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1. Základní údaje 

 

Název organizace: Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž 

 

IČ organizace:  70923329 

 

Adresa: Husova 642  

Kvasice 

768 21 

 

Telefon: 573 358 061 

 

E-mail: kancelar@zskvasice.cz  

 

Kraj: Zlínský kraj 

 

Zřizovatel: Obec Kvasice 

 

Ředitel: Mgr. František Látal, Ph.D. 

 

Výchovný poradce: Mgr. Michaela Dostálová 

 

Metodik prevence: Mgr. Petr Skácel 

 

Údaje o počtu žáků: 

 

  počet tříd počet žáků 

1. ročník 1 25 

2. ročník 1 22 

3. ročník 1 23 

4. ročník 2 34 

5. ročník 1 24 

6. ročník 1 27 

7. ročník 1 25 

8. ročník 1 18 

9. ročník 2 26 

celkem 11 224 
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2. Analýza výchozí situace 

 
ZŠ Kvasice patří mezi úplné základní školy. Jde o základní školu vesnického 

charakteru, kterou navštěvují především žáci z Kvasic a okolních obcí. V tomto regionu 

nenalezneme žádné sociálně vyloučené lokality a ani z hlediska výskytu rizikového chování 

nepatří Kvasice a okolní obce mezi rizikové oblasti.  

 

Ředitelem ZŠ Kvasice je Mgr. František Látal, Ph.D., zřizovatelem je obec Kvasice. 

Spolupráce školy se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni, daří se taktéž spolupracovat 

s MŠ Kvasice a mateřskými školami v okolních obcích. Školu v letošním roce navštěvuje 

224 žáků v celkem 11 třídách.  

 

Školní budova disponuje dostatečnými prostory pro odborné učebny. Pro sportovní 

účely slouží dvě tělocvičny a rozlehlý venkovní areál s hřištěm s umělým povrchem, 

běžeckým oválem, hřištěm pro plážový volejbal a travnatým fotbalovým hřištěm. Ve škole 

jsou zřízena celkem tři oddělení školní družiny určená především pro žáky 1. stupně. Velký 

důraz škola klade také na mimoškolní aktivity. Přímo v budově školy mohou žáci navštěvovat 

kroužky ZUŠ a další zájmové kroužky.  

 

V rámci monitorování výskytu rizikového chování ve škole bylo zjištěno, že se ve 

škole v uplynulých letech nevyskytl žádný prohřešek týkající se užívání návykových látek. 

Naopak mezi aktuální problémy patří špatné vztahy mezi žáky, vyloučení z kolektivu a 

využití elektronických prostředků k psychickému ubližování. V letošním školním roce se tak 

zaměříme především na budování pozitivních vztahů v kolektivu a prevenci kyberšikany. 

 

  



3. Cíle prevence 

 

I. Prevence šikany, kyberšikany, agrese, násilí, vandalismu, rasismu a xenofobie. 

Cíle:  

- předcházet šikaně – jejím projevům, stádiím a formám  

- předcházet projevům rasismu a xenofobie  

- upevňovat obecně uznávané hodnoty a postoje společenského života  

- vyvracet předsudky a pěstovat úctu k životu  

- posilovat a rozvíjet pozitivní vztahy v kolektivu  

- podporovat v žácích jejich přirozenou zvídavost a potřebu poznávat nové  

- zajistit bezpečnost žáků o přestávkách  

- účinně a profesionálně postupovat při rozpoznání šikany v souladu s pokyny MŠMT  

- šířit objektivní, pravdivé informace o extremistických organizacích, nebezpečných 

ideologiích, sektách, náboženstvích, apod.  

