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1. ÚVOD 
 

Naše škola se prezentuje mottem „Škola všestranného rozvoje“, které vypovídá nejen o různorodém složení žáků, ale 

především o hlavním cíli školního vzdělávacího programu - všestranném rozvoji jejich osobnosti. Snahou všech 

pedagogů školy je žáky vzdělávat a vychovávat tak, aby se dokázali bez větších problémů zapojit do praktického života. 

Žáci by měli být vybaveni základními vědomostmi a teoretickými znalostmi, jež jim umožní pokračovat na různých 

typech středních škol, ale také dovednostmi, které jim pomohou orientovat se ve společnosti. Přáli bychom si, aby 

z našich žáků vyrostli lidé tolerantní, se zdravým sebevědomím, se smyslem pro spravedlnost, mající pochopení pro 

ostatní, schopni spolupracovat a pomáhat, lidé s jasným postojem vůči jakýmkoliv projevům agresivity, netolerance a 

dalším negativním jevům, s nimiž se mohou v životě setkat. 

Školní preventivní program je jedním ze základních směrů vedoucích k tomuto cíli. Měl by napomáhat k vytváření 

pozitivního a klidného klimatu školy, a tak vytvářet podmínky pro úspěšnou školní práci. K jeho úspěšné realizaci je 

ovšem nezbytná spolupráce a otevřená komunikace mezi všemi pedagogy školy, žáky a rodiči. Nejdůležitější a 

nezastupitelnou úlohu v naplňování ŠPP mají třídní učitelé. Program je určen pro žáky 1. – 9. ročníku. 

ŠPP vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a 

školských zařízeních, č. j. 21291/2010 - 28, ve znění pozdějších úprav. Vychází také z Národní strategie primární 

prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027. 

Při řešení výchovných problémů se pedagogové školy řídí Školní řádem (platným od 1. 9. 2021). Od 1.9. 2022 nabývá 

v platnost dodatek č.1 školního řádu, který upravuje pravidla používání mobilních telefonů ve škole. 

 

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

Základní škola Aloise Štěpánka, Dolany je úplná vesnická škola s devíti postupnými ročníky. ZŠ tvoří hlavní budova s 

půdní nástavbou nad pravým křídlem objektu. Zde se také nachází třídy 2. - 9. ročníku. Půdní výstavbu obývají třídy 

III.B a II.A. a je zde umístěna také školní knihovna a prostorný kabinet pro vyučující prvního stupně, asistentky 

pedagoga a vychovatelky. V těchto třídách v odpoledních hodinách probíhají družinové aktivity. Třídy I. A, I. B využívají 

prostory 1. patra ZUŠ (budova pošty).  Od letošního školního roku se snažíme vrátit k původnímu stěhování tříd do 

odborných učeben, jelikož již není nutné dodržovat striktní epidemiologická opatření, kvůli onemocnění covid-19. Již 

druhý školní rok mají všichni žáci od 2. ročníku svou šatní skříňku a musí si hlídat své klíče. Škola je vybavena 

tělocvičnou, která se nachází ve třetím patře, a dvěma počítačovými učebnami. Školní tělocvičnu tvoří velký a malý sál. 

Na podzim 2020 byla realizována její celková rekonstrukce a modernizace, je vybavena dokonce horolezeckou stěnou. 

Stavební úprava tak umožňuje paralelní výuku TV dvou tříd. Škola bojuje nejen s nedostatkem pracovního prostoru 

pro žáky, ale i pro pedagogy školy. Ve 2. patře hlavní budovy se nachází malá sborovna a většina kabinetů je obsazena 

čtyřmi pedagogy. V přízemí je umístěn kabinet výchovného poradce, ve 2. patře kabinet školní psycholožky. V loňských 

letech bylo nutné zajistit zvláštní rozvrh odchodu tříd na obědy, aby byla respektována daná hygienická opatření, kvůli 

onemocnění Covid-19. V letošním roce  se vracíme zpět do běžného režimu a třídy budou chodit na obědy vždy až po 

skončení poslední vyučovací hodiny. V únoru 2022 začala válka na Ukrajině a do okolí Dolan migrovaly ukrajinské 

rodiny. Naši školu začalo navštěvovat 24 ukrajinských žáků. Byla přijata paní učitelka Šindlerová pro výuku českého 

jazyka pro ukrajinské žáky. 

Škola má dobrou dopravní dostupnost, vyučování je přizpůsobeno dojíždějícím žákům. Je spádovou školou pro žáky 

z obcí Dolany, Tovéř, Véska, Pohořany, Bělkovice - Lašťany, popř. dojíždějí žáci ze Samotíšek. V tomto školním roce na 
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1. stupni jsou třídy v jednotlivých ročnících paralelní, na 2. stupni 6., 7., 8. a 9. ročník tvoří třídy A, B, C. Školu navštěvuje 

celkem 468 žáků , 1. stupeň 204 žáků , 2. stupeň – 264 žáci (údaj k 1. 9. 202)2 rozdělených věkově do 22 tříd. 

 

Současný stav 

 počet tříd počet žáků počet ped. pracovníků - TU 

1. stupeň 10 204 10  

2. stupeň 12 264 12   

Celkem 22 468 
(1 v cizině) 

22 + 7 (nejsou TU) + 2 (ředitel 
školy, zástupce řed.) 

Z celkového počtu žáků je 18 žáků z Ukrajiny. 

Ve škole pracuje celkem 10 asistentů pedagoga, (na 1. stupni dvě asistentky, na 2. stupni osm asistentek). Jedna 

asistentka zároveň vyučuje v 8. C český jazyk. Školní družina má čtyři oddělení, je určena dětem 1.-3. ročníku. Ve školní 

družině jsou čtyři vychovatelky. Jedna pracovnice má svůj úvazek rozdělen mezi družinu a učitelství zeměpisu na 2. 

stupni.  

 

 

2.1. MAPOVÁNÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

Po celý školní rok probíhalo průběžně setkávání a spolupráce členů ŠPP (výchovný poradce, metodik prevence, 

speciální pedagog, školní psycholožka) s vedením školy. 

Během prvního pololetí školního roku 2021 – 2022 byly realizovány dotazníky Klima třídy v několika třídách. Tyto 

dotazníky pomáhají TU zmapovat současnou situaci mezi žáky v jednotlivých třídách. Dotazníky třídním učitelům 

rovněž pomáhají  vyhodnotit případné negativní chování jednotlivých žáků, pomáhají k ujasnění vztahové situace ve 

třídním kolektivu.  Objevovaly se kázeňské problémy menšího rázu – napomenutí třídního učitele, které řešily většinou 

sami TU. Závažnější kázeňské problémy byly řešeny ve spolupráci s výchovným poradcem nebo metodikem prevence 

a projednány byly s ředitelem školy na setkání ŠPP.  

TU byli v přípravné týdnu znovu informováni o rozsahu činnosti každého člena ŠPP a bylo jim vysvětleno, jak 

postupovat při řešení kázeňského problému se žákem, popř. kdy vyhledat pomoc členů ŠPP.  Potíže méně závažného 

charakteru s žáky řeší třídní učitelé, metodik prevence nebo výchovný poradce jsou o situaci informováni buď přímo 

třídním učitelem, nebo zhlédnutím zápisu  (viz TH a evidence řešených problémů – TU e-sborovna). Závažnější 

problémy se žáky řeší metodik prevence, výchovný poradce, popř. vedení školy.  Dle závažnosti konkrétního případu 

pedagogové využívají Krizové plány (viz. Příloha č. 1 ŠPP). 

