovědnost (PČR – por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M.,
9. ročník)

•

Preventivní program VZPoura úrazům (1.-6. ročník letos i 7. ročník, hendikepovaní
pracovníci VZP ČR)

•

Vzdělávací program Tonda Obal (celá škola)

•

Preventivní program Zdravá pětka (celá škola)

•

Přednáška Mezi námi děvčaty – Čas proměn – POZASTAVENO (7. ročník)

•

Návštěva ÚP Břeclav (třídní učitelé, 9. ročník)

•

Preventivní program Proč říct NE cigaretám (Monika Klusáková, 7. ročník)

•

Protikuřácký řetěz (školní metodička prevence, celá škola)

Další aktivity pořádané ZŠ Kobylí:
•

Oslavy světově i republikově významných dnů (Den Downova syndromu, Světový den
porozumění autismu...)

•

Sběr pomerančové kůry, sběr šípků,

•

Návštěvy divadla, zápis do 1. třídy, fyzikální a chemické pokusy, exkurze do Vídně,
taktické cvičení s hasiči

•

Florbalový turnaj, lyžařský výcvikový kurz, plavání, turnaj ve vybíjené, sportovní
olympiáda pro 1. stupeň, sportovní den pro 2. stupeň

•

Výlety třídy

•

Aktivity školní družiny

Volnočasové aktivity:
•

Nabídka zájmových kroužků ve škole ve školním roce 2021/2022 jsou: náboženství,
tvoření, vaření, sport pro všechny, sboreček, basket, človíček v přírodě, fotografický,
slovohrátky, psaní všemi deseti, florbal, hudební/pěvecký, discgolf, turistický,
společenské hry, hravá čeština

•

TJ Sokol Kobylí, TJ Orel Kobylí

•

ZUŠ Velké Pavlovice

•

Discgolfové hřiště v areálu lesoparku Studýnky

•

Školní hřiště přístupné pro veřejnost

•

Workoutové hřiště (od 15 let)

5. Závěr
Minimální preventivní program vychází z požadavků a potřeb pedagogů, které
předkládají školnímu metodikovi prevence během školního roku, dále jsou podklady pro tvorbu
MPP získávány na pravidelných schůzkách školního poradenského pracoviště. Školní
metodička prevence minimální preventivní program podrobně projednává s ředitelem školy.
MPP je taktéž reakcí na aktuální potřeby žáků a klimatu školy. MPP může být během roku
upravován a doplňován dle potřeb učitelů i žáků.

Orientační plán práce školního metodika prevence
Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace
Školní rok 2021/2022

Metodik prevence: Michaela Černá
Konzultační hodiny: dle domluvy, v kabinetě asistentek pedagoga
Kontakt: mcerna@zskobyli.cz
II. Standardní činnosti školního metodika prevence (Vyhláška č. 72/2005 Sb.)
II.I. Metodické a koordinační činnosti
1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního
preventivního programu školy.
2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví,
závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a
xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a
dalších projevů rizikového chování.
3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového
chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového
chování.
4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového
chování.
5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálněvztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich
vzdělávání.
6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků
do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je
prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.
7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci
problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a
s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými
pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné
péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných
poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o
ochraně osobních údajů.

10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního
metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.
II.II. Informační činnosti
1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o
nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence
pedagogickým pracovníkům školy.
2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a
zkušeností.
3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence
rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče,
poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů
sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center
krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.
4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným
zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.
5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných
preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů
prevence.
II.III. Poradenské činnosti
1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování
poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče
odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností
rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně
rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a
koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a
specializovanými školskými zařízeními.
Další činnosti školního metodika prevence
Spolupráce se zákonnými zástupci dítěte
1) Podávání pravidelných informací o aktivitách školy a o aktivitě žáka ve školním prostředí
prostřednictvím rodičovských schůzek, internetové žákovské knížky, webových stránek
školy nebo e-mail.
2) Informační, poradenská i metodická pomoc zákonným zástupcům při prevenci i řešení
rizikového projevu chování dítěte.