  

Ukazatele dosažení cíle:  

- mezi žáky se neprojevují náznaky šikany  

- žáci mají zdravé sebevědomí a pozitivní přístup k okolí a ostatním  

- žáci samostatně myslí a rozhodují se, otevřeně říkají svůj názor, jsou tolerantní  

- žáci mají zájem a potřebu pospolitosti třídy  

- na půdě školy panuje důvěrná a bezpečná atmosféra  

- žáci se zajímají o multikulturní společnost a postoje  

- žáci mají dostatek informací a znají rizika extremistických organizací, ideologií, 

sekt…  

- žáci jsou ochotni řešit své konflikty a nedorozumění dohodou a pod pedagogickým 

vedením najít řešení  

 

II. Prevence záškoláctví 

Cíle:  

-  snížit počet zameškaných hodin  

-  posilovat hodnotu vzdělání  

-  postupovat podle školního řádu a pokynů MŠMT při řešení neomluvené školní 

docházky  

- spolupracovat s jinými subjekty na dodržování povinné školní docházky (oddělení 

sociálně právní ochrany dětí MěÚ Kroměříž, policie ČR)  

 

Ukazatele dosažení cíle:  

- počet zameškaných neomluvených hodin je nízký  

- žáci jeví zájem o výuku a jiné školní aktivity - cítí potřebu vzdělání  

- škola má dobré vztahy s úřady a jinými subjekty  

- škola má vypracovaný plán a postupy, jak řešit neomluvenou docházku  

 

 

 



III. Prevence závislostního chování, užívání návykových látek, netolismu a gamblingu  

Cíle:  

- předcházet užívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku  

- předcházet závislosti na návykových látkách a zdravotním problémům způsobených v 

důsledku konzumace drog  

- oddálit první kontakt s návykovými látkami 

- seznámit žáky se základními pojmy virtuálních drog – počítačové hry, sociální sítě, 

výherní automaty, sázení,…  

- předcházet zdravotním, sociálním a psychickým poškozením v důsledku přílišného 

užívání virtuálních drog – znecitlivění, ztráta reality, snížení sebekontroly, násilí, 

závislost, gambling,…  

- stanovit a posilovat v žácích pravidla pro užívání virtuálních drog  

- podporovat počítačové hry, filmy s kladnými stránkami obsahu (postřeh, vědomosti, 

koordinace pohybů, soustředění…)  

- předcházet kontaktu žáků s hazardními hrami 

- podporovat žáky v jejich nápadech, potřebách a tvořivosti  

- aktivizovat žáky k pravidelným sportovním a zájmovým činnostem  

 

Ukazatele dosažení cíle:  

- mezi žáky nekolují „zažité“ mýty o drogách  

- žáci mají reálný obraz „světa drog“  

- počet experimentů s drogou je nižší oproti standardu – normálu  

- ve škole je zdravé motivující prostředí, utvářené za pomoci žáků, vycházející z jejich 

nápadů a potřeb  

- žáci znají základní pojmy, pozitiva a negativa virtuálních drog  

- žáci si jsou vědomi pravidel pro užívání virtuálních drog a znají následky jejich 

porušování  

- žáci nevyhledávají pouze hry s tématikou násilí, zabíjení a dalších kriminálních činů  

- žáci se neúčastní her o peníze, nehrají hazardní hry 

- žáci vyhledávají pravidelné zájmy a činnosti mimo školu (kroužky, sport…)  

- škola za spoluúčasti žáků pořádá zábavné akce, výlety, exkurze, mimoškolní aktivity  

- žáci se aktivně zapojují do protidrogové prevence  

- žáci mají zájem o návštěvy odborníků, mají potřebu diskutovat o problematice s učiteli  

- žáci jsou dobře informováni a vědí na koho se v případě potíží obrátit  

 

IV. Prevence kriminality a delikvence, právní odpovědnost  

Cíle:  

- vysvětlit a popsat základní projevy kriminality a delikvence (krádeže, násilí, 

vandalismus,…)  

- vysvětlit jednotlivé dílčí mechanismy a dynamiku trestných činů, přestupků (co se 

děje před, proč, co se děje potom, jak se cítí oběť,…)  

- předkládat a vysvětlovat modelové situace a zasazovat chování ve vztahu k normalitě 

a společenské normě  

- podporovat a zapojovat se do projektů realizovaných jinými subjekty (např. Policie 

ČR)  



- zasvětit žáky do základních ustanovení Trestního zákoníku, Školního řádu, řádu 

obecně…  

- zasadit se o to, aby žáci znali svá práva ve společnosti - dětská práva, Chartu práv 

dítěte, Ústavu ČR apod.  