 

2.2. INFORMAČNÍ ZDROJE 

a/ vnitřní 

Publikace: 
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Veškerá literatura, časopisy, videotéka, propagační materiály pro potřeby metodika prevence, výchovného poradce a 

ostatní pedagogy je uložena v kabinetě ČJ, VP a v učitelské knihovně. Další publikace jsou uloženy na školním serveru 

v elektronické podobě. 

Literatura: 

Prevence rizikového chování dětí a mládeže - monografie 

Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky 

Metodika vedení třídnických hodin - učební texty 

Třídnické hodiny –-Michal Dubec 

Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky - Stanislav Bendl 

Dítě v síti - D. Dočkal, J. Muller, A. Harris, L. Heger a kol. 

Hry pomáhají s problémy - Zd. Šimanovský, V. Mertin 

Prevence rizikového chování dětí a mládeže aneb Jak prožít šťastné dětství - interaktivní učebnice 

Časopis: 

Prevence (v tištěné podobě je uložen u ŠMP) 

Videotéka: 

Řekni drogám ne 

Štěstí přeje připraveným 

Pomůcky: 

Emoční a inspirační karty (Cesta k sobě, Cesta životem) 

Webové stránky obsahují důležité kontakty, informace pro žáky a rodiče, dokumentaci možnou ke stažení. Webové 

stránky jsou pravidelně aktualizovány. 

Nástěnka metodika prevence zachycuje nejdůležitější školní telefonní kontakty - vedení školy, VP, ŠMP, speciální 

pedagoga a psychologa školy.  Je umístěna ve 2. patře - v současné době s informacemi o zdravém životním stylu, 

nebezpečí užívání alkoholu a kouření 

Schránka důvěry je pravidelně kontrolována metodikem prevence, který vede záznamy o dotazech a řešení. Schránka 

je umístěna v přízemí budovy. Na webových stránkách školy je umístěna elektronická schránka důvěry. 

Školní rozhlas slouží k informovanosti žáků, pedagogů o aktuálních událostech.  

Školní časopis (Letem školním světem) vydávají žáci pod vedením Mgr. Ester Hejtmánkové, kde informují o novinkách 

a dění ve škole. Časopis je k dispozici v tištěné podobě nebo na webových stránkách školy. 

Žákovský parlament zasedá 1x měsíčně, je zastoupený žáky 3. – 9. tříd (každá třída má dva zástupce). Jednání se 

účastní ředitel školy. Prostřednictvím tohoto orgánu mají žáci možnost sdělit vedení školy myšlenky, nápady a 

připomínky k dění ve škole. Veškeré zápisy z jednání jsou možné k nahlédnutí na webových stránkách školy.  
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Třídnické hodiny probíhají ve všech třídách 1. a 2. stupně 1x za čtrnáct dnů v rámci jedné vyučovací hodiny, čas konání, 

její obsah, využité aktivity zapisují třídní učitelé do tabulek (e -sborovna složka TU - Třídnické hodiny).  Rovněž do 

záznamů z třídnických hodin třídní učitel uvede, jaké problémy se žáky, žákem řešil a jakým způsobem, popř. připíše 

udělený kázeňský postih.  Metodik prevence dopisuje realizované preventivní programy a průběžně sleduje záznamy 

třídních učitelů, popř. zápisy dále využívá při řešení kázeňských problémů. 

Třídní učitelé se v třídnických hodinách se zaměří především na práci se vztahy mezi žáky, na rozvoj sociálních a 

osobnostních dovedností žáků, využívají třídních aktivit směřujících k upevňování třídních kolektivů. K inspiraci pro 

tyto hodiny mohou učitelé využít materiálů ŠMP - Třídnické hodiny - metodiky (viz složka G/ŠPP, TU - e- sborovna TH - 

materiály k třídním aktivitám), materiálů tištěných ve sborovně nebo uložených u školního metodika prevence. 

Kontakty na školní poradenské pracoviště a vedení školy 

 
Ředitel školy 

 
Mgr. Petr Pirliomov 

 

 
p.pirliomov@zsdolany.cz 

585 151 742 
607 592 284 

 
Zástupce ředitele 

 

 
Mgr. Jana Horáková 

j. 
horakova@dolany.cz 

 
585 151 751 

Výchovný poradce  
Mgr. Martin Gazdík 

 

 
m.gazdik@zsdolany.cz 

 
585 151 756 

Školní metodik prevence    
Mgr. Silvie Endlicherová 

 

 
s.endlicherova@zsdolany.cz 

 

 
585 151 745 

Školní psycholog  
Mgr. Magdaléna Hebelková 

 

 
m.hebelkova@zsdolany.cz 

 
608 885 964 

 
Speciální pedagog 

 
Mgr. Romana Tomášková 

 
r.tomaskova@zsdolany.cz 

 
585 151 752 

 

 

Konzultace VP:  pondělí - 7:30 - 8:15, nebo dle domluvy 

Čtvrtek – 13:30 – 14:30 

Konzultační hodiny ŠMP: čtvrtek 13:45 – 14:30, nebo dle domluvy 

Konzultační hodiny ŠP:  Úterý – 8:30 – 12:30 

středa   - 8:30 – 13:30 

                                           čtvrtek - 8:30 – 15:00 

                                           pátek   - 8:30 – 12:00  

Konzultace pro pedagogy - ŠPP: pátek – 8:25 - 9:10, dle domluvy 

b/ vnější 

Naše škola se opírá o následující vnější zdroje: 

mailto:m.gazdik@zsdolany.cz
mailto:s.endlicherova@zsdolany.cz
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- webové stránky:www.msmt.cz ,www. prevence-info.cz, www. odrogach.cz, ppp- olomouc.cz, www. ssp-ol.cz, www. 

proskoly.cz 

- přehled vzdělávacích programů: Vzdělávací agentura Descartes, Vzdělávací středisko Schola servis, akreditované 

kurzy Tvořivá škola, Národní institut pro další vzdělávání - Olomouc, dále dle nabídky, která přichází elektronicky na 

školu 

-  Setkání TU a ostatních vyučujících se členy ŠPP - 26. 8. 2021 (uč. 69) - představení práce každého člena, informace 

o možnostech podpory a pomoci TU, žákům, rodičům  

- DVPP – Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů, říjen 2022 – duben 2024, 

NPI Brno, S. Endlicherová 

            - XI. Krajská konference PPPRCH – Možnosti primární prevence při rozvíjení pozitivního sebepojetí u dětí - 

metodik prevence S. Endlicherová, psycholožka školy  M. Hebelková - 16. 9. 2022 PDF UP Olomouc  

              

 

3. BEZPEČNÁ ŠKOLA 

 

3.1. ŠKOLNÍ ŘÁD 

Obsahuje práva a povinnosti žáků, pedagogických pracovníků, zákonných zástupců, pravidla pro hodnocení žáků, 

vnitřní režim školy, pravidla pro zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami.  Ve Školním řádě 

jsou také stanovena pravidla udělování výchovných opatření a kázeňských postihů. Školní řád a pravidla pro 

hodnocení žáků jsou umístěna k nahlédnutí na webových stránkách školy:  www.zsdolany.cz/skolní-rad/ Školní řád je 

doplněn o Dodatek č. 1 - Hygienická opatření a organizační pravidla pro ZŠ a ŠD. 

