
Přílohy minimálního preventivního programu 

 

1. 

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 
                  

 

Program proti šikanování je součástí programu prevence.Vychází z minimálního 

preventivního programu naší školy a ze získaných zkušeností při řešení projevů šikany. 

Odpovídá právnímu rámci daného předpisy MŠMT , vychází z metodických pokynů Č.j. 

MŠMT 21291/2010-28 a 22294/2013-1.  

 

Charakteristika školy. 

Škola venkovského typu s 120 – 130 žáky, všichni vyučující znají téměř všechny žáky, žáci se 

často setkávají ve svých vrstevnických skupinách i po vyučování. V každém ročníku je jedna 

třída. Chování negativně ovlivňují skupiny sociálně problematických a nepřizpůsobených 

mladistvých v obci. 

 

Analýza současné situace ve škole a prevence šikany 
Za několik poslední let jsme řešili pouze počáteční stadia šikany. Chování žáků se snažíme 

stále sledovat, nemáme problém s anonymitou prostředí. Dle MPP připravujeme programy 

zaměřené na mezilidské vztahy a šikanu jako takovou. Je nutné však žáky těmito aktivitami 

nezahlcovat, ne vždy pak reagují adekvátně. Důležitější se jeví každodenní cílená práce se 

třídou a s jednotlivci. Všichni vyučující jsou zapojeni do školních dozorů, kdy se snažíme 

eliminovat možnost skryté agrese a šikany. V oblasti prevence spolupracujeme s PPP, SVP i 

s dalšími organizacemi. Dlouhodobě spolupracujeme s občanským sdružením Šance pro Tebe 

o.s. z Chrudimi. Jeho lektoři pomáhají s přípravou bloku programů zaměřených na 

preventivní programy pro jednotlivé třídy. Dbáme na návaznost v jednotlivých ročnících, aby 

všichni žáci absolvovaly během druhého stupně ZŠ celý program. Případně využíváme služeb 

dalších odborných lektorů. Třídní učitelé následně pracují se svými třídami po každém 

preventivním bloku následnými aktivitami, kde se zejména zaměřují na podporu zdravých 

vztahů ve třídě. 

 

 
Klasifikace scénářů  pomoci podle cíle léčby, stadia a formy šikanování a jejich zařazení 
do školního programu proti šikanování 

 

(1) Situace, které zvládne škola sama  - článek I a II 
     (a) první pomoc pro obyčejnou počáteční šikanu; 
     (b) celková léčba pro řešení prvních dvou stadií šikanování 
 
(2) Scénáře, kdy potřebuje škola pomoc zvenku – článek III 
     (c) první pomoc pro komplikovanou počáteční šikanu;  
     (d) první pomoc (krizové scénáře) pro obyčejnou pokročilou šikanu; 
     (e) první pomoc (krizové scénáře) pro komplikovanou pokročilou šikanu, patří  
          sem např. výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynčování; 
     (f) celková léčba pro třetí stadium šikanování s běžnou i komplikovanou formou. 

 

 

Obsah programu. 

I. Práce se třídou a s jednotlivci.  



II. Postup při podezření z šikany či při odhalení šikany. 

III. Poplachový plán při výbuchu pokročilé šikany. 

 

 

I. Práce se třídou a s jednotlivci.  

 Vyučující soustavně věnují pozornost dění ve třídách. 

 Všichni vyučující jsou seznámeni s vnější charakteristikou šikanování (včetně 

kyberšikany), jejími projevy i s vymezením odpovědností školy při ochraně dětí před 

šikanou. 

 Všímají si změn chování u dětí, pátrají po příčinách. 

 Vyučující nejsou lhostejni k informacím o vztazích dětí mimo školu, situacím v rodině 

( týrání, nedůstojné hygienické podmínky). 

 Získané informace předávají metodiku prevence a konzultují je s kolegy. 

 Vyučující výchovných předmětů se v případě potřeby věnují vztahovým problémům. 