3) Spolupráce se zákonnými zástupci při realizaci preventivních aktivit ovlivňujících postoje
žáků a jejich zdraví.

ORIENTAČNÍ ČASOVĚ TEMATICKÝ PLÁN
Září
•
•
•
•
•
•

•

Tvorba Minimálního preventivního programu školy na školní rok 2021/2022
Vypracování plánu práce ŠMP
Vytvoření informační nástěnky pro žáky s problematikou rizikového chování u dětí
a mládeže, seznámení se se schránkou důvěry a se školním metodikem prevence
Zajištění adaptačního kurzu pro 6. ročník
Den offline (21. září)
Téma měsíce: ŠKOLNÍ ŠIKANOVÁNÍ, KRIZOVÉ SITUACE SPOJENÉ S
OHROŽENÍM NÁSILÍM VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ, KTERÉ PŘICHÁZÍ Z
VNĚJŠÍHO I VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ
Zaměření se na spoluutváření bezpečného prostředí školy, tvorba informativních
nástěnek – jak rozpoznat šikanu a agresi, a co dělat při jejím vzniku

Říjen
•
•
•

Konzultace s pedagogy a rodiči
Téma měsíce: PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY, SEBEPOŠKOZOVÁNÍ
Vytvoření informační tabule s přestavením linky Anabell (http://www.anabell.cz/) a
linky bezpečí (https://www.linkabezpeci.cz/), zaměření se na duševní zdraví a
psychohygienu dětí, zdravý životní styl

Listopad
•
•
•
•
•
•

Konzultace s pedagogy a rodiči
Dotazníkové šetření „Klima třídy“
Program pro stmelení kolektivu 5. ročník
Téma měsíce: VANDALISMUS, ZÁŠKOLÁCTVÍ, KRÁDEŽE
Beseda Policie ČR – Trestní odpovědnost mladistvých (8. ročník), Policejní pohádky
(1. ročník)
Vánoční tvoření v ŠD

Prosinec
•
•
•
•
•

Konzultace s pedagogy a rodiči
Téma měsíce: SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE, DOMÁCÍ NÁSILÍ
Informační tabule „co dělat, když...“ – Centrum Locika (www.centrumlocika.cz)
Schodokoledování (1. stupeň)
Návštěva Úřadu práce Břeclav

Leden
•
•

•
•

Konzultace s pedagogy a rodiči
Kontrola učebních plánů, zda jsou zahrnuta témata dle Metodického doporučení k
primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve škole a školských
zařízeních
Téma měsíce: RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ (zodpovědnost, antikoncepce,
plánované rodičovství, pohlavní nemoci, sexting, kybergrooming,)
Predátoři v kyberprostoru – projekce dokumentu V síti (www.e-bezpeci.cz), rizikové
chování na internetu – seriál #martyisdead

Únor
•
•
•
•
•
•

Konzultace s pedagogy a rodiči
Téma měsíce: KYBERŠIKANA, NETOLISMUS
Zaměření se na rizika pohybování se v kyberprostoru (#martyisdead, desatero
bezpečného internetu)
Mezinárodní den bezpečnějšího internetu (termín bude upřesněn)
Chemické a fyzikální pokusy od 8. a 9. ročníků pro ZŠ Brumovice, Bořetice, Vrbice a
Kobylí
Lyžařský výcvikový kurz (4.– 5., 7. – 9.ročník)

Březen
•
•
•

•
•
•

Konzultace s pedagogy a rodiči
Den učitelů (28. března)
Téma měsíce: HOMOFOBIE, EXTREMISMUS, RASISMUS, XENOFOBIE,
ANTISEMITISMUS,
NOVÁ
NÁBOŽENSKÁ
HNUTÍ,
PŘÍSLUŠNOST
K SUBKULTURÁM
Multikulturní výchova a kulturní globalizace jako obohacení pro všechny
Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace (21. března)
Světový den Downova syndromu (21. března) – Ponožkový den