 

3.2. KRIZOVÉ PLÁNY ŠKOLY 

Krizové plány školy obsahují jasné a závazné postupy, které vyžadují okamžité řešení při výskytu rizikového chování 

žáků.  Jednotlivé krizové plány  - viz. Příloha č. 1. 

 

3.3. RIZIKOVÁ MÍSTA 

Vnitřní prostory školy: šatny umístěné ve sklepním prostoru, šatny 1.stupně v přízemí, prostor šaten v půdní nástavbě, 

školní jídelna, WC (v přízemí, v 1. a 2. patře, v nástavbě, nad tělocvičnou), prostor s nápojovým automatem a 

automatem na svačiny - 1. patro, přízemí - vstupní hala, spojovací chodby vedoucí do budovy, kde se nacházejí třídy 

1.stupně, šatny před tělocvičnou. Jednotlivá riziková místa jsou v rámci prevence zajištěna pedagogickým dozorem. 

 

Vnější prostory: části obce, kde se žáci pohybují při čekání na odpolední vyučování. Žáci mají možnost před odpolední 

výukou využít volnou třídu (učebna č. 38, ), kde je také zajištěn pedagogický dozor. 

 

4. CÍLE ŠPP 

http://www.msmt.cz/
http://www.zsdolany.cz/skolní-rad/
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Dlouhodobé cíle: 

1. Utváření zdravých vztahů mezi žáky založených na vzájemné spolupráci, toleranci, zodpovědnosti za své 

jednání – upevňování v rámci třídnických hodin, prostřednictvím vyučovacích hodin, školních výletů, 

adaptačního kurzu, lyžařského kurzu, projektových dnů. 

2. Rozvíjet pozitivní klima školy - vytvářet pozitivní vztahy mezi žáky a pedagogy, podporovat slušné chování a 

jednání, individuální rozvoj žáků, důvěru, respekt, komunikaci. 

3. Informovanost, komunikace - kvalitní vedení třídních schůzek, konzultací, zapojení rodičů do sledovanosti 

webových stránek. 

4. Nadále pokračovat v soustavném vzdělávání pedagogů - po odborné stránce, která má souvislost s aprobací, 

taktéž v oboru pedagogiky a psychologie. 

 

Krátkodobé cíle: 

1. Vést žáky důsledně k dodržování pravidel ŠŘ v souvislosti s jejich adaptací na školní režim a změnami v oblasti 

používání mobilních telefonů ve škole 

2. Důsledné dodržování změn v používání mobilních telefonů ve škole (viz. Dodatek č. 1 Školního řádu základní 

školy  

3. Pokračovat v mapování třídních kolektivů - využití dotazníku Klima třídy  + Dotazník psycholožky školy (zajistí   

TU).   

4. Pokračovat ve spolupráci všech pedagogů se školní psycholožkou - návštěva tříd v TH, socializační aktivity v    

3., 6., 7. ročnících, individuální práce se žákem.   

5. Zdokonalovat evaluaci ŠPP (spolupráce členů, pravidelné schůzky v pátek 2. vyučovací hodinu). 

6. Důsledné vykonávání dozorů vzhledem k celkové naplněnosti školy a vzhledem hygienickým opatřením. 

7. Pokračovat v TH ve vedení žáků k základům slušného a bezpečného chování (např. využít formu dramatizace). 

 

5. ZAMĚŘENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE 

5.1. ŽÁCI 

V průběhu roku se zaměříme na:  

1. Prevenci virtuálních drog – netolismus, kyberšikana 
- uvědomit si nebezpečí internetu v případě neuváženého zveřejňování osobních údajů 
- chránit si své soukromí 
- vysvětlit nebezpečí nadměrného užívání virtuálních drog z hlediska zdravotního, sociálního,     
  psychického 
- podporovat počítačové hry s kladným obsahem /zaměřené na vědomosti, paměť, postřeh,   
  soustředění, řešení problémů …/ 
- posilovat v žácích potřebu stanovení limitů pro užívání virtuality 
- podporovat sportovní a zájmové aktivity žáků 
 
 
 
2. Prevenci drogových závislostí – tabakismus, alkoholismus 
- dostatečně informovat žáky o nebezpečnosti užívání drog, včetně tabáku, alkoholu, nikotinových sáčcích a 
elektronických cigaret 
- předcházet závislosti na návykových látkách, a tak následujícím zdravotním problémům 
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- vést žáky k pravidelnému sportování a zájmovým aktivitám 
- spolupracovat s rodiči – třídní schůzky, konzultace dle dohody 
 
 
 3. Prevenci šikany a rozvíjení mezilidských vztahů 
- pozorovat vzájemné chování a jednání žáků mezi sebou  
- diskutovat s žáky o třídní atmosféře a pomoci jim řešit případné problémy 
- využít vztahových dotazníků ke zmapování situace ve třídě 
- využívat skupinového vyučování 
- zařazovat žáky s nižší sociální adaptabilitou do skupinového vyučování (skupiny tvoří učitel) 
- vést žáky ke vzájemné spolupráci a pomoci sobě i vyučujícím při uskutečňování projektů školy 
- vést žáky k pomoci slabším spolužákům /vysvětlení učiva, půjčení sešitů k dopsání, fyzická pomoc atd./ 
- využívat organizačních schopností žáků při třídních či školních akcích 
 

 
4. Prevenci záškoláctví 
- pravidelné kontrolování omluvené nepřítomnosti žáka v žákovské knížce (Příloha k elektronické ŽK). 
- důsledně trvat na omlouvání absence žáka rodiči do tří dnů / viz Školní řád/ 
- kontaktovat rodiče žáka /telefonicky, prostřednictví žákovské knížky/ 
- konzultovat situaci s rodiči - vysvětlit rodičům důsledky bezdůvodného omlouvání žáků 
- v případě nutnosti vyžadovat potvrzení nepřítomnosti lékařem 
- dodržovat postup při omlouvání: 1-2denní absence - TU, od 3 dnů - ŘŠ. 
 
5. Prevenci kriminality 
- vysvětlit a popsat základní projevy kriminality 
- vysvětlit průběh trestního činu, přestupku / co předchází, proč se stal, potrestání …/  
- vysvětlit základní ustanovení Trestního zákoníku, Školního řádu 
- upevňovat základní pravidla společenského chování /pozdravem počínaje a vztahem   
   k majetku jiných konče/ 
- vést žáky znát svá práva ve společnosti 
- být žákům vzorem v chování a jednání 
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SPECIFICKÁ PREVENCE    
 

Téma Třída Termín 

Příběhy pana Tydýta 
 

I. A, B 5. října 

Trestní odpovědnost  
 K.M.F.C. 