 Je dobré si uvědomit, že vědomosti jsou důležité, ale v případě potřeby se nebát 

věnovat čas při výuce závažnému aktuálnímu problému, nevyhýbat se mu a dle 

možností ho řešit. 

 Třídní učitelé se v případě potřeby ( nezdravého chování ve třídě, preference 

negativních postojů apod.) ve spolupráci s metodikem prevence pokusí vytvořit 

vhodný ozdravný program, tzv. rámcový třídní program. Ten může obsahovat 

tématicky zaměřené třídní schůzky, program připravený středisky výchovné péče 

apod. 

 Třídní učitelé a metodik prevence také spolupracují s rodiči, seznamují je s problémy 

jejich potomků a společně pátrají po příčinách. 

 Vyučující chápou význam a nezbytnost primární prevence a vycházejí vstříc realizaci 

vhodných programů.  

 

 

 

 

 

II. Postup při podezření z šikany či při odhalení šikany v počátečním stadiu 

 

1.Podezření z šikanování 

 

a) Informovat metodika prevence a příslušného třídního učitele. 

 b) Se svým podezřením seznámit kolegy a zahájit intenzivní sledování agresorů i oběti o 

přestávkách, při odchodu ze školy, v šatně apod. 

c) Sbírat informace, nenápadně vyslechnout spolužáky, rozhovory o přestávce apod. 

d) Získané informace sdělovat postupně metodiku prevence. 

e) Metodik prevence tyto informace utřídí a vyhodnotí, se závěry seznámí ostatní vyučující. 

e) Pokud se podezření potvrdí, pokračovat dle bodu č.2 

f) Pokud nelze podezření jednoznačně prokázat, oběť i agresora dlouhodobě sledovat, dle 

potřeby informovat rodiče, případně zajistit vhodné programy pro práci s vrstevnickou 

skupinou. 

 

2. Prokázaná šikana v počátečním stádiu 

 



Šikanu řeší metodik prevence s třídními učiteli oběti i agresora. Nápomocni jsou dle potřeby i 

ostatní vyučující. Zjišťovací rozhovory vede především metodik prevence, výchovný poradce, 

případně dle situace třídní učitel. 

 

Přímé řešení šikany 

a) Pokud není nutné okamžitě zasáhnout, tak vyučující nejprve informuje metodika prevence 

a ředitele školy a dále postupují společně od bodu c)  

b) Pokud je nutné okamžitě zasáhnout, eliminuje vyučující agresora a obětˇ. Provede zároveň 

i krátký informativní rozhovor s obětí či se svědky dle vhodnosti situace. 

c) Rozhovory s těmi, kteří na šikanu upozornili nebo těmi, kteří jí byli přítomni. 

d) Nalezení dalších svědků a jejich vyslechnutí. 

e) Sběr informací od ostatních učitelů 

e) Rozhovor s obětí šikany. (Pokud byl vyučující přímým svědkem, lze rozhovor realizovat 

hned jako první krok, ale jen krátký a informativní. – viz bod b ) 

f) Zajištění případné nutné ochrany oběti. Dle situace využít různých možností, vhodných pro 

prostředí naší školy a pro danou situaci. Např. zatelefonovat rodičům a žáka jim předat, 

promluvit s kamarády – pomocníky a vhodným způsobem je požádat o ochranu. Informovat 

všechny kolegy a intenzivně dotyčnou obětˇ sledovat. Eliminovat agresora např. opět 

předáním rodičům, zamezením jeho volného pohybu po škole apod.  

g) Rozhovor s agresory, případně jejich vzájemná konfrontace. 

h) Závěrečné vyhodnocení a udělení kázeňských opatření. 

i) Po vyřešení nepovažovat šikanu za ukončenou, dále oběti i agresory dlouhodobě sledovat. 