Duben
•
•
•
•
•
•

Konzultace s pedagogy a rodiči
Téma měsíce: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOPRAVĚ
VZPoura úrazům – preventivní program pro školy
Den Země (22. dubna)
Není nám TO jedno (enviromentální výchova, recyklace, ochrana životního prostředí)
– vytvoření informativní nástěnky, celoškolní program Tonda Obal
Zápis do 1. třídy

Květen
•
•

Konzultace s pedagogy a rodiči
Téma měsíce: TABÁK

•
•
•
•

Světový den bez tabáku (31. května)
Protikuřácký řetězec – prevence kouření, škodlivost e-cigaret, (www.nekuratka.cz)
„Proč říci NE cigaretám?“ – preventivní program pro školy
Exkurze Vídeň (7. – 9. ročník)

Červen
•
•
•
•
•
•
•

Konzultace s pedagogy a rodiči
Zhodnocení plnění MPP
Téma měsíce: NÁVYKOVÉ LÁTKY, ALKOHOL, HAZARDNÍ HRANÍ
Mezinárodní den boje proti drogám (26. června)
Sportovní olympiáda 1. stupně
Sportovní den 2. stupně
Výlety tříd

Další plánované aktivity:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kyberšikana (beseda – Mgr. Helena Adamusová)
Čas proměn – přednáška o dospívání (7. ročník – dívky, MP Education, s. r. o.)
Návštěva expozic místního muzea
Návštěva divadla
Sběr pomerančové kůry a sběr šípků
Florbalový turnaj žáků
Plavecký výcvik
Turnaj ve vybíjené
Taneční odpoledne
Noc ve školní družině
Taktické cvičení s hasiči
Dopravní výchova

Program proti šikanování (školní rok 2021/2022)
Úvod
•

Tento program vychází z metodického pokynu č. j. 24 246/2008-6 a metodického
doporučení
k primární prevenci č. j. 21291/2010-28. Škola jej zpracovává jako nedílnou součást
preventivního programu.

Charakteristika šikany
•

Šikana je opakované týrání, zotročování, ponižování nebo omezování jedince nebo
skupiny jiným jedincem nebo skupinou prostřednictvím agrese či manipulace.

Šikanu vymezují tyto rysy:
a) záměrnost jednání
b) nepoměr sil mezi agresorem a obětí (fyzická síla, početní převaha agresorů, psychická
převaha nad méně odolným jedincem)
c) samoúčelnost agrese (šikanujícímu nejde primárně o dosažení konkrétního cíle, sama agrese
je původním a hlavním cílem šikany, protože je nejmarkantnějším stvrzením převahy útočníka,
proto mu poskytuje nezastupitelné uspokojení)
d) její opakování
Přímé a nepřímé projevy šikany
a) Nepřímé (varovné) znaky šikany:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády.
Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními.
Při přestávkách vyhledává blízkost učitelů.
Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený.
Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči.
Stává se uzavřeným.
Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje.
Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené.
Zašpiněný nebo poškozený oděv.
Stále postrádá nějaké své věci.
Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy.
Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy.
Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole.
Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit.

b) Přímé znaky šikanování:
•
•
•
•

Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé
žerty na jeho účet.
Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným,
nebo pohrdavým tónem.
Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil.
Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skutečnost, že se jim podřizuje.
Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich.
Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné,
že je oběť neoplácí.
Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout. Rodiče by si
měli všímat těchto příznaků šikanování
Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.
Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.
Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.
Nechuť jít ráno do školy (zvlášť když dříve mělo školu rádo). Dítě odkládá odchod z
domova, případně je na něm možno i pozorovat strach.
Ztráta chuti k jídlu.
Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí
dovoz či odvoz autem.
Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).
Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. „Nechte mě!“
Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.
Dítě doma bývá smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad.
Zmínky o možné sebevraždě.
Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (např. opakovaně říká, že je
ztratilo), případně doma krade peníze.
Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná
projevuje i zlobu vůči rodičům.
Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat
doma.
Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem
apod.).
Dítě se vyhýbá docházce do školy.
Dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku.