IX. A, B, C 5. října 

Outsider, aneb jak z toho ven (D 
centrum) 

VII. A, B, C listopad 

Holky z Venuše, kluci z Marzu 
(MP Education) 

VIII. A, B, C 30. listopadu 

Dospívání, aneb život plný změn 
(MP Education) 

VI. ročníky (dívky) Leden 2023 

Na startu mužnosti (MP 
Education) 

VI. Ročníky (chlapci) Leden 2023 

Drogy kolem nás – beseda 
s Celní správou 

VII. ročníky únor 2022 

Kyberšikana 
 

V. A, B leden - únor 

Dobronauti IV. A, VI. ročníky Říjen - leden 

Parťáci V. ročníky Celoroční projekt 

Prsa, koule (Loono) IX. A, B, C Květen 2023 

 
 
 

 
NESPECIFICKÁ PREVENCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Téma Třída Termín 

Adaptační pobyt Radíkov VI. A 
VI. B 
VI. C 

           10. – 11.10. 2022 
26. – 27.9. 2022 

11. – 12.10. 2022 

Dopravní výchova  - hřiště DDM 
Šternberk 
(praktická část) 

IV. A, B Květen – červen 2022 

Dopravní výchova – hřiště DDM 
Šternberk 
(teoretická část) 

IV. A, B 3.10. 2022 
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Zařazení témat primární prevence do výuky /ŠVP/ 

Ročník Předmět
  

Témata Časový plán 

1. ČaS -škola a její okolí, bezpečná cesta do školy, riziková místa 
- osobní bezpečí, krizové situace, vhodná místa pro hru 
-pracovní návyky a chování ve škole a mimo školu  
- péče o zdraví, osobní hygiena 

 
 

školní rok 

2. ČaS - cesta do školy, riziková místa 
- dopravní značky, předcházení rizikových situací 
- linky tísňového volání 
- příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace 
-rodina 
- práce a volný čas 
-denní režim 
- nemoc a úraz, hygiena a čistota 

 
 
 
 

školní rok 

3. ČaS - péče o zdraví,  
- osobní bezpečí - šikana, týrání, sexuální a jiná zneužívání, 
brutalita a jiné formy násilí v médiích 
- přivolání první pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví 
- integrovaný záchranný systém 

 
 

školní rok 

4. ČaS - rizikové chování, předcházení konfliktům 
- ohleduplnost, zvládání vlastní emocionality 
- dopravní značky, bezpečná jízda 
- PP - drobné úrazy a poranění 
- osobní  - intimní a duševní hygiena 

 
 

školní rok 

 EV - dramatizace různých životních situací, ztvárnění příběhů 
s výchovnou tématikou 

školní rok 
 

5. ČaS -pravidla třídy, pozitivní hodnocení druhých, akceptace 
druhého, asertivní    
  chování, schopnost spolupráce, mezilidské vztahy 
- nemoci, ochrana před infekcemi přenosnými krví 
- návykové látky 
- mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená, ochrana, 
evakuace 
- péče o zdraví, zdravý životní styl 
- základy sexuální výchovy 
- rodina, kamarádi, osobní bezpečí 
- zvládání vlastní emocionality 
- rizikové situace a jejich zvládání, předcházení konfliktům 

 
 
 
 
 
 

školní rok 

1. - 5. TV - význam pohybu pro zdraví                                                                                                         
- zásady fair play jednání a chování 
- pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny při sportování 
- posilování volních vlastností a upevňování sociálních vztahů 
v kolektivu 

 
 

 školní rok 

5. I - zásady hygieny práce s počítačem školní rok 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Na 1. stupni jsou jednotlivá témata probírána především 

v rámci předmětů Člověk a svět. Primární prevence je 
v kompetenci především třídních učitelů. 
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Ročník 

 
Předmět 

Témata  
Časový plán 

6. - 9. ČJ, AJ, NJ, FJ - zařazování textů s tématikou rizikového chování, rozbor 
- klást důraz na komunikaci - komunikační žánry 
- rozvíjet práci ve skupinách 
- rozvíjení mezilidských vztahů - naslouchání druhým, vyjádření 
svého názoru, kontakt s mluvčím, ohleduplnost  

školní rok 

6. - 7. DV - sociálně komunikační dovednosti /komunikace s divákem, 
spolupráce, hodnocení, organizace tvůrčí skupinové práce/ 

školní rok 
 

6. VkO Práva a povinnosti žáků – žákovská samospráva 
- společenská pravidla a normy chování 
Lidská setkání  - přirozené  a sociální rozdíly mezi lidmi, 
postavení mužů a žen 
- lidská solidarita a pomoc 
- potřební lidé ve společnosti 

školní rok 

7.  Člověk ve společnosti - zásady lidského soužití, morálka a 
mravnost, sebekontrola, svoboda, dělba práce 
Stát a právo - diskriminace a šikana 

školní rok 
 

8.   Člověk jako jedinec - osobnost a charakter, projevy chování, 
rozdíly v prožívání, sebevýchova, sebehodnocení 
 Stát a právo - trestní postižitelnost /kriminality, drogy/, 
porušování předpisů v silničním provozu, porušování práv 
k duševnímu vlastnictví 

školní rok 
 

9.  Stát a právo -sociální zabezpečení školní rok 
 

8. SVS Základy sociologie - vztahy mezi lidmi 
Hlavní náboženské směry - úloha náboženství v životě člověka a 
společnosti, náboženské sekty 

 
 

 školní rok 

8. PŘ Nácvik PP 
Zdravý životní styl 

 
školní rok 

6. Z Životní prostředí – živelné pohromy     školní rok 

7. - 9.  Regiony světa, obyvatelstvo – respektování etnických, 
kulturních a jiných odlišností /lidské rasy, zvyky, náboženství 
atd./ 

 
školní rok 

6. - 9. TV Význam pohybu pro zdraví 
Zdravotně orientovaná zdatnost 
Průpravná a relaxační cvičení 
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech, PP 
Čestné soupeření - fair play 

 
 
 
 

školní rok 

6. VkZ - vztahy mezi lidmi a formy soužití v komunitě - pravidla soužití, 
rodina, vrstevnická skupina 
- mezilidské vztahy, komunikace a kooperace, empatie, dialog, 
respektování sebe sama i druhých, šikana 
- odpovědnost jedince za své zdraví 
- zdravý způsob života a péče o zdraví  - zdraví, tělesná a 
duševní hygiena 
- rizikové chování  - alkohol, kouření, násilné chování, 
nebezpečný internet, dodržování pravidel bezpečného chování 
 - ochrana člověka za mimořádných událostí - rozdělení 
událostí, signály, PP 

 
 

školní rok 

 
 

 - zdravý způsob života a péče o zdraví -denní režim, otužování, 
výživa a zdraví, poruchy příjmu potravy, ochrana před 
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7. přenosnými a nepřenosnými chorobami /infekční choroby a 
nemoci hromadného výskytu/ 
- rizika ohrožující zdraví a jejich prevence - manipulativní 
reklama, auto -destruktivní závislosti, zneužívání návykových 
látek - drogy 
-osobnostní sociální rozvoj - sebekontrola, sebe organizace, 
zvládání problémových situací, morální rozvoj 
-ochrana člověka za mimořádných událostí - evakuace, 
evakuační zavazadlo 

 
 
 
 

školní rok 

 
8.  

  
- vztahy mezi lidmi a formy soužití -láska, partnerské vztahy, 
manželství, rodičovství 
 - dopad vlastního jednání a chování, psychohygiena   
- prevence před přenosnými chorobami, nákazy přenosné krví, 
sexuálním kontaktem - AIDS, pomoc 
-rizika ohrožující zdraví a jejich prevence  - stres, formy 
individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita, pomoc 
- sexuální dospívání a reprodukční zdraví, antikoncepce, 
promiskuita 
- těhotenství a problémy rodičovství mladistvých, poruchy 
pohlavní identity 

 
 
 
 

školní rok 

6. -9. D - průběžné využívání textů s preventivní tématikou /kultura 
jiných národů, rasismus, příčiny válek …/ 

 
školní rok 

6. - 9. M, F - průběžné zařazování slovních úloh s tématikou prevence školní rok 

   
Na 2. stupni úspěšnost primární prevence závisí na vzájemné 
spolupráci a koordinaci témat vyučujícími. 
 