- upevňovat základní pravidla a hodnoty společenského chování  

- předkládat vhodný vzor společenského chování, dbát na dodržování zákona a být 

morální podporou  

 

Ukazatele dosažení cíle:  

- žáci si jsou vědomi následků spáchání přestupku a trestného činu  

- žáci znají školní řád a jsou srozuměni s důsledky případného porušení  

- žáci respektují, znají základní lidská práva a hodnoty společenského chování  

- žáci vědí, na koho se obrátit v případě potíží a to nejen na půdě školy  

- škola má nižší výskyt kriminality  

- žáci mají důvěru v pedagogický sbor  

 

V. Prevence vzniku poruch příjmu potravy, zdravý životní styl 

Cíle:  

- podporovat zdravý životní styl žáků – životospráva, duševní hygiena, režim dne, 

stres,…  

- upevňovat kladný vztah ke svému tělu  

- seznámit žáky s různými styly života – vrcholový sport, modelky (plastická chirurgie), 

vegetariánství, život v komunitách,…  

- předcházet negativním vlivům medií a reklamy (tisk, TV, PC) – ideál krásy, odtržení 

od reality, módní trendy atd.  

- předcházet vzniku poruch příjmu potravy – anorexie, bulimie, diety, obezita,…  

- naučit žáky poskytnout první pomoc a orientovat se v integrovaném záchranném 

systému  

 

Ukazatele dosažení cíle:  

- žáci mají zájem o zdravý životní styl – účelně využívají svůj volný čas, umějí 

odpočívat, relaxovat…  

- žáci dbají o svůj zevnějšek a tělo (aktivně sportují, vyhledávají pohyb…)  

- žáci znají negativa a pozitiva různých stylů života  

- žáci přemýšlí o vlivu medií a reklamy na jejich život a mají potřebu o tom diskutovat  

 

VI. Prevence rizikového sexuálního chování 

Cíle:  

- předcházet rizikům předčasného sexuálního života – právní odpovědnost, citová 

nevyzrálost, antikoncepce, potraty,…  

- posilovat a upevňovat obecně uznávané hodnoty – rodina, mateřství, láska… 

- předcházet rizikům souvisejících s tělesnými a psychickými změnami – porozumění 

a péče o své tělo - ducha, informace o přirozených vývojových změnách, gynekologie, 

sexuologie a venerologie,…  



- předcházet rizikům sexuálního zneužívání, týrání a zanedbávání – pedofilie, 

sexuálního zneužívání, pornografie, znásilnění,…  

- předkládat témata sexuální výchovy jako přirozenou věc – pohlavní styk, odlišnosti 

obou pohlaví, homosexualita, úchylky,…  

- podporovat zdravé sebevědomí žáků a citlivě přistupovat k jejich problémům (první 

vztahy - lásky, růst a změny sekundárních pohlavních znaků,…)  

 

Ukazatele dosažení cíle:  

- žáci lépe rozumí svým citům a tělesným změnám – nestydí se za ně…  

- žáci dokáží říci NE a umějí ho i přijmout – asertivní jednání  

- žáci dokáží rozlišit pozitiva a negativa sexuálního jednání (fyzická a psychická 

stránka)  

- žáci k sexu zaujímají zodpovědný postoj – znají rizika i pozitiva  

- žáci dávají přednost dlouhodobým vztahům postavených na lásce, partnerství 

a přátelství  

- žáci mají kladný postoj k obecně uznávaným hodnotám – rodina, mateřství…  

- žáci se orientují v problematice sexuální výchovy, vědí na koho se obrátit s problémy 

apod.  