 

KRIZOVÝ PLÁN PŘI ŘEŠENÍ  ŠIKANY 

 

Řešení zárodečného stádia šikanování, podezření na šikanu 

 

Postup vyšetřujících osob: 

 

a). Najít kolegy (max. 3), kteří budou spolupracovat na šetření (třídní učitel může 

spolupracovat, ale nesmí být hlavní vyšetřovatel) a konfrontovat s nimi svá pozorování. 

b) Oznámit své podezření co nejdříve vedení školy 

c) Vyslechnout postupně více nezaujatých svědků, konfrontovat svědky mezi sebou. Navodit 

atmosféru podpory a povzbuzení, že jejich spolupráce nebude prozrazena a je zajištěna jejich 

bezpečnost. 

 

Vyšetřování: 

Upozornit na provádění zápisu, netlačit, nechat je říct to, co chtějí, mít při vyšetřování třetí 

osobu proti obvinění ze strany rodičů. 

Rozhovor se svědky 

Začít vyšetřování se „zdravým jádrem“, nikdy nezačínat agresory. 

Získat odpovědi na otázky: 

Kdo je obětí, popřípadě kolik je obětí? 

Co se stalo, co tomu předcházelo? 

Kdo je agresorem, kolik je agresorů? Kdo z nich je iniciátor, Kdo aktivní je  účastník 

šikanování? 

Co, kdy (pravidelně o přestávkách, cestou ze školy, náhodně, jen při  určitých okolnostech, při 

převlékání na TV, …), kde (cestou do školy, v šatně, na WC) a jak dělali agresoři obětem? 

Co dělali ti, co nic nedělali? 

Co jsi dělal ty? 



Komu se co stalo? 

Jak dlouho šikana trvá? 

 

d) Spojit se s rodiči případné oběti, konzultovat výskyt nepřímých znaků šikany. Poprosit je 

o pomoc. 

e) Vyslechnout oběť (citlivě, diskrétně, zaručit bezpečí a důvěrnost iformací, nikdy  neřešit 

problém před celou třídou). 

f) Zajistit ochranu oběti šikany. 

g) Pak teprve vyslechnout agresory, konfrontovat agresory mezi sebou, je-li jich víc. 

Nikdy konfrontace obětí a agresorů. 

Rozhovor s agresory 

Agresor se po rozhovoru nesmí vrátit zpět do třídy! 

Zahřívací předkolo: Sednout si proti agresorovi, říct mu to „natvrdo“, chtít vědět, co všechno 

dělal, upozornit na zapisování, potom mlčet! 

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

počkat, až domluví. 

Dialog: doplňující otázky – klást otázky tak, aby se zapletl do vlastních lží, stupňovat citové 

napětí, nabídnout polehčující okolnosti v případě přiznání se, nechat si od něj podepsat zápis. 

Celé zopakovat se všemi agresory. Každého po rozhovoru odvést do jiné místnosti. 

 Konfrontace: všem agresorům naráz oznámit, jak kdo z nich vypovídal – začnou se mezi 

sebou dohadovat, pomlouvat se. 

Vytipovat nejslabší článek, dovést je k přiznání či vzájemnému obviňování. 

Zabránit domluvě pachatelů. 

Zabránit zinscenování křivé výpovědi. 

Dokončit vyšetřování tentýž den. 

 

h) Individuálně pozvat rodiče agresorů. Seznámit je se situací, sdělit jim navrhovaná opatření. 

i) Individuálně pozvat rodiče obětí šikany. Seznámit je se situací, domluvit se na opatřeních. 

j) Rozebrat situaci ve třídě (vynechat citlivé detaily), vysvětlit nebezpečí a důsledky šikany, 

oznámit potrestání viníků, třídu i nadále pozorně sledovat 

k) Pokud se řeší situace pouze odchodem žáka do jiné školy, měl by odejít agresor, 

nikoli oběť. 