 
 

 

 

 
5.2. PEDAGOGIČTÍ A NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY 

 
Pedagogové školy jsou se ŠPP seznámeni na pedagogické radě - 13. 9. 2021. ŠPP je uložen v elektronické podobě na e-
sborovně, v tištěné u ŠMP. Na realizaci ŠPP se především podílí třídní učitelé v rámci třídnických hodin, ŠMP, VP, 
psycholog školy. Pokud se vyskytne vážný problém, dle jeho závažnosti k řešení jsou pozváni metodik prevence, 
výchovný poradce, školní psycholog. V této situaci je informováno vedení školy. Všichni pedagogové se podílí na 
realizaci preventivních akcí (projektové dny, soutěže, adaptační kurzy aj.). V rámci většiny školních předmětů je 
zahrnuta problematika rizikového chování. Nepedagogičtí pracovníci v případě podezření na rizikové chování žáků 
informují metodika prevence , výchovného poradce nebo vedení školy,  kteří danou situaci převezmou.  
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5.3. RODIČE 

 
Rodiče jsou seznámeni s ŠPP na prvních třídních schůzkách prostřednictvím třídních učitelů nebo mají  možnost si ŠPP 
prostudovat na webových stránkách školy. Rodiče jsou seznámeni, jakými oblastmi prevence žáci projdou v průběhu 
školního roku, na koho se mohou obrátit o pomoc. V rámci SRPŠ dochází k finanční podpoře žáků při realizaci akcí, 
preventivních programů aj. 
 
 
 
 
6. MONITORING A EVALUACE 
 

Monitoring a evaluace jsou důležité pro stanovení cílů a kontroly jejich plnění pro následující školní rok. Školní metodik 

prevence spolupracuje s třídními učiteli, pedagogy, výchovným poradcem a školní psycholožkou, vedením školy. Pro 

potřeby monitoringu využívá metody pozorování, rozhovory se žáky, třídními učiteli, dotazníková šetření (např. Klima 

třídy), schránku důvěry. Metodik prevence průběžně informuje pedagogy a vedení školy o aktivitách v rámci prevence, 

vede dokumentaci s průběhem a výsledky intervencí. Vede dokumentaci týkající se TH, kontroluje zápisy TU (viz. TH a 

evidence řešených problémů - TU - TH e-sborovna). Vede si deník a zápisy z jednání se zákonnými zástupci žáků, vede 

zápisy o konání a hodnocení programů prevence. Na konci školního roku seznamuje vedení školy a pedagogický sbor 

s evaluací ŠPP. 

 

7. ZÁJMOVÉ ÚTVARY VEDENÉ PEDAGOGY 

 

 Kroužek  Komu je určen  Den    Čas   Vedoucí  

Taneční  4. třídy a 6.A  Čtvrtek  13:45 – 14:30  Mgr. J. Orletová  

Atletika  4 – 7. tř.  Pondělí  16:30 – 18:00  Mgr. I. Dadu  

Keramika  2.A  Pondělí  11:30 – 13:00  Mgr. D. Krylová  

Školní časopis  II.st.  Pondělí  13:30 – 14:00  Mgr. E. Hejtmánková  

Florbal  6 – 8. roč.  Čtvrtek, út-  14:30 – 15:30  Mgr. M. Brázdil  

Keramika  1.A  Úterý  12:00 – 13:00  Mgr. J. Stenchláková  

St. Tenis  II.st.  Středa  13:30 – 15:00  Mgr. P. Provaz  

Vítaní občánků  I.st.  -----    Mgr. J. Hausnerová  

Háčkování  II.st.  Úterý  13:30 – 14:30  Mgr. G. Šťastná  

„Hoď se do klidu“  Všichni  Středa  13:30 – 14:15  Mgr. M. Hebelková  

Erasmus  II.st.   Středa  13:45 – 15:30  Vyučující AJ + P. Pirliomov  

Vaření  II.st.  Středa  13:45 – 15:30  Mgr. P. Pirliomov  



 

14 
 

 

Dále dle pokynů MŠMT budou žákům nabídnuty kroužky doučování pro 1. pololetí škol. roku 2021-22 NPO, které 

vedou pedagogové školy. 

8. ZÁJMOVÉ ÚTVARY VEDENÉ RODIČI NEBO ORGANIZACEMI 
 

Zájmový útvar Třída Lektor Časový plán 

Programování 5. ročník O. Zahradník celoročně 

Judo do škol 1., 2. stupeň pan Švestka celoročně 

Taneční kroužek – Dance 

school 

1. - 2. stupeň P. Pěnkavová  celoročně 

Angličtina pro děti  - Fine 

English 

1. - 3. ročníky Fine English celoročně 

Angličtina pro děti v 

Dolanech 

4. – 9. ročníky Fine English celoročně 

Atletika pro děti 3. – 5. ročníky Atletické přípravky Olomouc: 

Dalibor Hon 

celoročně 

Jezdecký kroužek pro děti 1. – 6. ročníky Stáj S.E.N. Pohořany celoročně 
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Příloha č. 1 
 

KRIZOVÝ PLÁN PŘI NALEZENÍ NELEGÁLNÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY (DROGY) VE ŠKOLE 

1. PP, NpP 

- zabaví nelegální návykovou látku 

- nelegální návykovou látku nesmí testovat 

2. PP, NpP 

- ihned o nálezu informuje: ŠMP – Mgr. S. Endlicherovou 

                                                     VŠ – Mgr. P. Pirliomova (ředitel), Mgr. Janu Horákovou (zástupkyně školy) 

3. VŠ, ZŘŠ 

- nalezenou látku uloží do obálky a popíše (místo nálezu, čas, datum, množství) 

- přelepená obálka musí být opatřena razítkem školy a podpisy zúčastněných 

4. VŠ, ZŘŠ 

- informuje PČR-Olomouc TEL: 974 766 111 

- předá nalezenou látku Policii ČR 

5. Prevence 

- poučení žáků o škodlivosti návykových látek (beseda s odborníkem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP Pedagogický 

pracovník 

NpP Nepedagogický 

pracovník 

ŠMP Školní metodik 

prevence 

VŠ Vedení školy ( ředitel, 

zástupce ) 

PČR Policie ČR 

ZŘŠ Zástupce ředitele 

školy 

TU Třídní učitel 
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KRIZOVÝ PLÁN PŘI NALEZENÍ NELEGÁLNÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY (DROGY) U ŽÁKA 

1. PP 

- zabaví nelegální návykovou látku 

- nelegální návykovou látku nesmí testovat 

2. PP 

- ihned o nálezu informuje: ŠMP –  Mgr. S. Endlicherovou 

                                               VŠ – Mgr. P. Pirliomova (ředitel), Mgr. Janu Horákovou (zástupkyně školy) 

                                               VP – Mgr. Martina Gazdíka 

                                               TU – třídního učitel dané třídy 

3. PP 

- odvede žáka do ředitelny školy  

- společně s žákem zůstává do příchodu ŠMP, ŘŠ, VP, zdravotníka  

4. VŠ, ZŘŠ 

- nalezenou látku uloží do obálky a popíše (místo nálezu, čas, datum, množství) 

- přelepená obálka musí být opatřena razítkem školy a podpisy zúčastněných 

5. ŠMP 

- uskuteční intervenční rozhovor se žákem: 

a) žák schopný rozhovoru (pokud je uživatel) 