- žáci mají zájem o návštěvy odborníků, mají potřebu diskutovat o problematice s učiteli  

 

VII. Prevence rizikového chování v dopravě, při rizikových sportech, prevence úrazů 

Cíle:  

- začlenit dopravní výchovu do výuky ve všech ročnících  

- návštěva dopravního hřiště, průkaz cyklisty (4. ročník) 

- žáci znají pravidla silničního provozu v situacích, ve kterých se ocitají: chodec, 

cyklista, cestující hromadnou dopravou, spolujezdec motorového vozidla 

- žáci neriskují své zdraví a životy, znají bezpečné hranice při rizikových sportech 

- žáci předchází úrazům ve všech situacích 

- žáci umí poskytnout první pomoc na úrovni odpovídající jejich věku 

- žáci jsou schopni přivolat pomoc, znají telefonní čísla IZS 

 

Ukazatele dosažení cíle:  

- snížení úrazovosti žáků ve škole, při sportu a v dopravě 

- žáci získají dopravní vzdělání, průkaz cyklisty 

- žáci umí poskytnout první pomoc, znají telefonní čísla IZS 

 

  



4. Plánované akce školy  

- celoškolní žákovský projekt na téma: Cestovní kancelář 

- osobnostní kurz: 6. a 8. ročník 

- soutěž Jablko roku 

- Halloween ve škole 

- Mikuláš ve škole 

- sportovní soutěže 

- předmětové soutěže a olympiády 

- návštěvy kulturních akcí 

- rozloučení se starým rokem před školou 

- plavecký výcvik 3. a 4. ročník 

- zahraniční zájezdy: Vánoční Vídeň, Osvětim, … 

- projekt EDISON 

- lyžařský výcvikový kurz 

- Noc s Andersenem 

- školní výlety a exkurze 

- škola v přírodě 

- zájezd pro nejlepší sběrače papíru 

- oslava Dne dětí 

- oslava výročí 40. Školy 

- školní akademie 

 

  



5. Spolupráce s institucemi 

- KPPP a ZDVPP Zlín, pracoviště Kroměříž 

- ÚP Kroměříž 

- OSPOD MěÚ Kroměříž 

- SPC Kroměříž 

- Policie ČR 

- HZS Zlínského kraje 

- ČČK Kroměříž 

- praktičtí lékaři 

- odborné a neziskové organizace 

  

 

 

 

 

 

 

MPP zpracoval Mgr. Petr Skácel, školní metodik prevence. 

MPP je dostupný na webových stránkách školy a ve sborovně školy. 

 

MPP schválen dne 18. 11. 2019  

 

Přílohy:  

Příloha č. 1: Postup školy při řešení rizikového chování žáků 

Příloha č. 2: Krizový plán proti šikaně 

  



Příloha č. 1 

Postup školy při řešení rizikového chování žáků  

Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, 

žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 21291/2010 – 28.  

Postup školy při výskytu nebo užití alkoholu ve škole  

Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. 

Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu 

podporovat.  

Školním řádem škola stanovuje zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního 

vyučování i na všech akcích školou pořádaných.  

Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo 

přestupkem.  

Konzumace alkoholu ve škole  

V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době 

školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další 

konzumaci zabránit.  

Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. Podle 

závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník 

posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.  

V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí 

škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.  

Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu 

školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má 

alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy.  

V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného 

zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 

Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte 

obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálněprávní 

ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc.  

Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, 

kdy je žák schopen výuky.  

Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní 

ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností podle místa bydliště dítěte.  

V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné 

informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.  



Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit opatření stanovené školním řádem. Za 

rizikové a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání 

alkoholických nápojů.  

V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test 

na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu 

zákonného zástupce nebo zletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost 

alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným 

postupem, jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný 

záznam s vyjádřením žáka. 

Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem 

alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.  

Nález alkoholu ve škole  

1. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto:  

a. Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.  

b. O nálezu ihned uvědomí vedení školy.  

c. Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.  

d. Zpracují stručný záznam o události.  

2. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto:  

a. Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.  

b. O nálezu ihned uvědomí vedení školy.  

c. O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, 

místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo 

který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do 

zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo jeho zástupkyně. Zápis 

záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.  

d. O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález 

u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou 

působností.  

e. V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím 

intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.  

 

Postup školy při výskytu a konzumaci tabákových výrobků ve škole  

Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí 

žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená.  

Prostory školy jsou označeny viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu 

kouření. Takto jsou označeny vnitřní i vnější prostory.  



Školním řádem je kouření v prostorách školy zakázáno a stanovena opatření za jejich 

porušování.  