Legislativní rámec
Šikana bývá nejčastěji postihována podle ustanovení trestního zákona, a to jako:
•
•
•
•
•
•
•

trestný čin omezování osobní svobody
trestný čin vydírání
trestný čin vzbuzení důvodné obavy
trestný čin loupeže
trestný čin ublížení na zdraví
trestný čin poškozování cizí věci
trestný čin znásilnění či pohlavního zneužívání

•

K tomu, aby pachatel byl postižen, musí být starší 15 let (15-18 let mladiství). K trestní
odpovědnosti mladších 15 let nedochází, neznamená to však, že nemohou být postiženi
jinak, případně mohou být postiženi rodiče. Nezletilý pachatel může být postižen
nařízením ústavní výchovy, může nad ním být stanoven dohled.

Preventivní strategie
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Metodik prevence seznámí na počátku roku všechny pedagogické a nepedagogické
pracovníky školy s tímto programem
Pedagogičtí pracovníci seznámí s tímto programem žáky a jejich zákonné zástupce
Pedagogičtí pracovníci se snaží navodit úzkou spolupráci s žáky i rodiči a jasně vymezit
možnosti oznamovat i zárodky šikanování
Všichni pracovníci školy budují pozitivní atmosféru ve škole – vzájemně se slušně
zdravíme, umíme poprosit, poděkovat, nemluvíme, když mluví někdo jiný…
Tvoříme spolupracující prostředí mezi pedagogy a žáky – budujeme respektující vztah,
nasloucháme žákům, důvěřujeme jim, nezesměšňujeme je před třídou, více chválíme, než
trestáme
Jednotný přístup všech pedagogů (nepomlouváme ve třídě svého kolegu, dodržujeme
dohodnutá pravidla, nepřehlížíme, co nemá být přehlíženo)
Při dozoru důsledně zaměřujeme svou pozornost na riziková místa ve škole (toalety,
šatna, schodiště…)
Pedagogičtí pracovníci se více orientují na žáky slabé, handicapované, se sociálními
nevýhodami, osobními zvláštnostmi, outsidery ve třídě s cílem zlepšit jejich pozici ve
třídě
Nabízíme možnosti mimoškolních aktivit
6. ročníky absolvují vždy na počátku roku adaptační kurz
Častěji zařazujeme do výuky metody práce podporující spolupráci mezi dětmi (skupinové
práce, projekty…)
Metodik prevence umístí na svou nástěnku kontakty na instituce, které se touto
problematikou zabývají
Spolupracujeme s PPP v Břeclavi, Policií ČR a organizacemi, které působí v oblasti
primární prevence
Pedagogičtí pracovníci využívají možnost půjčit si od metodika prevence odbornou
literaturu a jiné pomůcky vhodnou pro prevenci šikany
Hodnocení preventivní strategie bude zpravidla dvakrát ročně hodnoceno na provozních
poradách

Krizový plán řešení šikany (školní rok 2021/2022)
Situace, které škola zvládne řešit sama:
1. Pokud mají pracovníci školy, rodiče či žáci podezření na šikanu neprodleně toto své
podezření sdělí metodikovi prevence.
2. Třídní učitel s metodikem prevence zahájí šetření:
a) rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi
b) nalezení vhodných svědků
c) individuální, případně konfrontační rozhovor se svědky
d) zajištění ochrany obětem
e) individuální rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi
3. Metodik prevence průběh šetření zapisuje a zápisy archivuje. V případě, že metodik
prevence nemůže být přítomen šetření, zapisuje výpovědi třídní učitel. Zápisy pak předá
metodikovi prevence.
4. Metodik prevence informuje průběžně ředitele o průběhu šetření.
5. Ředitel školy informuje dle závažnosti přestupku zákonného zástupce o průběhu šetření.
6. O výsledcích šetření a preventivních opatřeních je rodič (oběti i agresora) informován
ředitelem školy za přítomnosti metodika prevence a třídního učitele.
7. Třídní učitel navrhuje následná výchovná opatření pro potrestání agresorů (NTU, DTU, ŘD,
snížený stupeň z chování, převedení do jiné třídy).
8. Třídní učitel, metodik prevence a výchovný poradce spolupracují při tvorbě intervenčního
programu pro třídu, kde byla prokázána šikana.
9. Metodik prevence informuje všechny učitele, kteří ve třídě učí o intervenčních postupech.
10. Metodik prevence dále sleduje různými metodami (rozhovor s třídním učitelem, se žáky,
s učiteli, kteří ve třídě učí, s rodiči…) situaci ve třídě.
Situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku:
1. Naplní-li výsledky šetření šikany skutkovou podstatu trestného činu (loupež, omezování
osobní svobody, vydírání, vzbuzení důvodné obavy, ublížení na zdraví, poškozování cizí
věci, znásilnění či pohlavní zneužívání) informuje metodik prevence ředitele školy o této
skutečnosti.
2. Ředitel oznámí tuto skutečnost Policii ČR, orgánu sociálně-právní ochrany dětí a rodičům.
3. Následná výchovná opatření řeší ředitel školy v koordinaci s výše jmenovanými orgány.
S tímto krizovým plánem budou seznámeni:
a) všichni vyučující a pracovníci školy
b) žáci školy na začátku školního roku
c) rodiče a zákonní zástupci vždy na první třídní schůzce nového školního roku
Krizový plán bude umístěn na webových stránkách školy.

Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, příspěvková organizace, Bří. Mrštíků 2131/30,
690 02 Břeclav
Tel.fax: 519373996, 519322139, e-mail: pppbreclav@mybox.cz,
helena.adamusova@pppbreclav.cz

r.2021/2022

Kontakty na krizová, poradenská a preventivní zařízení
„Vždycky Ti někdo pomůže“
Ped.- psych. poradna Břeclav –
ředitelka
Administrativní pracovnice

Mgr. Vladimíra
Houšťová
Pí. Terezie Kubíková
Pí. Lucie Hrdinová

Ped. - psych. poradna Břeclav
Mgr. Helena
ZŘ., metodik prevence SPJ
Adamusová
Městský úřad Břeclav, vedoucí
Ing. Jana Matušinová
Odd. Sociálně právní ochrany dětí a
služeb (OSPOD)

603 873 593

pppbreclav@mybox.cz

519 373 996 web.: www.pppbreclav.cz
519 322 139
helena.adamusova@pppbrec

601 376 343 lav.cz

519 311 411 jana.matusinova@breclav.eu

Městský úřad Břeclav
Úsek poskytování peněžitých a
věcných dávek občanům společ.
nepřizpůsobivým (OSPOD)

Mgr. Blanka Gavendová 519 311 390 blanka.gavendova@breclav.
Bc. Alena Vajbarová
Mgr. Jana Vajbarová
Bc. Romana Mauričová

519 311 274
519 311 207
519 311 265

K – centrum drogové závislosti
Břeclav – vedoucí centra

Bc. Hany Hajduchová

Preventista policie Břeclav

por. Ing. Bc. Miroslav
Měchura, MBA, LL.M.
Obvod- p. Kocourek

775 950 094
602 567 757
739 389 137
731 428 358
724 188 879 miroslav.mechura@pcr.cz

Policie ČR Břeclav, Nár. hrdinů
č.15
Policie ČR Břeclav, komisař
Mě Policie Břeclav – velitel
městské policie
Manažer prevence kriminality

Por. Bc. Tomáš
Komenda
Ing. Bc. Stanislav
Hrdlička
Lenka Rigo
Michaela Remiášová

Poradna pro rodinu manželství a PhDr. Trávníček
mezilidské vztahy (drogové
závislosti) – psycholog
Psycholog u nemocnice
Psycholog – poliklinika

Mgr. Martina
Kopečková
Mgr. Loubalová

Poliklinika Břeclav – dětský
psychiatr

MUDr. Dagmar
Stehlíková Po, Út. Čt.

eu
alena.vajbarova@breclav.eu
jana.vajbarova@breclav.eu
romana.mauricova@breclav.
eu
hana.hajduchova@breclav.c
harita.cz
kacko@breclav.charita.cz

974 632 111 krbv@mvcr.cz
bv.oop.breclav.podatelna@p
cr.cz
739 408 246 tomas.komenda@pcr.cz