- porušuje školní řád, podléhá kázeňskému opatření školy 

        - zjišťujeme: o jakou látku se jedná, kdy ji měl naposledy, zda odevzdal veškeré množství, které měl u  

sebe, kde ji získal, kdo z žáků ví, že nosí návykové látky do školy, zda ví rodiče o návykových látkách 

 

b) žák schopný rozhovoru (pokud je distributor) 

- trestný čin, ihned informovat PČR – Olomouc TEL: 974 766 111 

 

c) žák není schopný rozhovoru  
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- volat záchrannou službu TEL: 155 

- lékaři předat látku 

- informovat rodiče, poskytnou informace o odborné pomoci 

6. VŠ 

- informuje: PČR-Olomouc TEL: 974 766 111, zákonného zástupce, OSPOD Olomouc TEL: 585 562 443 

7. ŠMP 

- provede písemný zápis, vyjádření a podpisy (přítomného pedagoga, ŠMP, VŠ, žáka) 

-  pokud se žák odmítá vyjádřit a podepsat (vše zapsat do zápisu) 

8. ŠMP 

- založí písemný zápis 

9. TU 

- vyvodí kázeňské opatření dle školního řádu 

- sleduje žáka, provede preventivní opatření (poučení a zápis do třídní knihy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP Pedagogický 

pracovník 

NpP Nepedagogický 

pracovník 

ŠMP Školní metodik 

prevence 

VŠ Vedení školy (ředitel, 

zástupce) 

PČR Policie ČR 

ZŘŠ Zástupce ředitele 

školy 

TU Třídní učitel 
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KRIZOVÝ PLÁN PŘI PODEZŘENÍ, JESTLIŽE MÁ ŽÁK U SEBE NÁVYKOVOU LÁTKU (DROGU) 

1. PP 

- ihned o nálezu informuje: ŠMP –  Mgr. S. Endlicherovou 

                                                     VŠ – Mgr. P. Pirliomova (ředitel), Mgr. Janu Horákovou (zástupkyně školy) 

 

2. VŠ 

      - informuje: PČR – Olomouc TEL: 974 766 111, zákonného zástupce 

 

  3.  VŠ, MŠ 

      - kontroluje podezřelého do příjezdu PČR Olomouc 

      - žák musí být neustále pod dohledem, mimo ostatní žáky, osobní prohlídku neprovádíme 

 

    4. Prevence 

          - poučení žáků o škodlivosti návykových látek (beseda s odborníkem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP Pedagogický 

pracovník 

NpP Nepedagogický 

pracovník 

ŠMP Školní metodik 

prevence 

VŠ Vedení školy ( ředitel, 

zástupce ) 

PČR Policie ČR 

ZŘŠ Zástupce ředitele 

školy 

TU Třídní učitel 
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KRIZOVÝ PLÁN PŘI NALEZENÍ ALKOHOLU VE ŠKOLE 

1. PP, NpP 

- nelegální návykovou látku nesmí chutnat 

2. PP, NpP 

- ihned o nálezu informuje: ŠMP – Mgr. S. Endlicherová  

                                               VŠ – Mgr. P. Pirliomova (ředitel), Mgr. Janu Horákovou (zástupkyně školy) 

3. VŠ, ZŘŠ 

- nalezený alkohol uschová a popíše (místo nálezu, čas, datum, množství) 

- provede zápis a opatří podpisy zúčastněných 

4.VŠ, ZŘŠ 

- informuje PČR – Olomouc TEL: 974 766 111 

- předá alkohol Policii ČR 

5. Prevence 

- poučení žáků o škodlivosti alkoholu (beseda s odborníkem nebo ŠMP ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP Pedagogický 

pracovník 

NpP Nepedagogický 

pracovník 

ŠMP Školní metodik 

prevence 

VŠ Vedení školy (ředitel, 

zástupce) 

PČR Policie ČR 

ZŘŠ Zástupce ředitele 

školy 

TU Třídní učitel 
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KRIZOVÝ PLÁN PŘI ZADRŽENÍ ALKOHOLU U ŽÁKA 

1. PP, NpP 

- zabaví žákovi alkohol 

- látku nesmí testovat 

2. PP 

- ihned o nálezu informuje: ŠMP –  Mgr. S. Endlicherovou 

                                               VŠ – Mgr. P. Pirliomova (ředitel), Mgr. Janu Horákovou (zástupkyně školy) 

                                                VP – Mgr. Martina Gazdíka 

                                                TU – třídního učitel dané třídy  

3. PP 

- odvede žáka do ředitelny 

 - společně s žákem zůstává do příchodu ŠMP, ŘŠ, VP, zdravotníka  

 

4. VŠ, ZŘŠ  

- nalezený alkohol zabezpečí (zapsat místo nálezu, čas, datum, množství, druh) 

- zápis opatřit podpisy zúčastněných 

5. ŠMP  

- provede intervenční rozhovor s žákem 

a) žák schopný rozhovoru (pokud je konzument) 

- porušuje školní řád, podléhá kázeňskému opatření školy 

- zjišťujeme: typ alkoholu, kdy jej konzumoval naposledy, zda odevzdal veškeré množství, které měl u 

sebe, kdo z žáků ví, že nosí alkohol do školy, zda ví rodiče o tom, že pije alkohol 

b) žák schopný rozhovoru (pokud je distributor) 

-trestný čin, ihned informovat PČR – Olomouc TEL: 974 766 111 

6.VŠ 

- informovat: PČR – Olomouc TEL: 974 766 111, zákonného zástupce 

- pokud rodiče situaci nechtějí řešit informovat OSPOD Olomouc TEL: 585 562 443 
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7.ŠMP  

- vytvoří písemný zápis s vyjádřením a podpisy PP, ŠMP, VŠ, žáka 

-pokud se žák odmítá vyjádřit a podepsat (vše zapsat do zápisu) 

 

8. ŠMP 

- založí písemný zápis 

 

9. TU 

       - vyvodí kázeňské opatření dle školního řádu 

-sleduje žáka, provede preventivní opatření (poučení a zápis do třídní knihy) 

       - spolupracuje s rodiči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP Pedagogický 

pracovník 

NpP Nepedagogický 

pracovník 

ŠMP Školní metodik 

prevence 

VŠ Vedení školy (ředitel, 

zástupce) 

PČR Policie ČR 

ZŘŠ Zástupce ředitele 

školy 

TU Třídní učitel 
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KRIZOVÝ PLÁN PŘI PODEZŘENÍ, ŽE MÁ ŽÁK ALKOHOL U SEBE 

1. PP, NpP 

- ihned o nálezu informuje: Mgr. S. Endlicherovou 

                                                   VŠ – Mgr. P. Pirliomova (ředitel), Mgr. Janu Horákovou (zástupkyně školy) 

                                                    VP – Mgr. Martina Gazdíka 

2. PP 

     - odvede žáka do ředitelny školy 

- s žákem čeká do příchodu ŠMP, ŘŠ, VP, zdravotníka 

     a) žák, který se přizná, viz KRIZOVÝ PLÁN PŘI ZADRŽENÍ ALKOHOLU U ŽÁKA 

     b) žák, který se nepřizná, viz bod č. 3 

3. VŠ 

     - informovat: PČR – Olomouc TEL: 974 766 111, zákonného zástupce 

4. VŠ, ŠMP 

- kontroluje podezřelého do příjezdu PČR Olomouc 

- žák musí být neustále pod dohledem, mimo ostatní žáky, osobní prohlídku neprovádíme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP Pedagogický 

pracovník 

NpP Nepedagogický 

pracovník 

ŠMP Školní metodik 

prevence 

VŠ Vedení školy (ředitel, 

zástupce) 