 

 

 Následné kroky 

a) Třídní učitel dle závažnosti bude realizovat alespoň jednu třídnickou hodinu zabývající se 

tímto problémem. 

b) Metodik prevence doporučí třídnímu učiteli vhodné formy práce se třídou, případně zajistí 

vhodný program pro práci se třídou od sdružení Archa, Šance pro Tebe, PPP, SVP  apod. 

c) Situace ve třídě bude dlouhodobě sledována, bude vyhodnocen dopad šikany na vztahy v 

celé skupině vrstevníků. 

d) Chování agresorů i obětí bude pravidelně konzultováno s ostatními vyučujícími. 

e) Závěry a vyhodnocení budou vždy předneseny na pedagogické radě 

 

III. Pokročilé stádium šikany, nestandardní šikana nebo tzv. školní lynčování (poplachový 

plán) 

 

a) Zajistit bezprostřední ochranu oběti  (např. odvést dotyčného do knihovny či vhodného 

kabinetu) a rychlý odhad závažnosti a formy šikany. Zastavení skupinového násilí. 



b) Vyhledat bezprostřední pomoc pedagoga na poschodí. Informovat metodika prevence a 

ředitele školy a dořešit ochranu oběti (např. volání lékaře,  telefonicky zajistit předání 

rodičům, pracovníkům OSPOD ). Zabránit domluvě a křivé skupinové výpovědi.  

c) Zavolat  Policii ČR. 

d) Zajistit v co nejkratší době přítomnost vhodných odborných pracovníků pro řešení šikany. 

Jejich seznam je součástí MPP. 

 

Potřebné kontakty: 

OSPOD - 469 657 570, 739 312 149 (p.Šimonková-Ježková). 

Policie ČR v Chrudimi telefon  974 572 111,   974 572 207  

nebo Heřmanově Městci 974 572 711, 469 696 442. 

 
e) Dále provést vyšetřování rozhovorem s obětí a informátory. 

 f) Nalézt nejslabší články nespolupracujících svědků. 

g) Individuální konfrontační rozhovory se svědky a dále podle článku II. 
h) Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory podle článku II. 
i) S pomocí odborných organizací zahájit léčbu a změnu konstelace skupiny. 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 

 

NÁLEZ ALKOHOLU, TABÁKU A  DROGY VE ŠKOLE 
 

Postup  v krizových situacích souvisejících s užíváním návykových látek v budově školy. 

 

 

ALKOHOL 
 

 

I.Konzumace alkoholu ve škole 

 
1. Zabránit v další konzumaci a alkohol odebrat. Pokyny k odebrání viz bod. II.  

2 Zjistit žákův momentální stav a v případě ohrožení zdraví zajistit lékařskou pomoc 

      Mudr. Kadlčíková tel. 469 663 121,  721 362 489       

      Mudr. Dien tel. 469 651 202 

      nemocnice Chrudim 469 653 111   

 3.Vyrozumět zákonného zástupce a vyzvat ho, aby si případně žáka vyzvedl. 

4.Pokud není zákonný zástupce dostupný, vyrozumět v případě nutnosti odbor sociálních věcí 

v Chrudimi tel 469 657 570, 739 312 149 (p.Šimonková-Ježková)  a vyčkat dalších pokynů. 

5.Informovat vedení školy a metodika prevence. 

6.Pokud není ohroženo zdraví, postupovat podle řádu školy. 

 

II..Odebrání alkoholu nalezeného ve škole u žáka 

 
1.Tekutinu zabavit, netestovat, neochutnávat. 

2.O nálezu informovat vedení školy a metodika prevence. 

3. Společně s dalším pracovníkem školy (svědek) sepsat záznam, který obsahuje výpověď      

žáka, kterému byl alkohol odebrán, datum, místo a čas nálezu, jméno žáka a jeho 

podpis.Pokud podpis odmítá či ho není schopen, tato skutečnost se uvede do zápisu.  

4.Vyrozumět rodiče žáka 

5.Pokud je přivolán lékař, zajištěnou tekutinu mu předat. 

 

III.Nález alkoholu ve škole 

 
1.Tekutinu nepodrobovat žádnému testu, neochutnávat. 