Konzumace tabákových výrobků ve škole  

V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo 

v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další 

konzumaci zabránit.  

Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 

Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný 

záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí 

školní metodik prevence do své agendy.  

V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého 

žáka.  

V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání 

opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola 

může od orgánu sociálně-právní ochrany obce nebo jiných subjektů vyžadovat pomoc.  

Z konzumace tabákových výrobků ve škole budou vyvozená opatření stanovená školním 

řádem.  

Postup školy při výskytu, užití nebo distribuci návykových látek  

Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních 

látek (dále jen NL), a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. 

Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.  

Školním řádem škola stanovuje zákaz užívání NL a jejich distribuci a přechovávání. Současně 

stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanovuje rovněž tyto 

sankci za porušení zákazu: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele 

školy. Porušení zákazu bude vždy projednáváno na pedagogické radě za účelem hodnocení 

klasifikace chování žáka.  

Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin 

nedovolené výroby a držení NL a jedů podle § 283 až 287 trestního zákona a spáchání nebo 

dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit 

takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci.  

Konzumace NL ve škole  

V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci NL v prostorách školy nebo v době školního 

vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci 

zabránit.  

Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 

O události se sepíše stručný zápis s vyjádřením žáka. Tento zápis založí školní metodik 

prevence a vyrozumí vedení školy.  

Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický 

pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.  



V případě, kdy je žák pod vlivem NL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola 

nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.  

Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu 

školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy.  

V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného 

zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.  

V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned 

zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý 

k pobytu ve škole.  

Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany 

a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.  

Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval NL ve škole i v případě, kdy 

je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy). Zákonný zástupce má právo se 

písemně vyjádřit k této skutečnosti a postupu školy.  

Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím 

místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.  

V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace 

o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.  

Z konzumace NL ve škole je třeba vyvodit opatření stanovená školním řádem. Nicméně je 

nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor 

všem. Distribuce je trestným činem, užívání NL je porušením školního řádu.  

Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za rizikové 

a protiprávní jednání.  

V případě podezření na intoxikaci žáka může ve výjimečných indikovaných případech 

pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost NL (zkouška ze slin), ale pouze 

na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let 

s orientačním testováním žáka na přítomnost NL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje 

pedagogický pracovník obdobným postupem, jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše 

pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.  

Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem 

NL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.  

Distribuce NL ve škole  

Distribuce NL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána 

a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak 

rozhodující.  

Přechovávání NL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou 

chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď 

jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství 

nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem.  



Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci NL, musí o této 

skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná 

o podezření ze spáchání trestného činu.  

Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě 

mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce 

s rozšířenou působností.  

Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem 

popsaným níže.  

Nález NL ve škole  

A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za 

omamnou nebo psychotropní, postupují takto:  

I. Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.  

II. O nálezu ihned uvědomí vedení školy spolu s písemným záznamem  

III. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.  

IV. V případě časové překážky na straně Policie se doporučuje za přítomnosti dalšího 

pedagogického pracovníka vložit látku rukavicemi do obálky, napsat datum, čas a místo 

nálezu.  

V. Obálku přelepit, opatřit razítkem školy, podpisem a uložit do školního trezoru. Následně 

předat Policii.  

B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za 

omamnou nebo psychotropní, postupují takto:  

I. Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.  

II. O nálezu ihned uvědomí vedení školy.  

III. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky 

a informuje zákonného zástupce žáka.  

IV. O nálezu sepíší pracovníci školy stručný zápis s vyjádřením žáka, u kterého byla látka 

nalezena a s uvedením data, místa a času nálezu a jména žáka. Pokud žák odmítá zápis 

podepsat, uvede pracovník školy tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je 

přítomna ředitelka školy nebo její zástupkyně.  

V. V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše 

uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou 

známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.  

C. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou NL u sebe, 

postupují takto:  

I. Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu, respektive provinění v případě nezletilých 

osob, nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR.  



II. Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného 

zástupce nezletilého žáka.  

III. Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka 

v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.  