PČR Policie ČR 

ZŘŠ Zástupce ředitele 

školy 

TU Třídní učitel 
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KRIZOVÝ PLÁN PŘI ZJIŠTĚNÍ, KDYŽ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍM AREÁLU KOUŘÍ 

1. PP, NpP 

- odebere žákovi zbytek cigaret, tabáku, odevzdá VŠ 

2. PP, NpP 

- ihned o nálezu informuje: ŠMP – Mgr. S. Endlicherovou  

VŠ – Mgr. P. Pirliomova (ředitel), Mgr. Janu Horákovou (zástupkyně školy) 

3. ŠMP  

- pohovor s žákem 

- zjišťujeme: kde k cigaretám, tabáku přišel, informovat o přestupku proti školnímu řádu,  

Vyvodit důsledky, zjistit závislost (druh závislosti, důsledek na zdravotní stav) 

4. VŠ, TU, ŠMP 

- informuje rodiče žáka, informuje o postu školy (sepíše záznam, navrhuje opatření) 

5. Prevence 

- poučení žáků o škodlivosti, zahrnutí prevence do předmětu VkZ, monitorování ve školním prostředí  
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KRIZOVÝ PLÁN PŘI ZJIŠTĚNÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ 

1. PP, NpP 

- ihned informuje:   VŠ – Mgr. P. Pirliomova (ředitel), Mgr. Janu Horákovou (zástupkyně  

školy) 

                                       ŠMP –  Mgr. S. Endlicherovou  

                                     VP – Mgr. Martina Gazdíka 

                                     TU – příslušné třídy 

- postupujeme podle Metodického pokynu MŠMT 10194/2002-14 

2. VŠ, ŠMP  

- provede pohovor se žákem 

a) záškoláctví 

     - informují rodiče o opatřeních, možnostech pomoci PPP, psychologa 

     b) záškoláctví s vědomím rodičů 

PP Pedagogický 

pracovník 

NpP Nepedagogický 

pracovník 

ŠMP Školní metodik 

prevence 

VŠ Vedení školy (ředitel, 

zástupce) 

PČR Policie ČR 

ZŘŠ Zástupce ředitele 

školy 

TU Třídní učitel 
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     - podle množství zameškaných hodin informují: OSPOD Olomouc TEL: 585 562 443, při opakované 

absenci PČR – Olomouc TEL: 974 766 111  

      - do 10-ti hodin (TU, ŠMP doporučeným dopisem pozve rodiče do školy, provede zápis,  

upozorní na postih neomluvené absence) 

      - do 25-ti hodin (výchovná komise s rodiči provede zápis, upozorní na postih neomluvené  

absence, pokud se rodiče nedostaví, viz Metodický pokyn 10194/2002-14) 

      - nad 25 hodin (kontaktovat OSPOD Olomouc TEL: 585 562 443 

    c) záškoláctví v případě klamání rodičů 

- při pohovoru informují zákonného zástupcem o postihu, v rámci opakovaného záškoláctví viz b) 

 

 

 

 

 

  3. Prevence 

- TU poučí  žáky o kázeňských opatřeních      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP Pedagogický 

pracovník 

NpP Nepedagogický 

pracovník 

ŠMP Školní metodik 

prevence 

VŠ Vedení školy (ředitel, 

zástupce) 

PČR Policie ČR 

ZŘŠ Zástupce ředitele 

školy 

TU Třídní učitel 
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KRIZOVÝ PLÁN PŘI ZJIŠTĚNÍ ŠIKANY VE ŠKOLE 

1. PP, NpP 

-ihned informuje:   ŠMP –  Mgr. S. Endlicherovou  

                                  VŠ – Mgr. P. Pirliomova (ředitel), Mgr. Janu Horákovou (zástupkyně školy) 

-  

         2. ŠMP  

- rozhodne, jestli škola šikanu zvládne nebo nezvládne  

    a) škola šikanu zvládne 

- ŠMP povede hovor s žákem 

- u agresora : -  zjistí příčinu jednání, informovat rodiče  

                          - při odmítnutí řešení – výchovná komise, informovat OSPOD Olomouc TEL:  

585 562 443  

                          - při snaze situaci řešit – výchovná komise, hledá formy řešení (př. omluva, usmíření,  
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náhrada škody, poskytne pomoc …)   

- u oběti: - zjistí formu šikany, četnost, proč se šikana děla, poskytne pomoc  

      b) škola šikanu nezvládne 

 - zjistí základní informace pro další řešení (PČR – Olomouc)  

- zjistí informace od svědků 

- izoluje oběť´(zjistí, co se stalo, jak se to stalo, dobu trvání, místo, kdo to dělá, svědky) 

- izoluje agresora (zabrání skupinové výpovědi, zjistí příčinu jednání, oznámí agresorovi další postup) 

- kontaktuje odborníky PPP Olomouc TEL: 585 221 045, 585 224 573, OSPOD Olomouc TEL: 585 562 443 

- kontaktuje rodiče, PČR – Olomouc TEL: 974 766 111, popř. Zdravotnickou záchrannou službu TEL: 155 

 

 

 

 

 

        3. Opatření 

- doporučení diagnostického pobytu, odborníka 

- TU poučí žáky, oznámí závěr šetření šikany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP Pedagogický 

pracovník 

NpP Nepedagogický 

pracovník 

ŠMP Školní metodik 

prevence 

VŠ Vedení školy (ředitel, 

zástupce) 

PČR Policie ČR 

ZŘŠ Zástupce ředitele 

školy 

TU Třídní učitel 
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KRIZOVÝ PLÁN PŘI KYBERŠIKANĚ ŽÁKA VE ŠKOLE 

1. PP, NpP 

-ihned informuje:   ŠMP –  Mgr. S. Endlicherovou  

                      VŠ – Mgr. P. Pirliomova (ředitel), Mgr. Janu Horákovou (zástupkyně školy) 

2. VŠ, ŠMP  

- provede rozhovor, zjistí závažnost situace    

a) kyberšikana ve škole:  - ŠKOLA ZVLÁDE (počáteční kyberšikanu) 

                                          - ŠKOLA NEZVLÁDNE (trestný čin) 
 
- počáteční kyberšikana: -oběť (zajistíme ochranu, důkazy, informujeme rodiče, poskytneme pomoc oběti 
a rodičům, poskytneme kontakt na odborníky) 
 

  - agresor (informujeme rodiče, zajistíme důkazy, podle závažnosti informujeme OSPOD    

    Olomouc TEL: 585 562 443,PČR – Olomouc TEL: 974 766 111, vyžádáme od orgánů konečné    

     řešení a postih) 
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  - trestný čin: - oddělíme agresora od oběti, informuje u obou rodiče, OSPOD Olomouc  

     TEL:585 562 443,PČR – Olomouc TEL: 974 766 111, odborníky na šikanu, zajistíme důkazy,   

    vyžadujeme závěry ze šetření 

b) kyberšikana mimo školu 

- informujeme rodiče agresora i oběti, poskytneme pomoc, v případě závažnosti OSPOD Olomouc TEL: 

585 562 443, vyžádáme závěry z konečného řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Opatření 
 

- škola musí minimalizovat možnost opakování kyberšikany, zavede pravidla při práci na PC  
 
v učebně, preventivně informuje rodiče, vyvodí závěr vůči agresorovi, seznámí žáky s vyřešenou  
 
situací, zajistí besedu s odborníky na kyberšikanu, informuje, kde se žáci mohou obrátit na pomoc 
v případě nebezpečí 
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Příloha č. 2 