2.Informovat ihned vedení školy a metodika prevence. 

3.Nalezenou tekutinu zlikvidovat. 

 

 

TABÁK 

 

I.Přistižení žáka při konzumaci tabákových výrobků ve škole či při školní 

akci. 

 
1.Zabránit v další konzumaci. 

2.Tabákový výrobek mu odebrat. 

3.Informovat zákonného zástupce, vedení školy  a metodika prevence. 



4.V případě opakovaného jednání informovat odbor sociálních věcí v Chrudimi tel 

469 657 570, 739 312 149 (p.Šimonková-Ježková). 

 

 

OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY (OPL) 

 

I.Konzumace OPL ve škole. 

 
1. Žákovi ihned zabránit v další konzumaci a návykovou látku mu odebrat. 

2. Pokud je ohroženo zdraví žáka, zajistit lékařskou pomoc 

      Mudr. Kadlčíková tel. 469 663 121,  721 362 489       

      Mudr. Dien tel. 469 651 202 

      nemocnice Chrudim 469 653 111   

3.Vyrozumět zákonného zástupce a pokud žák není schopen pokračovat ve vyučování či dbát 

pokynů učitele, vyzvat rodiče k vyzvednutí žáka. 

4.Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumět  odbor sociálních věcí  v Chrudimi tel 

469 657 570, 739 312 149 (p.Šimonková-Ježková) a vyčkat dalších pokynů. 

5. Splnit oznamovací povinnost a konzumaci OPL nahlásit odboru sociálních věcí  Chrudim. 

6.Informovat vedení školy a metodika prevence. 

7. Odebranou látku zajistit dle bodu II. 

8.Dále postupovat dle školního řádu. 

 

II. Nález OPL ve škole. 

 
1.Látku nepodrobovat žádnému testu, neochutnávat. 

2.Informovat ihned vedení školy a metodika prevence. 

3. Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vložit látku do obálky, napsat datum, čas, místo 

nálezu. Obálku zalepit, opatřit razítkem školy a podpisem a předat řediteli k úschově do 

trezoru nebo metodikovi prevence k úschově do uzamykatelného plechového boxu v kabinetu 

chemie. 

4.O nálezu vyrozumět Policii ČR v Chrudimi telefon  974 572 111,   974 572 207 nebo 

Heřmanově Městci 974 572 711, 469 696 442. 

 

III. Zadržení OPL u žáka. 

 
1.Látku nepodrobovat žádnému testu, neochutnávat. 
2.Informovat ihned vedení školy a metodika prevence. 

3.Společně s dalším pracovníkem školy (svědek) sepsat záznam, který obsahuje  výpovědˇ 

žáka, datum, místo, čas, jméno žáka a jeho podpis. Pokud žák podepsat odmítá, uvést tuto 

skutečnost do zápisu.  

4.  Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vložit látku do obálky, napsat datum, čas, místo 

nálezu. Obálku zalepit, opatřit razítkem školy a podpisem a předat řediteli k úschově do 

trezoru nebo metodikovi prevence k úschově do uzamykatelného plechového boxu v kabinetu 

chemie. 

5.O nálezu vyrozumět Policii ČR v Chrudimi telefon  974 572 111,   974 572 207 nebo 

Heřmanově Městci 974 572 711, 469 696 442, která provede identifikaci a zajištění podezřelé 

látky. 

6. V případě, že žák, jemuž byla látka zabavena, byl intoxikován, předat zajištěnou látku 

přivolanému lékaři. 



 

 

 

IV.Podezření, že některý z žáků má OPL u sebe 
 

1.Vyrozumět Policii ČR v Chrudimi telefon  974 572 111,   974 572 207 nebo Heřmanově 

Městci 974 572 711, 469 696 442 

2.Podezřelou látku žákovi neodebírat, neprovádět osobní prohlídku, žáka pouze sledovat, 

případně mu zamezit kontaktu s ostatními spolužáky. 

 
 

 

 
 