519 324 560 stanislav.hrdlicka@breclav.e
u
734 789 390 lenka.rigo@breclav.eu
518 398 818 michaela.remiasova@
737 447 378 breclav.eu
731 428 218 Pondělí a středa – Břeclav –
17. listopad
Úterý – Pohořelice
Čtvrtek – Mikulov

519 315 282
519 303 209
519 303 315

Probační a mediační služba ČR
středisko Břeclav Vedoucí
střediska:
Pro mládež:
PRAH – Terénní tým Břeclavsko
Vedoucí TT Břeclavsko
Duševní zdraví
PPP Břeclav – pobočka
Hustopeče
psycholog
spec. pedagog.
soc. pracovnice
MěÚ Hustopeče – odd. Sociální
prevence

Policie ČR – obvod. odd.
Hustopeče
Husova 3

Mě Policie Hustopeče

MUDr. Monika
Kratinová
Mgr. Jan Adamus

733 788 971 jadamus@pms.justice.cz

Mgr. Petra Straková

778 468 493 pstrakova@pms.justice.cz

Mgr. Eva Musilová

778 468 491 emusilova@pms.justice.cz
734 850 545 breclavsko@prah-brno.cz
731 441 382 sabina.kanova@prah-

Mgr. Sabina Kaňová

brno.cz

Mgr. Jana Hašková
Mgr. Zuzana Saparová
Mgr. Marie Jelínková
Pí. Zuzana Havránková
Vedoucí odd.
PhDr. Tomáš Laz Dis.
Antonie Koblihová,DiS
JUDr. Zuzana
Frybertová
Mgr. Kozielková Lenka
Bc. Irena Michálková
Bc. Ivona Blažková
Bc. Barbora Smejkalová

518 389 122

518 389 121
519 441 029 socialni@hustopece-city.cz
519 441 024
722 566 407
519 441 018
519 441 022
702 204 706

koblihova.socialni@hustop
ece-city.cz
fribertova.socialni@husto
pece-city.cz
ivona.blazkova@hustopece.

728 536 534 cz
702 204 707

601 576 084
974 632 743 bv.oop.hustopece.sekret@
602 426 014 pcr.cz

Vedoucí odd.
nadpor. Mgr. Otáhal
Jiří
Zást. vedoucího Nadpor. 974 632 741
Bc. Patrície Novotná
724 846 705
nadpor. Hájek Vladimír
Novák Robert
727 888 396 novak@hustopece.cz

policie@hustopece.cz

Modrá linka důvěry pro děti a
mládež Brno
Linka bezpečí pro děti a mládež
Na účet volaného
Státní zastupitelství

Od 9.00 hod.- 21 hod.

Koordinátor prevence SPJ a
protidrog. JMK
Pracovní skupina prevence
kriminality v JMK

Mgr. Lenka Možná

541 658 310 mozna.lenka@kr-

Mgr. Pavla Tichá

jihomoravsky.cz
541 658 302 TICHA.PAVLA@krjihomoravsky.cz

Děti, mládež a studenti
do 26 let

608 902 410
731 197 477
116 111
519 361 451 podatelna@osz.brv.justice.c
519 361 466 z
posta@osz.brv.justice.cz

Psychiatrická nemocnice
MUDr. Irena
573 314 352 sedlarikovai@pnkm.cz
v Kroměříži Havlíčkova 1265,767 Sedlaříková – primářka 573 314 342
40 Kroměříž (dět. psychiatrie)

FN Bohunice – sexuológ

MUDr. Pavel Theiner
Ph.D.
IQ ROMA
Mgr. Kateřina
vedoucí
Suchomelová
Bc. Anna Zímová
Bc. Michaela
www.iqrs.cz
Bochníčková
Alena Gronzíková
Helena Famfrlová
Romana Vařáková
Marie Paštrnáková
Středisko výchovné péče Brno – vedoucí SVP, speciální
Pisárky, 603 69, Kamenomlýnská pedagožka
2
Mgr. Ilona Skotálková
Mgr. Zdeněk Janáček
Mgr. Marie Sponarová
Mgr. Eduard
Kurdiovský