KONTAKTY 

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje 

U Sportovní haly 585 221 045, www.ppp-olomouc.cz 
E-mail: ppp@ppp-olomouc.cz 
 

Okresní metodik primární prevence 

PP Pedagogický 

pracovník 

NpP Nepedagogický 

pracovník 

ŠMP Školní metodik 

prevence 

VŠ Vedení školy (ředitel, 

zástupce) 

PČR Policie ČR 

ZŘŠ Zástupce ředitele 

školy 

TU Třídní učitel 

 

http://www.ppp-olomouc.cz/
mailto:ppp@ppp-olomouc.cz
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Mgr. Kateřina Motlová, Mgr. Věra Neusar, tel. 582 800 061, 585 221 045, 770 130 441 

 
Krajský koordinátor primární prevence 

PhDr. Ladislav Spurný 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc  
Telefon: 585 508 545 

E-mail: l.spurny@kr-olomoucky.cz  
 
Magistrát města Olomouce – odbor sociálních věcí 

Mgr. Iva Elznerová 

Odbor sociálních věcí, Oddělení péče o rodinu a děti  
Štursova 1, Kancelář: 1/219, 779 11 Olomouc 
Telefon:  585 562 219, mobil: 724 248 798 
E-mail: iva.elznerova@olomouc.eu 

Kurátor pro mládež - oddělení sociálních služeb 

Mgr. Milan Tihelka 

Telefon: 585 562 209 

E-mail: milantihelka@olomouc.eu 

Vedoucí Oddělení soc. prevence     

Mgr. Květoslav Richter 
Magistrát města Olomouce, Odbor sociálních věcí  
Štursova 1, Kancelář: 1/215 
Telefon: 585 562 215, mobil: +420 606 692 625 
E-mail: kvetoslav.richter@olomouc.eu 

Sociální pracovnice Mgr. Markéta Dejnožková 

Telefon: 585 562 443 

E- mail: marketadejnozková@olomouc.eu 

Středisko sociální prevence Olomouc - Občanské sdružení ONŽ – pomoc pro ženy a dívky 

Mgr. Jana Stejskalová 

Wurmova 7, 779 00 Olomouc 

Telefon 630 460 621, 731 749 783 

E-mail: olomouc@poradnaprozeny.eu 

 

mailto:l.spurny@kr-olomoucky.cz
mailto:iva.elznerova@olomouc.eu
mailto:milantihelka@olomouc.eu
mailto:kvetoslav.richter@olomouc.eu
mailto:olomouc@poradnaprozeny.eu
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Agentura JL – Jiří Lazar 

Klatovská 16, 602 00 Brno 

Telefon: 602 557 858 

E-mail: agenturajl@quick.cz 

 

Městská policie Šternberk 

Mgr. Libor Šamšula 

Telefon:585086276,585012712         

E-mail:samsula@sternberk.cz 

 

Městská policie Olomouc 

Kateřinská 23 Telefon: 585 222 245 (156) 

 

Policie ČR – preventivně informační skupina 

Vladimíra Marková 

tel. 585 209 504 

E-mail:prijem.podani@mp-olomouc 

Telefon: 974 766 207 (p. Štenclová), 974 766 111 (158) 

 

Obvodní oddělení Policie ČR 

Smetanova ul.  814/14, Olomouc 

Telefon: 974 766 711 

Celní správa Olomouc 

pí Lenka Navrátilová (p. Jančík – tel. 724 434 443) 

Telefon: 724 434 429 

 

 

mailto:agenturajl@quick.cz
mailto:samsula@sternberk.cz
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Centrum pro drogově závislé, protialkoholní a toxikologická poradna 

Protialkoholní a toxikologická poradna 

I. P. Pavlova 12, 779 00  Olomouc 

Telefon: 585 854 618, 585 581 111 

 

Sdružení - D Olomouc 

paní Nesvadbová 

Telefon: 733 104 074 

E-mail: programy@sdruzenid.cz 

 

P- centrum Olomouc 

Mgr. Veronika Horáková - vedoucí centra primární prevence 

Bc. Anna Kubíková – preventivní programy 

Lafayettova 9, 779 00 Olomouc 

Telefon: 585 221 983, 739 068 417 

E-mail: info@p-centrum.cz 

 

sdružení K. M. F. C., z. s. 

paní kpt. Ivana Kafková 

Fragnerova 513/4, 779 00 Olomouc 

Telefon: 732 912 964 

E-mail: kmfc@seznam.cz, ikafkova1@seznam.cz 

 

Krajská hygienická stanice 

Wolkerova 6, 779 11 Olomouc 

Telefon: 585 719 111 

mailto:programy@sdruzenid.cz
mailto:info@p-centrum.cz
mailto:kmfc@seznam.cz
mailto:ikafkova1@seznam.cz
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SDH Dolany 

p. David Ochman - velitel 

Telefon: 602 530 707 

E-mail: shddolany@atlas.cz 

 

HZS ČR Olomouc 

Schweitnerova 91, 779 00 Olomouc 

Telefon: 950 770 011 

E-mail: spisovna@olk.izscr.cz 

 

Fakultní nemocnice 

I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc 

Telefon: 588 441 111  

  

Linka bezpečí dětí a mládeže 

Telefon: 800 155 555 (NONSTOP) 

www.linkabezpeci.cz 

 

E-Bezpečí 

pí Klára Hrubá 

Žižkovo nám., Olomouc 

Telefon: 776 322 357 

www.vzdelavani@e-bezpeci.cz 

 

Projekt Seznam se bezpečně 

www.seznamsebezpecne.cz 

mailto:shddolany@atlas.cz
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.seznamsebezpecne.cz/
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Linka důvěry pro děti a mládež 

Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc 

Telefon: 585 414 600 

 

Bílý kruh bezpečí 

Poradna pro oběti trestných činů 

Švermova 1, 779 00 Olomouc 

Telefon: 585 423 857 

 

Intervenční centrum pro pomoc obětem domácího násilí 

Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc 

Telefon: 585 754 141, 777 102 000 

E-mail: intervencnicentrum@ssp-ol.cz 

 

Fond ohrožených dětí Olomouc 

Sokolská 50, 779 00 Olomouc 

Telefon: 585 221 649 

E-mail: fod.olomouc@fod.cz 

 

 

Odkazy na webové stránky 

www.clovekvtisni.cz 

www.odrogach.cz 

www.sananim.cz 

www.prevcentrum.cz 

mailto:intervencnicentrum@ssp-ol.cz
http://www.odrogach.cz/
http://www.sananim.cz/
http://www.prevcentrum.cz/
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www.msmt.cz 

www.mdcr.cz 

www.capld.cz (seznam linek důvěry) 

www.drogy-info.cz 

www.dropin.cz 

www.minimalizacesikany.cz 

www.sikana.cz 

www.nasedite.cz 

www.anabell.cz (poruchy příjmu potravy) 

www.planovanirodiny.cz 

www.drogy-info.cz 

www. kappa-help.cz 

www.minimalizace sikany.cz 

www.linkabezpeci.cz 

www.preventivniaktivity.cz 

ww.prevence-info.cz 

https://www.zivot-bez-zavislosti.cz/  

http://www.msmt.cz/
http://www.dropin.cz/
http://www.drogy-info.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.preventivniaktivity.cz/
https://www.zivot-bez-zavislosti.cz/