Postup při řešení záškoláctví  

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve 

vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a to takto:  

1. Zákonný zástupce žáka je povinen omluvit nepřítomnost svého dítěte ve vyučování 

nejpozději do 3 dnů od začátku nemoci.  

2. V případě častých absencí může třídní učitel vyžadovat potvrzení lékaře.  

3. V případě předem známé absence je žák povinen tuto skutečnost sdělit svému třídnímu 

učiteli.  

Postup při neomluvené absenci  

1. O neomluvené či zvýšené absenci informuje třídní učitel školního metodika prevence nebo 

výchovného poradce.  

2. Neomluvenou absenci do součtu 10 hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel 

formou pohovoru, na který je zákonný zástupce žáka pozván doporučeným dopisem. Třídní 

učitel projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní 

na povinnost stanovenou zákonem.  

3. Seznámí zákonného zástupce s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené absence. 

Provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným 

zástupcem žáka. Zákonný zástupce žáka zápis podepíše a obdrží kopii zápisu.  

4. Při počtu neomluvených hodin nad 10 svolá ředitel školy výchovnou komisi, které se 

účastní ředitelka školy, zákonný zástupce žáka, třídní učitel a výchovný poradce či metodik 

prevence. Pozvání zákonných zástupců žáka na jednání se provádí doporučeným dopisem. 

O průběhu jednání se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší.  

5. V případě, že neomluvená absence žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy bezodkladně pošle 

oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-

právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací povinnost vychází 

z platné právní úpravy.  

  



Příloha č. 2  

Krizový plán proti šikaně  

Účelem tohoto krizového plánu je eliminovat či minimalizovat škody v případě, že k šikaně 

skutečně dojde. Tento plán stanovuje kompetence jednotlivých osob a způsoby řešení situací 

týkajících se šikany.  

Ze zákona vyplývá každému pedagogickému pracovníkovi školy povinnost šikanování mezi 

žáky předcházet, jeho projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout neprodleně 

pomoc. Pokud rodiče, či případní svědci informují školu o podezření nebo již 

o prokazatelných projevech šikany, je za odborné vyšetření odpovědný ředitel školy. Při 

vyšetřování a nápravě šikanování je třeba spolupráce zástupce vedení školy, školního 

metodika prevence, výchovného poradce, třídního učitele a zákonných zástupců jak oběti, tak 

agresora.  

Rozlišujeme 2 základní stadia šikanování: počáteční šikanu a pokročilou šikanu. Účinné 

a bezpečné vyšetření vychází z kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikanování.  

A. Postup v případě zjištění šikany v počátečním stadiu:  

I. Rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili + s oběťmi.  

II. Nalezení vhodných svědků.  

III. Individuální, popř. konfrontační rozhovory se svědky (ne konfrontace agresora s obětí).  

IV. Zajištění ochrany oběti.  

V. Rozhovor s agresorem, popř. konfrontace mezi agresory.  

VI. Informovat zákonné zástupce zúčastněných – obětí i agresora. Je třeba zvolit taktní přístup 

a zachování důvěrnosti informací.  

B. Postup v případě zjištění šikany v pokročilém stadiu:  

I. Bezprostřední záchrana oběti.  

II. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. 

III. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.  

IV. Pokračující pomoc a podpora oběti.  

V. Při tomto závažném šikanování ředitel školy bez zbytečného odkladu podá oznámení na 

policii ČR a orgánu sociálně právní ochraně dítěte.  

VI. Vlastní vyšetřování – postup viz A. Při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách je 

nutné další postup koordinovat s dalšími institucemi, zejména s PPP, SVP, orgánem sociálně 

právní ochrany dítěte a Policií ČR. V mimořádných případech ředitel školy doporučí rodičům 

agresora, aby umístili dítě do pobytového oddělení SVP, případně diagnostického ústavu 

a podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte na práci s rodinou. V obou případech se 

dále doporučuje pracovat s agresorem a v případě potřeby mu zprostředkovat příslušnou péči 

odborných institucí. Pro potrestání agresorů se využívají i běžná výchovná opatření jako 

napomenutí a důtka TU, důtka ředitele, snížená známka z chování, převedení do jiné třídy.  