Diagnostický ústav a středisko
Ředitel – Mgr. Martin
výchovné péče, Brno, Veslařská
Holý
246 (DÚ a SVP) Veslařská 246,
PSČ 637 00 BRNO
vedoucí ambulantního pracoviště Ambulantní služby
Vedoucí SVP:
Středisko výchovné péče
Bc. Ivana Lesová,
Veslařská 252, 637 00 Brno
sociální pracovnice
Středisko výchovné péče
Masarykovo náměstí 396/5
695 01 Hodonín
(budova s balkonem a žlutou
fasádou)
Výchovný ústav, dětský domov se
školou, středisko výchovné péče,
střední škola a základní škola,
Moravský Krumlov
Nádražní 698, Moravský
Krumlov, 672 01 – https://svp-mkzn.webnode.cz/kontakt/
Střediska výchovné péče:
Moravský Krumlov – ŠANCE
Znojmo – LABYRINT,
Obroková 7
Acet + Royal Rangers

532 232 064
532 232 094
519 324 849
777 363 186
731 151 372
774 224 509
730 899 233
777 478 919
777 453 548
775 989 826

katka.suchomelova@iqrs.cz
breclav@iqrs.cz
anna.zimova@iqrs.cz
michaela.bochnickova@iqrs
.cz
alena.gronzikova@iqrs.cz
helena.famfrlova@iqrs.cz
romana.varakova@iqrs.cz
marie.pastrnakova@iqrs.cz
info@svp-ddu-brno.cz

skotalkova@svp-ddubrno.cz
778 404 598 sponarova@svp-ddu778 404 597 brno.cz
778 404 596 kurdiovsky@svp-ddubrno.cz
http://www.svp-ddubrno.cz/kontakt/
542 518 502 dum.veslarska@bm.orgman.
725 038 131 cz
ambulance@dum-brno.cz
web: www.dum-brno.cz;

773 481 326
722 930 411 svpbrno@svpbrno.cz
778 759 388
info@svphodonin.cz

Mgr. Jan Košíček

731654207

Mgr. Pavel Psota
PhDr. Hana Schlesinger 778703250

vudds@seznam.cz
svpmk@seznam.cz

svpznojmo@seznam.cz

778 705 135

Petr Helešic

731 463 940 petrhelesic@seznam.cz
www.royalrangers.cz

Další kontakty:
www.sananim.cz/dis
www.drogovaporadna.cz
mailto:drak@sananim.cz
Drogové informační centrum SANANIM, Novovysočanská 604a, 190 00 Praha 9, tel.:
284825817
Sdružení Podané ruce, Centrum Prevence, Hapalova 22, 621 00 Brno, tel.: 549 211 278, 604
913 817, e-mail: prevcentrum@podaneruce.cz
www.extc.cz
www.mvcr.cz sekce „Občanům“ podsekce „Prevence Kriminality“
www.kr-jihomoravsky.cz
www.jmskoly.cz sekce „Prevence“
www.msmt.cz sekce „Prevence“
http://prevence-info.cz – informace MŠMT
www.nekurte.cz
www.dokurte.cz
www.teenchallenge.cz, ředitel střediska Tira – Vojta Kozulík- tel. 558 348 242, mobil: 724
081 676, (pomáhá závislým lidem)
Organizace, která dělá besedy pro děvčata o nebezpečí výjezdů do ciziny. Tel. 222 721219,
pí. Skřivánková, e-mail: klara@trada.cz
Acet ČR – preventivní přednášky na školách na téma „Drogy“,“ Sex“,“ Aids“ a „vztahy“ –
zástupce pro okres Břeclav – Petr Helešic, J. Fučíka 59, Břeclav –Poštorná 691 41, Mo: 731
463 940, e-mail: petrhelesic@ seznam.cz
SPONDEA, Krizové centrum pro děti a mládež (s nepřetržitým provozem) – centrum pro
týrané, zneužívané a ohrožené děti
Krizová linka: 541 235 511, Mo: 608 118 088, e-mail: krizovapomoc@spondea.cz
Preventivní přednášky: spondea@spondea.cz
Mgr. Černá Iva – www.dobronauti.cz – preventivní programy 3-5 tř.
Sdružení linka bezpečí, telefon 266 727 976,
e-mail: Denisa Buřvalová - d.burvalova@linkabezpeci.cz
Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, PPP Brno
Sládkova 45, 613 00 Brno, vedoucí PhDr. Lenka Skácelová
e-mail: pppsladkova@volny.cz
tel: 54805260802, 548 529 330
Kontakty na Mordou linku jsou:
Telefon: 549 241 010
Mobil: 608 902 410
Skype: modralinka
Internetová poradna: helpmodralinka.cz
Pracovní doba: od 9.00 do 21.00 hod.

•
•

Národní centrum bezpečného internetu: www.bezpecne-online.cz
Poruchy příjmu potravin – ANABELL 848 200 210,
webovky: http: //www.anabell.cz

•
•
•

Na portálu www.idealni.cz se dozvíte vše o mentální bulimii a mentální anorexii
Informace ke kouření: www.nekurte.cz
Informace k drogám: http://www.odrogach.cz
http://www.drogy.net
www.drogy-info.cz
www.adiktologie.cz

•

Lektorky Etických dílen pro JMK, www.etickedilny.cz
Ing. Eliška Krmelová, eliska.krmelova@etickedilny.cz
Mgr. Viktória Zemanová, viki.zemanova@etickedilny.cz

•

Společnost MP Education nejen sexuální výchova pro 3-9 tř. – www.mpedu.cz,
objednávky 777 649 900, info@mpedu.cz

•

Sexuální výchova- tel. 603 213 838 - zlin@poradnaprozeny.eu
www.poradnazlin.webnode.cz
pan Rajman – dramatizace knihy Radka Johna Memento
- Cesta do pekel (téma AIDS, HIV) - http://www.rajcha.cz/
Společně proti AIDS, Miroslav Zajdák, tel 724 266 833
besedy@spolecneprotiaids.cz
Hudbou proti drogám – Jiří Klemsa 606 210327, webové stránky:
shudbouprotidrogam.cz
PMVIA s.r.o – Mgr. Martin Menšík – Extremismus – preventivní programy 602209639; mendik@pmvia.eu; www.pmvia.eu
lanové centrum na Valtické: http://www.hajenkabreclav.cz/

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Zdravá Pětka – www.zdrava5.cz - zdravá výživa pro MŠ a ZŠ
Najdi svou cestu – Miriam Arianna – manažerka projektu e-mail:
najdisvoucestu@gmail.com , tel. +420 723 290 067 – spíš druhý stupeň, SŠ
Prevence rizikového chování – www.zachranny-kruh.cz
www.svetzachranaru.cz
První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny – Hapalova 22, Brno,
Řečkovice
Terapeutické centrum elysium – 541227704
Šárka Licehammerová 608 313 715
608 248 995
e-mail: gambling@podaneruce.cz
skype: gambling_brno
nově spuštěné národní stránky pro snížení rizik hazardního hraní
https://www.hazardni-hrani.cz/
„Nicholas Winton – Síla Lidskosti“ – 5-9 tř. - www.wintonfilm.com – velmi dobré
ohlasy

•
•
•
•

Zdeněk Tulis 603 447 495, tulis.azt@gmail.com
Bezpečný internet na škole – www.KPBI.cz
CZ.NIC – kyberšikana – p. Martin Kožíšek
https://knihy.nic.cz –kniha od Jana Koloucha „CyberCrime“ (je k dispozici
elektronická verze)
Adaptační koordinátor do škol pro cizince - https://cizinci.npi.cz/adaptacnikoordinatori/

ČASOPISY:
• (Ne)Bezpečná škola pro učitele, žáky, rodiče a veřejnost.
Časopis vydává Mgr. Veselá Michaela - www.spolecnekbezpeci.cz/buletin Vychází 5 x ročně – 900,- Kč.
• Prevence
Objednávka předplatného: info@send.cz
Vychází 10x ročně – 900,- Kč.
• Třídní učitel a vedení třídy
Objednávka předplatného: send@send.cz
Vychází 4x ročně – 980,- Kč.

